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I. Thông tin chung 
1. Thông tin khái quát 
- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: Giấy chứng nhận ĐKKD ngày đầu thành 

lập số 3903000041 ngày 09/08/2004 . Từ khi thành lập đến nay Công ty đã 7 lần điều 
chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và điều chỉnh lần gần nhất vào ngày 
13/09/2013 với số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới là 5900320629 

- Vốn điều lệ: 24.960.000.000, VNĐ 
- Địa chỉ: Xã IaO – Huyên Iagrai – Tỉnh Gia Lai 
- Số điện thoại: 04626.59.505  Số fax: 0462.659.506 
- Website: www.songda505.com.vn 
- Mã cổ phiếu : S55 
2. Quá trình hình thành và phát triển 
a) Ngày thành lập: Thành lập theo quyết định số 980/QĐ-BXD ngày 22/06/2004 của 

Bộ xây dựng trên cơ sở chuyển đổi từ một bộ phận doanh nghiệp Nhà nước thành 
Công ty cổ phần và chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/09/2004 

b) Thời điểm niêm yết : Niêm yết ngày 22/12/2006 tại Sở giao dịch chứng khoán Hà 
Nội 

c) Các mốc sự kiện quan trọng kể từ khi thành lập đến nay:  
- Năm 2007: Triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000. Đại hội 

đồng cổ đông thường niên ngày 28/3/2007 thông qua Nghị quyết tăng vốn Điều lệ từ 
7.000.000.000,VNĐ lên  24.960.000.000, VNĐ 

- Năm 2008: Đăng ký thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 
9001-2000 và chính thức được cấp chứng nhận hợp chuẩn ISO 9001:2000 số 
HT1905.09.28 ngày 12/01/09. Thành lập Chi nhánh 555 ngày 20/10/2008 

- Năm 2009: Hoàn thành và duy trì hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn 
ISO 9001:2000, triển khai nâng cấp theo Hệ thống hợp chuẩn ISO 9001-2008. Thành 
lập Chi nhánh thí nghiệm vào ngày 06/01/2009, Chi nhánh 515 vào ngày 03/4/2009 
và Chi nhánh 525 vào ngày 02/12/2009 

- Năm 2013: Công ty cổ phần Sông Đà 5 thực hiện việc thoái vốn đầu tư tại Công ty 
cổ phần Sông đà 505 với 32,6% vốn điều lệ, trong năm Công ty thực hiện mua lại cổ 
phiếu quĩ: 495.900 cổ phần làm giảm lượng cổ  phiếu lưu hành đến 31/12/2013: 
2.000.100 CP 

- Năm 2014: Công ty bán toàn bộ 495.900, cổ phiếu với giá bình quân sau khi đã trừ 
phí giao dịch là: 73.856,đồng/1cp thu về giá trị thặng dư vốn: 19.843.739.765,đồng 

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 



a) Ngành nghề kinh doanh: 
- Xây dựng công trình công nghiệp, công cộng, dân dụng, nhà ở, thủy điện, thủy lợi, 

giao thông; 
- Xây dựng và vận hành nhà máy thủy điện vừa và nhỏ; 
- Khai thác, sản xuất, kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông, cấu kiện 

kim loại, phụ tùng, phụ kiện phục vụ xây dựng 
- Thi công bằng phương pháp khoan nổ mìn, xử lý công trình bằng phương pháp 

khoan phun, khoan phụt; 
- Khai thác quặng sắt; 
- Khai thác cát, đá, sỏi; 
- Kinh doanh bất động sản; 
- Thí nghiệm vật liệu xây dựng, kiểm định chất lượng công trình, kiểm định hiệu 

chuẩn các thiết bị, phương tiện đo lường và thử nghiệm 
b) Địa bàn kinh doanh:  

- Khu vực phía bắc: Công ty tham gia thi công một số HMCT công trình thủy điện 
Nậm Mức tại tỉnh Điện Biên và 03 công trình thủy điện Bắc Nà, TĐ Suối Chằn 2 và 
TĐ Nậm Toóng tại tỉnh Lào Cai 

- Tại khu vực miền trung: Chi nhánh 525 phụ trách thi công một số HMCT thủy điện 
Tả Trạch tại Huế; thủy điện Đăkđrinh tại Quảng Ngãi; thủy điện Chi Khê tại Nghệ 
An và thủy điện Đăksrông 1 tại tỉnh Quảng Trị 

- Tại khu vực Miền Trung Tây Nguyên: Chi nhánh 555 phụ trách công một số HMCT 
thủy điện Hòa Phú tại ĐăkLăk và thủy điện ĐăkNông 2 tại tỉnh Đăk Nông 

- Tại khu vực phía nam: Chi nhánh 515 phụ trách công một số HMCT thủy điện 
Đồng Nai 5 tại tỉnh Đăk Nông và thủy điện Đại Nga tại tỉnh Lâm Đồng 

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý  
a) Mô hình quản trị: Công ty thực hiện việc quản trị theo đúng phân cấp được qui định 

trong điều lệ và các qui chế quản lý của Công ty đã ban hành phù hợp với Luật 
doanh nghiệp, văn bản pháp luật hiện hành đối với Công ty niêm yết và thực tế của 
đơn vị trên nguyên tắc các bộ phận thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, thống nhất 
và tuân thủ qui trình quản lý, cá nhân chịu trách nhiệm vì mục tiêu phát triển bền 
vững của Công ty. 

- Đại hội cổ đông: Bao gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định 
cao nhất của công ty thực hiện chức năng nhiệm vụ theo qui định tại Luật doanh 
nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty đã được ban hành 

- Hội đồng quản trị: Thực hiện chức năng quản lý toàn bộ hoạt động SXKD, đầu tư và 
định hướng của Công ty. Hàng năm hội đồng quản trị chỉ đạo ban giám đốc công ty 
xây dựng kế hoạch, biện pháp triển khai nhiệm vụ SXKD và đầu tư để đại hội cổ 
đông thông qua. Trên cơ sở nghị quyết của đại hội cổ đông đã được thông hàng năm, 
HĐQT ra các quyết định kịp thời chỉ đạo ban giám đốc tổ chức triển khai theo đúng 
kế hoạch, đảm bảo được các mục tiêu đề ra 

- Ban kiểm soát : Thực hiện chức năng giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong 
việc quản lý và điều hành công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông 
trong thực hiện các nhiệm vụ được giao; kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung 
thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ 
chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính; thẩm định báo cáo tình 



hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và sáu tháng của công ty và công tác 
quản lý của Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường 
niên 

- Ban giám đốc: Đứng đầu là Giám đốc Công ty và là người đại diện theo pháp luật, 
điều hành và tổ chức hoạt động SXKD hàng ngày của công ty theo mục tiêu, kế 
hoạch và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, kiên nghị bộ máy tổ 
chức quản lý,  ký kết các hợp đồng, công bố thông tin theo qui định phù hợp với 
Điều lệ công ty; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc 
thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. 

- Các phòng chức năng: Tham mưu, giúp việc Hội đồng quản trị, Giám đốc trong 
quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của công ty phù hợp với yêu cầu hoạt động 
kinh doanh của công ty và quy định pháp luật 

- Các Chi nhánh trực thuộc : Chi nhánh là đơn vị hạch toán phụ thuộc có đầy đủ bộ 
máy hoạt động, có con dấu, bảng cân đối kế toán riêng và được cấp mã số thuế con 
thực hiện nhiệm vụ tổ chức, quản lý SXKD theo sự ủy quyền của Giám đốc Công ty 
phù hợp với ngành nghề, mục tiêu và định hướng của Công ty, lợi nhuận hàng năm 
của các Chi nhánh được tập trung về Công ty. Giám đốc Chi nhánh chịu trách nhiệm 
trước giám đốc Công ty về toàn bộ công tác quản lý điều hành và hiệu quả SXKD 
của Chi nhánh theo phân cấp quản lý đã được ban hành và pháp luật nhà nước hiện 
hành 

b) Cơ cấu bộ máy quản lý: 
 

 
a. Các công ty con, công ty liên kết: Không có  
5. Định hướng phát triển :   
a) Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:  



- Công ty xác định nhiệm vụ chính vẫn là thi công công tác bê tông cốt thép tại các 
công trình thủy điện trong khu vực Miền trung- Tây Nguyên và một số dự án thủy 
điện đang và sẽ triển khai tại nước CHDCND Lào, đồng thời tiếp cận đấu thầu các 
dự án công trình công nghiệp, dân dụng, đường giao thông nhằm chuyển dịch dần cơ 
cấu đa ngành nghề trước khi kết thúc các dự án XD công trình thủy điện 

- Phát huy tối đa năng lực hiện có, từng bước mở rộng địa bàn thi công, nâng cao 
năng lực quản lý và chất lượng lao động tại các Chi nhánh, bộ phận 

- Sắp xếp và tổ chức nhân lực hợp lý trong dây truyền SX đảm bảo tăng năng suất lao 
đông, giảm chi phí SX, nâng cao hiệu quả SXKD 

- Tiếp tục duy trì các chi nhánh trực thuộc theo vùng miền,  giao quyền và trách 
nhiệm cho các Chi nhánh để thực hiện các gói thầu phù hợp với từng địa bàn nhặm 
thuận tiện trong các giao dịch, quản lý các gói thầu 

b) Chiến lược phát triển trung và dài hạn: 
- Tiếp tục duy trì và phát huy ngành nghề truyền thống trong lĩnh vực xây lắp 

thông qua việc tiếp cận các gói thầu thi công các công trình thủy điện, công trình 
công nghiệp, thủy lợi, đường giao thông đáp ứng được nguồn vốn trong thanh toán 
với phương châm đảm bảo uy tín về chất lượng, các cam kết về tiến độ với chủ đầu 
tư và hiệu quả kinh tế từng gói thầu, đồng thời tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào một 
số dự án có tính ổn định lâu dài và lĩnh vực kinh tế có khả năng mang lại lợi ích kinh 
tế cao 

- Tập trung đầu tư xây dựng sớm đưa vào vận hành dự án thủy điện vừa và nhỏ với 
công suất 18MW tại tỉnh Lào Cai 

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý chuyên nghiệp, đầu tư dây chuyền thiết bị 
đồng bộ đảm bảo năng lực thi công, sẵn sàng cạch tranh và đảm đương được những 
công trình trọng điểm, đáp ứng được yêu cầu công việc, chất lượng cũng như tiến độ 
thi công các gói thầu lớn trong và ngoài nước  

- Phấn đấu đạt sản lượng bình quân năm : 500-:-700 tỷ trở lên 
- Đảm bảo SXKD có hiệu quả, lợi tức chia cho các cổ đông đạt 20-25%/năm 
- Phấn đấu thu nhập bình quân của CBCNV đạt từ 7 đến 8 triệu đồng /người/tháng  
- Không ngừng hoàn thiện mô hình, cơ cấu bộ máy tổ chức nhằm tinh giảm gọn nhẹ, 

giảm chi phí, hạ giá thành và nâng cao hiệu quả trong SXKD 

c) Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty. 
Vì mục tiêu phát triển bền vững phù hợp với yêu cầu chung của toàn xã hội, Công 
ty cam kết hài hòa lợi ích của doanh nghiệp với trách nhiệm xã hội và bảo vệ cộng 
đồng, đảm bảo rằng những hoạt động của mình tuân thủ theo pháp luật, các chuẩn 
mực đạo đức xã hội cũng như quan tâm đến lợi ích cộng đồng, tôn trọng các cam 
kết với đối tác trong việc tuân thủ hành động để bảo tồn và phát triển cộng đồng. 

6. Các rủi ro: 
- Các công trình công ty tham gia thi công phân tán tại nhiều địa bàn cách xa nhau 

làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý và chỉ đạo SXKD kéo theo bộ máy 
mở rộng, phát sinh chi phí quản lý 

- Các công trình đơn vi tham gia thi công thường kéo dài, một số công trình giao thầu 
chưa được phê duyệt dự toán chính thức trong khi việc thanh toán bù giá thường 
chậm chậm trễ, thiếu vốn trong thanh toán dẫn đến công tác nghiệm thu thanh toán 
chậm trễ kéo dài đặc biệt là đối với công trình đã kết thúc thi công nhưng chưa được 
thanh toán, đơn vị phải đi vay với lãi suất cao làm gia tăng chi phí tài chính 

- Giá cả các loại nguyên nhiên, vật liệu đầu vào không ổn định làm ảnh hưởng không 
nhỏ đến hiệu quả SXKD đối với các gói thầu cố định giá 



- Chính sách tiền tệ thiếu tính ổn định, doanh nghiệp có thể khó tiếp cần vốn hoặc 
phải vay với lãi suất cao khi mở rộng SXKD hoặc thiếu vốn do chủ thầu thanh toán 
chậm 

II. Tình hình hoạt động trong năm 
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 
a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:  

Năm 2014 đánh dấu sự thay đổi cơ bản về thành phần, cơ cấu cổ đông khi không 
còn sự tham gia của cổ đông có vốn Nhà nước, thay vào đó là các cổ đông cá nhân, cổ 
đông chiến lược nắm giữ và cùng tham gia quản lý Công ty trên nguyên tắc gắn lợi ích và 
trách nhiệm theo đúng nghĩa của người sở hữu đảm bảo minh bạch, khách quan hơn. 
Trong năm ban lãnh đạo Công ty đã đàm phán và báo cáo HĐQT ký kết thêm được 06 
gói thầu mới thi công một số HMCT thuộc các nhà máy thủy điện Đại Nga, thủy điện 
Đăk Nông 2, thủy điện Bắc Nà, thủy điện Suối Chằn 2, thủy điện Nậm Toóng, thủy điện 
Đa Zâng và tái khởi động hợp đồng thi công thủy điện Đăksrông1 đã dừng trước đó do 
Chủ đầu tư chưa thu xếp được nguồn vốn đầu tư (các gói thầu này chủ yếu thực hiện 
trong giai đoạn từ cuối năm 2014 đến đầu năm 2016); tiếp tục triển khai các gói thầu tại 
thủy điện Nậm Mức, Chi Khê, dự án Hồ chứa nước Bản Mòng; thực hiện nốt phần việc 
còn lại tại thủy điện Hòa Phú; hoàn thành công tác quyết toán các gói thầu tại thủy điện 
Đam’bri, Tả Trạch, Đồng Nai 3, Đồng Nai 4, Ba Hạ, Sê San 4, Pleikrông, ĐăkMi4C, A 
Lưới và An Khê – Kanak;  đôn đốc công tác quyết toán thủy điện Hương điền, 
Xêkaman3, cống dẫn dòng Đồng Nai 5 và thủy điện Hủa na 

Năm 2014 tiếp tục đánh dấu sự khó khăn về nhiều mặt do ảnh hưởng khó khăn kinh 
tế vĩ mô của Nhà nước và những rủi ro về chính sách, tổn thất không lường trước đã ảnh 
hưởng rất lớn đến uy tín, hiệu quả SXKD của đơn vị. Cụ thể là: 

- Việc huy động nguồn vốn trong thanh toán của một số chủ đầu tư gặp khó khăn 
nên một số gói thầu bị gián đoạn và ngưng trệ, thanh toán rất chậm dẫn đến một số chỉ 
tiêu sản lượng, doanh thu và thu tiền về không đạt kế hoạch đề ra 

- Sự thay đổi về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp theo văn bản hướng dẫn của 
Bộ tài chính dẫn đến thu nhập tại một số địa bàn Công ty tham gia thi công không thuộc 
danh mục địa bàn ưu đãi thuế TNDN và Cục thuế Gia Lai đã thực hiện truy thu thuế 
TNDN thuộc giai đoạn 2012-:-2013 với số tiền: 12.473.192.465, đồng đã làm giảm lợi 
nhuận sau thuế trong năm 

- Ngày 16/12/2014 xảy ra vụ sập hầm dẫn nước thuộc công trình thủy điện Đa Zâng- 
tại huyện Lạc Dương -Tỉnh Lâm khiến 12 công nhân của đơn vị đang làm việc phía trong 
bị mắc kẹt và một thiết bị thi công, khối lượng bê tông nền đã thi công có khả năng bị tổn 
thất với giá trị ước tính khoảng  trên 2 tỷ đồng , bước đầu xác định do điều kiện mưa kéo 
dài, kèm theo địa chất xấu dẫn đến việc sụt sạt gây sập hầm. Vụ việc xảy ra bất khả 
kháng, đã cứu thành công toàn bộ 12 công nhân của Công ty ra ngoài an toàn trong tình 
trạng khỏe mạnh, tuy nhiên ngoài những thiệt hại về vật chất, tinh thần và ít nhiều ảnh 
hưởng đến uy tín của đơn vị  

 Nhìn tổng quan trong năm qua một số chỉ tiêu như sản lượng, doanh thu không đạt 
kế hoạch và chịu những tổn thất từ những rủi ro không lường trước nhưng về cơ bản 
Công ty vẫn duy trì được sự ổn định về qui mô và đầu mối quản lý; Hội đồng quản trị 
cùng tập thể ban lãnh đạo Công ty luôn bám sát nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề 
ra, đưa ra giải pháp thích hợp trong quá trình thi công, quản lý, tiết kiệm chi phí,…đã  
hoàn thành được các mục tiêu về lợi nhuận đề ra 



b) Tình hình thực hiện so với kế hoạch năm 2014:  
STT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch Thực hiện Tỷ lệ HT 

1 Tổng giá trị SXKD 106đ 555.000 496.161 89% 
2 Doanh thu 106đ 552.000 441.138 80% 
3 Nộp ngân sách 106đ 26.480 29.336 111% 
4 Vốn điều lệ 106đ 24.960 24.960 100% 
5 Lợi nhuận trước thuế 106đ 19.386 24.625 127% 
6 Cổ tức dự kiến 20% 106đ 4.992 4.992 100% 
7 Nhân lực Người 900 884 98% 
8 Thu nhập bình quân 103đ/Th 6.500 6.833 105% 

 Phân tích nguyên nhân một số chỉ tiêu chủ yếu không đạt kế hoạch 
- Về giá trị sản lượng và doanh thu không đạt kế hoạch là do công trình TĐ Bắc Nà 

chậm triển khai, công trình TĐ Chi Khê chủ đầu tư ban giao mặt bằng chậm và DA 
hồ chứa nước Bản mòng dừng thi công 3 tháng do thiếu vốn  

- Về lợi nhuận ( Đạt 127%) : Trong năm có phát  TNDN tăng đột biến do Cục thuế 
Gia Lai truy thu đối với thu nhập tính trên địa bàn không được ưu đãi thuế TNDN 
thuộc gia đoạn 2012-:-2013 theo văn bản hướng dẫn chính sách thuế TNDN số 
12024/BTC-TCT ngày 27/08/2014 của Bộ tài chính với số tiền: 12.473.192 và bị tổn 
thất vật chất liên quan đến vụ việc sập hầm dẫn nước tại công trình thủy điện Đa 
Zâng với giá trị ước tính trên 2 tỷ đồng tuy nhiên trong năm bên cạnh những biện 
pháp thắt chặt quản lý chi tiêu, tiết kiệm chi phí tối đa thì Công ty đã hoàn hoàn 
nhập khoản dự phòng phải thu khó đòi, hoàn nhập bảo hành công trình và khoản dự 
phòng tiền lương 2014 với số tiền là: 14.523.822.706,đồng đã làm tăng lợi nhuận 
sau thuế trong kỳ.  

2. Tổ chức và nhân sự  
a) Danh sách Ban điều hành:  

STT Họ và tên Chức vụ Năm 
sinh Trình độ Tỷ lệ sở 

hữu CP 
1 Đặng Quang Đạt Giám đốc 1962 Kỹ sư XD ngầm 4,83% 
2 Đặng Văn Tuyển Phó giám đốc 1971 Kỹ sư XD 4,81% 
3 Lê Văn Phúc Phó giám đốc 1964 Cử nhân kinh tế 1,61% 
4 Nguyễn Ngọc Ánh Phó giám đốc 1972 Kỹ sư thủy lợi 3,63% 
5 Trần Thái Bình Phó giám đốc 1975 Cử nhân kinh tế 2,00% 
6 Phạm Văn Huấn Phó giám đốc 1969 Kỹ sư XD 0,0% 
7 Đặng Văn Tơ Phó giám đốc 1958 Kỹ sư máy mỏ 0,0% 
8 Vũ Sơn Thủy Kế toán 

trưởng 
1977 Cử nhân TC-

KT 
1,31% 

 
b) Những thay đổi trong ban điều hành:  

STT Họ và tên Chức vụ Năm sinh Trình độ Ngày bổ nhiệm 
      
      
 

c) Số lượng cán bộ, nhân viên:  

STT Nội dung 
Tổng số CBCNV 

Ghi chú Gián tiếp LĐ trực tiếp Tổng cộng 
1 Cơ quan Công ty 52 267 319  



2 Chi nhánh thí nghiệm 7 17 24  
3 Chi nhánh 515 28 151 179  
4 Chi nhánh 525 23 204 165  
5 Chi nhánh 555 29 130 159  
 Cộng 139 709 908  

 Chính sách đối với người lao động: 
- Đối với can bộ chuyên môn nghiệp vụ: Tiền lương được trả hàng tháng cho từng vị 

trí, cấp bậc, loại nhân viên, phục vụ dựa trên mức độ cống hiến, hiệu quả, mức độ 
hoàn thành công việc và tổng quĩ lương khoán theo qui mô   

- Đối với lao động trực tiếp: Công ty trả lương cho CBCNV theo qui chế trả lương 
khoán do Giám đốc công ty phê duyệt trên cơ sở sản phẩm hoàn thành và đơn giá 
định mức nội bộ 

- Gắn trách nhiệm trong việc tạo ra sản phẩm, ổn định việc làm cho người lao động. 
Nâng cao năng suất lao động, ý thức trách nhiệm tiết kiệm chi phí, hiệu quả trong 
công việc hướng tới chọn lựa các đối tượng thực sự có năng lực có khả năng đáp 
ứng được yêu cầu công việc cho từng vị trí và đào thải những đối tượng không đáp 
ứng được yêu cầu chuyên môn trong dây chuyền SX, thu hút và khuyến khích người 
lao động không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; cống hiến 
và yên tâm gắn bó lâu dài với Công ty 

- Công ty luôn đặc biệt chăm lo đến điều kiện làm việc, giải quyết chính sách chế độ 
một cách kịp thời, minh bạch cho CBCNV là nhân tố cơ bản cho sự gắn bó và tăng 
năng suất lao động 

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 
a) Các khoản đầu tư năm 2014:  

STT Danh mục đầu tư ĐVT Kế hoạch Thực hiện Tỷ lệ HT 
1 Góp vốn đầu tư vào DN khác 106đ 63.070 10.401 16% 
2 Đầu tư thiết bị thi công 106đ 12.700 4.176 33% 
3 Trả tiền mua VP tại Hà Nội 106đ 6.276 5.434 87% 
 Cộng  82.046 19.958 24% 

b) Các công ty con, công ty liên kết: Năm 2014 Công ty đã đăng ký và cam kết góp 
vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Thương mại và đầu tư toàn cầu DATC 37,5 tỷ/110 
tỷ đồng tương ứng 34,09% vốn điều lệ và đã thực hiện góp 14,9 tỷ đồng và trở thành 
Công ty liên kết 

4. Tình hình tài chính 
a) Tình hình tài chính 
STT Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 % tăng, giảm 

1 Tổng tài sản 431.539.539.085 441.477.104.538  
2 Doanh thu thuần 647.396.562.587 421.490.562.972  
3 Lợi nhuận từ hoạt động KD 19.139.989.411 28.744.647.636  
4 Lợi nhuận khác 3.918.006.325 11.897.909.450  
5 Lợi nhuận trước thuế 23.057.995.736 40.642.557.086  
6 Lợi nhuận sau thuế 21.778.997.689 24.625.356.209  
7 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 20% 25%  

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu  
STT Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Ghi chú 

1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    
- Hệ số thanh toán ngắn hạn: 1,44 1,63  



(TSLĐ/Nợ ngắn hạn) 
- Hệ số thanh toán nhanh: 

TSLĐ - Hàng tồn kho 
Nợ ngắn hạn 

1,3 1,4 
 

2 Chi tiêu về cơ cấu vốn    
- Tổng nợ/Tổng tài sản 0,69 0,58  
- Tổng nợ/Vốn chủ sở hữu 2,3 1,37  
3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    
- Vòng quay hàng tồn kho: 

Giá vốn hàng bán     
Hàng tồn kho bình quân 

14,2 6,7 
 

-  D.thu thuần/Tổng tài sản 1,5 0,96  
4 Chỉ tiêu về hệ số sinh lời    
- Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 3,4% 5,8%  
- Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH 16,6% 18,8%  
- Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 5% 5,7%  

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 
a) Cổ phần:  
STT Nội dung Số lượng Ghi chú 

1 Tổng số cổ phần được phép phát hành 2.496.000  
- Cổ phần thông thường chuyển nhượng tự do 2.496.000  
- Cổ phần hạn chế chuyển nhượng    
2 Số lượng cổ phiếu quĩ   
- Cổ phần thông thường chuyển nhượng tự do   
- Cổ phần hạn chế chuyển nhượng   
3 Số lượng cổ phần đang lưu hành 2.496.000  
- Cổ phần thông thường chuyển nhượng tự do 2.496.000  
- Cổ phần hạn chế chuyển nhượng 0  

 

b) Cơ cấu cổ đông:  

STT Loại cổ đông Tổ chức Cá nhân Tổng cộng 
Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ 

1 Cổ đông trong nước 301.913 12,1% 2.106.443 84,4% 2.408.356 96,5% 
- Cổ đông nhà nước             
- Cổ đông lớn 173.800  7,0%      173.800  7,0%  
- Cổ đông khác 128.113 5,1% 2.106.443  84,4%  2.234.556 89,5% 
- Cổ phiếu quĩ  0,0%  0,0%  0,0% 
2 Cổ đông nước ngoài 23.084 0,9% 63.040 2,5% 87.644 3,5% 
- Cổ đông lớn             
- Cổ đông khác 36.884 1,5% 50.760 2,03% 87.644 3,5% 
  Cộng 338.797 13,6% 2.157.203 86,4% 2.496.000 100% 

=>Nguồn dữ liệu lấy theo danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm lưu ký chứng 
khoán Việt Nam cung cấp chốt tại ngày 05/02/2015 
c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Trong năm không phát sinh đợt 

tăng vốn cổ phần, phát hành cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu. 



d) Giao dịch cổ phiếu quỹ:  
Trên cơ sở nghị quyết ĐHCĐ thường niên ngày 26/03/2014 thông qua phương án bán 

495.900 cổ phiếu quĩ và xét thấy tình hình thị trường chứng khoán có dấu hiệu khả quan, 
Hội đồng quản trị đã thông qua nghị quyết số 409/S55-NQ-HĐQT ngày 11/09/2014 về 
việc bán toàn bộ số lượng cổ phiếu quĩ theo giá thị trường theo hình thức khớp lệnh và 
thỏa thuận để bổ sung nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh được thực hiện từ ngày 
09/10/2014 đến ngày 05/11/2014với kết quả như sau:  

- Số lượng đăng ký bán: 495.900, cổ phiếu ( Giá gốc: 33.728,đồng) 
- Số lượng cổ phiếu quĩ đã thực hiện bán: 495.900, cổ phiếu với giá bình quân sau khi 

đã trừ phí giao dịch là: 73.856,đồng/1cp tương ứng với tổng số tiền thu về là: 
36.569.689.765,đồng gia tăng giá trị thặng dư vốn: 19.843.739.765,đồng  

- Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi hoàn thành giao dịch: 2.496.000 cp 
e) Các chứng khoán khác:  Không phát sinh 
III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc  
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Nhìn lại tổng quan năm 2014 với sự khó khăn về nhiều mặt do tiếp tục chịu tác động 
của nền kinh tế vĩ mô, sự cạnh tranh ngày càng lớn từ các Doanh nghiệp cùng lĩnh vực 
dẫn đến việc tiếp cận các gói thầu mới rất khó khăn, công tác thanh toán trong xây dựng 
cơ bản chậm, việc tiếp cận nguồn vốn hoạt động gặp trở ngại và gánh chịu những tổn 
thất từ những rủi ro không lường trước,.. trong khi phải áp lực duy trì qui mô và đảm bảo 
các mục tiêu SXKD do Đại hội cổ đông đề ra. Tuy nhiên với sự lỗ lực của Ban Giám 
đốc cùng tập thể cán bộ người lao động tìm kiếm thêm các gói thầu, sử dụng tối đa các 
nguồn lực hiện có, tăng năng suất lao động, tập trung thu hồi vốn và tăng cường công tác 
quản lý nội bộ nhằm tiết kiệm tối đa chi phí... tuy chỉ tiêu như sản lượng, doanh thu 
không đạt kế hoạch nhưng đã  hoàn thành được mục tiêu về lợi nhuận đề ra.  
 Một số điểm đạt được trong năm:  
- Tìm kiếm, tiếp cận thêm một số gói thầu mới với giá trị: 680 tỷ đồng, đảm bảo công 

ăn việc làm thường xuyên khoảng 1.000 người lao động 
- Các hạng mục các công trình do Công ty tham gia thi công đều thực hiện nghiêm túc 

các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng theo quy định của Nhà nước, 
đảm bảo chất lượng theo yêu cầu thiết kế và tiêu chuẩn quy phạm quy định, chưa có 
hạng mục nào phải phá đi làm lại. 

- Đáp ứng hầu hết các mục tiêu cam kết với các Chủ đầu tư, tạo được uy tín và vị trí 
của đơn vị trong lĩnh vực xây dựng thủy điện 

- Gia tăng được niềm tin ( tín chấp) của đông đảo các nhà cung cấp đảm bảo tính cạnh 
tranh về chất lượng dịch vụ và giá cả cung cấp, giảm các chi phí trung gian 

- Công tác thu hồi vốn chưa đạt kế hoạch nhưng đã đảm bảo duy trì được nguồn vốn 
trong tổ chức SXKD, giảm cơ bản số dư nợ vay và chi phí tài chính só với năm trước 

- Mức lợi nhuận vượt kế hoạch đảm bảo nguyên tắc bảo toàn vốn và duy trì lợi ích của 
các cổ đông 

2. Tình hình tài chính 
a) Tình hình tài sản : Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2014 gia tăng đáng 

kể so với cùng kỳ năm trước tương ứng : 441/431tỷ, xuất phát từ những nguyên 
nhân cơ bản sau: 

- Tiền và các khoản tương đương tiền tăng 49,2 tỷ đồng do Công ty đã tập trung thu 
hồi vốn đối với một số công trình đã quyết toán trong năm và một số công trình mới 



ký hợp đồng được Chủ đầu tư ứng vốn nhưng chưa sử dụng hết vào công tác chuẩn 
bị ban đầu 

- Tổng các khoản phải thu giảm 70,3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: 
Công nợ phải thu giảm : 79,3 tỷ đồng ( 320,6/399,9 tỷ đồng), tiền ứng trước cho nhà 
cung cấp vật tư tăng 4,9 tỷ đồng, trích lập dự phòng phải thu khó đòi giảm: 1,2 tỷ 
đồng do một số công trình đã quyết toán và được chủ đầu tư thanh toán trong năm 

- Hàng tồn kho tăng 18,3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước do công tác nghiệm thu 
thanh toán tại dự án thủy điện Đại Nga chậm, dự án thủy điện Bắc Nà chưa thu xếp 
được nguồn vốn giải ngân 

- Tài sản ngắn hạn khác tăng 1,8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước (8,6/6,8 tỷ) chủ 
yếu do tăng giá trị ứng vốn phục vụ thi công cho một số công trình và do mua sắm 
thêm một số công cụ dụng cụ thi công tại các công trình mới triển khai chờ phân bổ 
dần vào giá thành SX 

- Tài sản cố định: Trong năm Công ty thực hiện thanh lý một số TSCD cũ hỏng không 
có nhu cầu sử dụng có giá trị còn lại :51 triệu đồng và thực hiện tái đầu tư nâng cao 
thiết bị: 4,2 tỷ; khấu hao trong năm: 7,9 tỷ đồng dẫn đến tổng giá trị tài cố định giảm 
: 3,8 tỷ so với cùng kỳ năm trước 

- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn tăng 7,9 tỷ đồng  so với cùng kỳ năm trước do 
trong năm Công ty thực hiện thoái vốn tại Công ty CP điện lực dầu khí Nhơn Trạch 
với giá trị 1 tỷ đồng, tham gia góp vốn thêm 10,4 tỷ vào Công ty cổ phần thủy điện 
Á Đông để đầu tư xây dựng dự án thủy điện Đăk Nông 2 tại Tỉnh Đăk Nông nâng 
tổng giá trị đầu tư lên 37,2/29,2 tỷ và tăng giá trị trích lập dự phòng 1.814/380 triệu 
đồng 

b) Tình hình nợ phải trả: Tổng nợ phải trả của Công ty tại thời điểm 31/12/2014 là: 
254,9 tỷ đồng; giảm: 45,7 tỷ đồng. Các khoản nợ trên đều có đầy đủ hồ sơ và đối 
chiếu nên không phát sinh khoản nợ xấu. Cụ thể như sau: 

- Số dư nợ vay và nợ ngắn hạn : 14,6 tỷ đồng được vay ngân hàng BIDV và huy động 
của CBCNV để phục vụ nhu cầu SXKD. Trong đó khoản vay đến hạn phải trả sớm 
nhât là ngày 02/05/2015 và Công ty sẽ thực hiện chi trả trước hạn từ nguồn tiền gửi 
trong quí I/2015 

- Công nợ phải trả khách hàng 108,6 tỷ là các khoản nợ phải trả các nhà cung cấp với 
thời gian chậm trả 30 đến 45 ngày, trong đó công nợ đủ điều kiện bù trừ vào công nợ 
phải thu: 71,4 tỷ đồng, như vậy công nợ phải trả thực tế là: 37,2 tỷ đồng và Công ty 
đảm bảo thanh toán đúng hạn từ nguồn tiền gửi và các khoản phải thu được chủ đầu 
tư thanh toán hàng kỳ 

- Khoản công nợ tiền ứng trước của khách hàng: 70,6 tỷ là các khoản ứng hợp đồng 
của một số chủ đầu tư và được khấu trừ dần vào giá trị khối lượng hoàn thành 

- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước: 1,8 tỷ chủ yếu là thuế TNDN quí IV/2014 và 
thuế GTGT tháng 12/2014, Công ty đã thực hiện chi trả vào ngày 20/01/2015  

- Khoản phải trả người lao động : 23,5 tỷ chủ yếu là tiền lương tháng 12/2014, tiền 
phép, thu lao HĐQT, BKS chưa chi trả trong năm 2014 và khoản trích lập dự phòng 
tiền lương tính trên quĩ lương thực trả năm 2014 (Khoản dự phòng này nhằm đảm 
bảo an toàn về tài chính khi công việc không ổn định mà không làm gián đoạn việc 
chi trả cho người lao động). Công ty đã hoàn thành việc chi trả tiền lương tháng 
12/2014 trong tháng 1/2015 và chi trả thù lao cho HĐQT & BKS,  chế độ phép, tàu 
xe xong trước 31/03/2015 theo qui định 



- Khoản chi phí phải trả:10,9 tỷ đồng là các khoản chi phí đã cấu thành sản phẩm xây 
lắp nhưng chưa đủ điều kiện nghiệm thu và được xác nhận,xuất hóa đơn và thực 
hiện chi trả trong quí I/2015 

- Khoản phải trả khác: 14 tỷ đồng trong đó chủ yếu là khoản ủy thác góp vốn đầu tư 
của một số cá nhân: 10,5 tỷ đồng; tiền BHXH, BHYT, BHTN tháng 12/2014 chưa 
nộp và tiền phí, kinh phí công đoàn chưa chi dùng. Công ty đã thực hiện chi trả tiền 
BHXH, BHYT và BHTN cho BHXH Tỉnh Gia Lai trong quí1/2015 

- Khoản dự phòng phải trả ngắn hạn: 8,2 tỷ đồng là khoản dự phòng bảo hành công 
trình đối với công trình đã bàn giao nhưng trong thời gian bảo hành. Khoản dự 
phòng này để đảm bảo an toàn về tài chính khi phát sinh hư hỏng HMCT trong thời 
gian bảo hành. Tuy nhiên khả năng rủi ro các yếu tố này rất thấp   

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 
- Về cơ cấu tổ chức : Mục tiêu của Công ty là duy trì ổn định bộ máy tổ chức với các 

Chi nhánh trực thuộc phân theo vùng miền hoạt động thực hiện theo sự ủy quyền 
của Công ty, bố trí cán bộ phù hợp với qui mô và trình độ chuyên môn đảm bảo hiệu 
quả cho từng vị trí, kiên quyết tinh giảm lực lượng chuyên môn đáp ứng được yêu 
cầu công việc 

- Chính sách quản lý: Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình; kiểm soát 
rủi ro và thường xuyên kiểm tra, giám sát hệ thống quản lý đảm bảo nguyên tắc 
minh bạch; Tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008 trong toàn Công 
ty; Xây dựng và ban hành hệ thống các qui chế quản lý phù hợp với các văn bản, 
chính sách, chế độ hiện hành và tình hình thực tế của Công ty; cung cấp thông tin 
báo cáo kịp thời, chính xác để Ban lãnh đạo chỉ đạo và điều hành công việc đạt hiệu 
quả, thắt chặt công tác quản lý nội bộ cho từng gói thầu gắn trách nhiệm của Chỉ huy 
trưởng các công trường trong việc kiểm soát, quản lý công trình kịp thời ngăn ngừa 
các yếu tố gây thất thoát 

4.  Kế hoạch phát triển trong tương lai :  
- Cơ cấu lại ngành nghề : Tiếp tục duy trì ngành nghề xây lắp các dự án thủy điện 

trong nước đến năm 2017 và các dự án tương tự tại các nước lân cận nhưng sẽ 
chuyển dịch dần tỷ trọng ngành nghề sang lĩnh vực xây dựng giao thông, phát triển 
hạ tầng 

- Xác định thị trường: Tiếp cận và đón đầu các dự án xây dựng thủy điện tại Lào, Cam 
phu chia và các gói thầu xây dựng hạ tầng giao thông trong nước 

- Đầu tư dài hạn: Đầu tư  hoặc góp vốn đầu tư dự án thủy điện phù hợp với chuyên 
môn, ngành nghề hiện tại và khả năng tài chính của Công ty nhưng phải giữ tỷ lệ chi 
phối hoặc tỷ lệ kiểm soát để có thể nắm quyền quản lý, điều hành nhằm bảo vệ hiệu 
quả của dự án đầu tư 

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán : Chấp thuận với ý kiến và 
số liệu kiểm toán, cam kết về tính minh bạch về các số liệu báo cáo và các tài liệu 
cung cấp cho đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty 
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các hoạt động của Công ty 

- Ngay đầu năm Hội đồng quản trị họp bàn cùng với ban giám đốc nhằm phân tích, 
đánh giá, xây dựng kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2014 trình Đại hội cổ đông thông 
qua. Trên cơ sở nghị quyết đã được đại hội cổ đông thông qua năm 2014, HĐQT phân 
công nhiệm vụ cho các thành viên theo chuyên môn thường xuyên kiểm tra thực tế chỉ 
đạo ban giám đốc bám sát nghị quyết để tổ chức triển khai  



- Định kỳ hàng quí HĐQT tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện trong quí 
đồng thời thống nhất các giải pháp triển khai trong kỳ tiếp theo và đưa ra ý kiến chỉ 
đạo kịp thời, cùng xem xét thống nhất các nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐQT 
phù hợp từng thời điểm để Ban giám đốc điều hành triển khai thực hiện các mục tiêu 
trong quản lý SXKD đảm bảo hiệu quả kinh doanh. Trong năm HĐQT đã tổ chức họp 
định kỳ 04 lần và cùng xem xét một số đề xuất do Giám đốc điều hành trình, thống 
nhất thông qua 12 nghị quyết kèm theo các quyết định cụ thể tương ứng với các nội 
dung trong nghị quyết bao gồm:  
+  01 Nghị quyết  thông qua quyết toán tiền lương cho ban giám đốc năm 2013; kế 
hoạch SXKD và đầu tư 2014 
+ 04 Nghị quyết thông qua việc thanh lý một số TSCĐ cũ hỏng, không cần dùng tại 
công trình kết thúc thi công nhưng chưa có phương án bố trí điều chuyển đi công trình 
khác hoặc làm việc kém hiệu quả với tổng giá trị thu hồi 1,4 tỷ đồng  
+02 Nghị quyết thông qua việc đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công với tổng giá 
trị đầu tư trong năm 4,2 tỷ đồng 
+ 01 Nghị quyết thông qua phương án bán 495.900 cổ phiếu quĩ 
+ 01 Nghị quyết về việc thay đổi người đại diện phần vốn góp của Cty CP Sông Đà 
505 tại Công ty cổ phần thương mại và đầu tư toàn cầu DATC 
+ 01 Nghị quyết thông qua phương án mua lại phần vốn góp của Cty CP đầu tư và tư 
vấn xây dựng Á Đông tại Công ty CP thủy điện Á Đông với tỷ lệ chiếm 20% vốn điều 
lệ  để đầu tư xây dựng dự án thủy điện Đăk Nông 2 tại thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đăk 
Nông.  
+ 01 Nghị quyết  thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014 và phê duyệt 
kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư 2015 
+ 01 quyết định phê duyệt hạn mức tín dụng ngắn hạn và mức bảo lãnh năm 2015 

- Trong quản lý các hợp đồng với Chủ đầu tư: HĐQT luôn chỉ đạo Ban giám đốc bám 
sát các điều khoản cam kết giữa nhà thầu với chủ đầu tư, cùng xem xét thực tế từng 
công trình để đưa ra giải pháp thi công tối ưu đồng thời kiểm soát chặt chẽ biện pháp, 
khối lượng trong thi công và các pháp lý cần thiết trong quá trình thực hiện hợp đồng 
đảm bảo ngăn ngừa các rủi ro và thu hồi vốn kịp thời  

- Trong quản lý nội bộ: Trên cơ sở các chỉ tiêu chung toàn Công ty đã được HĐQT phê 
duyệt, Giám đốc điều hành chủ động phê duyệt kế hoạch SXKD cho từng Chi nhánh 
trực thuộc;  chủ động tổ chức tìm kiếm công việc, đàm phán và ký kết các hợp đồng  
thi công xây lắp với các chủ đầu tư, đồng thời ký hợp đồng giao khoán nội bộ cho 
từng công trình phù hợp với từng điều kiện công việc cụ thể,  chủ động xây dựng và 
ban hành các qui định, chế tài trong quản lý nhằm đảm bảo mục tiêu lợi nhuận trên 
nguyên tắc hài hòa lợi ích của các cổ đông và người lao động trong DN và tuân thủ 
các qui định của Nhà nước, qui chế Công ty 

- Trong tổ chức bộ máy và sử dụng cán bộ: Trong năm 2014 sự phân bổ công việc theo 
địa bàn cho các Chi nhánh không đồng đều, trong đó khu vực Tây Nguyên qui mô sụt 
giảm. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc HĐQT chỉ đạo duy trì sự ổn định đầu mối các Chi 
nhánh nhưng phải thực hiện rà soát, bố trí lại một số lực lượng cán bộ kỹ thuật chuyên 
môn  phù hợp với qui mô hiện tại cho từng đầu mối 

- Trong sử dụng nguồn lực: Thực hiện bán thanh lý một số phương tiện tài sản tại một 
số công trình kết thúc thi công nhưng chưa có phương án bố trí điều chuyển đi công 
trình khác để thu hồi vốn cho SXKD tránh lãng phí trong thời gian chờ việc và thực 
hiện tái đầu tư thiết bị mới khi có nhu cầu, bên cạnh đó tại một số công trình bị gián 
đoạn thi công Công ty chưa bố trí được công việc khác, động viên luân phiên nghỉ chờ 
việc tạm thời vừa đảm bảo chế độ nghỉ ngơi cho người lao động vừa giảm thiểu các 
chi phí không đáng có trong thời gian bị gián đoạn    



- Trong công tác quản lý, ngăn ngừa và xử lý rủi ro: Khi phát sinh các gói thầu mới, các 
thành viên HĐQT có chuyên môn đi thực tế để năm bắt và đưa ra các ý kiến chỉ đạo 
về tổ chức biện pháp thi công và biện pháp an toàn nhằm ngăn ngừa rủi ro có thể xảy 
ra trong điều kiện thi công ở những địa hình phức tạp 

- Nhìn chung HĐQT luôn xem xét thận trọng cho từng vấn đề trước khi quyết định, giải 
quyết và tháo gỡ kịp thời các vấn đề trong quản lý, đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng 
qui định của pháp luật và hiệu quả kinh tế 

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty 
Ban giám đốc Công ty luôn bám sát nghị các mục tiêu SXKD đã đề ra, thực hiện 
đúng quyền hạn và trách nhiệm qui định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, lỗ 
lực tìm kiếm thêm các gói thầu, luôn cân đối sử dụng hiệu quả các nguồn lực hiện có, 
chặt chẽ trong quản lý nội bộ, tuân thủ các qui chế nội bộ và các qui định của pháp 
luật.  

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 
- Phê duyệt kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư và kế hoạch tài chính năm 2015 trên 

nguyên tắc thận trọng, khả thi để trình Đại hội cổ đông thông qua. Trong đó đặt trọng 
tâm trong công tác kiểm soát khối lượng, thu hồi công nợ, ngăn ngừa rủi ro và giám 
sát chặt chẽ tiến độ triển khai dự án mà Công ty góp vốn đầu tư 

- Xây dựng và ban hành hệ thống các qui chế quản lý Công ty phù hợp với các văn bản, 
chính sách, chế độ hiện hành của pháp luật Nhà nước và phù hợp với tình hình thực tế 
của Công ty nhằm vận hành có hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành SXKD. 

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án thủy điện Bắc Nà và thủy điện Đăk 
Nông 2 mà Công ty nắm giữ cổ phần chi phối và là cổ đông lớn 

- Duy trì thường xuyên chế độ làm việc theo qui chế hoạt động của HĐQT trên cơ sở 
bám sát nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giám sát quá trình tổ 
chức SXKD để có những chỉ đạo kịp thời nhằm hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD 
năm 2015 đề ra. Định kỳ tổ họp HĐQT để kiểm điểm kết quả đã thực hiện, đánh giá 
nghiêm túc những mặt đã làm được và những tồn tại để chỉ đạo Ban giám đốc điều 
hành có những giải pháp cụ thể trong từng giai đoạn. 

- Duy trì ổn định đầu mối các Chi nhánh theo địa bàn, bố trí cán bộ phù hợp với qui mô 
và trình độ chuyên môn đảm bảo hiệu quả cho từng vị trí. 

- Chặt chẽ các cam kết pháp lý với Chủ đầu tư, tập trung chỉ đạo công tác tổ chức quản 
lý sản xuất, tìm mọi biện pháp huy động tối đa năng lực sản xuất, tháo gỡ kịp thời mọi 
vướng mắc, đồng thời chỉ đạo ban giám đốc bám sát các mục tiêu tiến độ và kinh tế tại 
các dự án, đầu mối công trình.  

- Tổ chức cho cán bộ quản lý, chuyên môn tham gia các khóa đào tạo chuyên ngành 
nhằm bố trí phù hợp với yêu cầu đặc thù công việc, đảm bảo sẵn sàng đáp ứng nguồn 
lực theo cam kết với chủ đầu tư. Ngay đầu năm thành lập bộ phận chuyên môn để tư 
vấn cho HĐQT và Giám đốc đưa ra các giải pháp chỉ đạo tối ưu đồng thời xây dựng 
và ban hành các qui định cụ thể trong tổ chức biện pháp thi công và biện pháp an toàn 
nhằm ngăn ngừa rủi ro có thể xảy ra. 

- Duy trì hệ thống cung cấp thông tin báo cáo kịp thời, chính xác để HĐQT chỉ đạo và 
điều hành công việc đạt hiệu quả. 

- Chỉ đạo công tác thanh kiểm tra, kiểm soát nội bộ nhằm kịp thời chấn chỉnh hệ thống 
quản lý đảm bảo đúng thẩm quyền, nguyên tắc và minh bạch 

V. Quản trị công ty  
1. Hội đồng quản trị 
a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:  

STT Họ và tên Chức vụ Năm 
sinh Trình độ Tỷ lệ sở 

hữu CP 
1 Vũ Khắc Tiệp Chủ tịch 1957 Kỹ sư XD  0,0% 



2 Đặng Quang Đạt Thành viên 1962 Kỹ sư XD ngầm 4,83% 
3 Đặng Văn Tuyển Thành viên 1971 Kỹ sư XD 4,81% 
4 Nguyễn Ngọc Ánh Thành viên 1972 Kỹ sư thủy lợi 3,63% 
5 Vũ Sơn Thủy Thành viên 1977 Cử nhân TC-

KT 
1,31% 

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không có tiểu ban thuộc HĐQT 
c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:  
 Các cuộc họp của HĐQTnăm 2014: 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp 
tham dự 

Tỷ lệ 
(%) 

Lý do không tham 
dự 

1 Vũ Khắc Tiệp CT HĐQT 5 100  
2 Đặng Quang Đạt UV HĐQT 5 100  
3 Vũ Sơn Thủy UV HĐQT 5 100  
4 Nguyễn Ngọc Ánh UV HĐQT 5 100  
5 Đặng Văn Tuyển UV HĐQT 5 100  

 Các nghị quyết được thông qua của Hội đồng quản trị: 
STT Số nghị quyết Ngày Nội dung 

1 45/NQ-S55-HĐQT 07/01/2014 Về việc thông qua phương án thanh lý TSCĐ cũ, 
làm việc kém hiệu quả” 

 
2 142/NQ- S55- HĐQT 20/03/2014 

Thông qua mức chi trả tiền lương 2013 cho BGĐ, 
KH SXKD, ĐT năm 2014, tài liệu ĐHCĐ thường 
niên 2014 

3 145/QĐ-S55-HĐQT 20/03/2014 Phê duyệt hạn mức tín dụng ngắn hạn 2014 
 
4 218A/NQ-S55-HĐQT 19/05/2014 

Thông qua phương án thanh lý TSCĐ cũ hỏng, lạc 
hậu, làm việc kém hiệu quá và không có nhu cầu 
sử dụng 

 
5 202A/QĐ-S55-HĐQT 06/05/2014 

QĐ Vv cử người đại diện phần vốn góp của Cty 
CP Sông Đà 505 tại CTCP TM&ĐT toàn cầu 
DATC  

 
6 261A/NQ-S55-HĐQT 12/06/2014 

Thông qua phương án mua lại phần vốn góp của 
Cty CP đầu tư và tư vấn xây dựng Á Đông tại 
Công ty CP thủy điện Á Đông 

 
7 275A/NQ-S55-HĐQT 23/06/2014 Thông qua phương án thanh lý TSCĐ cũ, làm việc 

kém hiệu quả 
 
8 333/NQ-S55-HĐQT 21/07/2014 Thông qua phương án thanh lý TSCĐ cũ, làm việc 

kém hiệu quả 
 
9 370/QĐ-S55-HĐQT 11/08/2014 Thông qua phương thức đầu tư dự án nâng cao 

năng lực thiết bị thi công 
 

10 408/NQ-S55-HĐQT 11/09/2014 Thông qua phương án bán Cổ phiếu quỹ theo NQ 
ĐHCĐ 2014 

 
11 533/NQ-S55-HĐQT 29/10/2014 

Thông qua phương thức đầu tư dự án nâng cao 
năng lực thiết bị thi công tại thuỷ điện Đăksrông 
1, Đa Dâng, Bắc Nà và Nậm Toóng 

 
12 05/NQ-S55-HĐQT 11/01/2015 

Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 
2014 và phê duyệt kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu 
tư 2015 

 
13 05A/QĐ-S55-HĐQT 11/01/2015 Phê duyệt hạn mức tín dụng ngắn hạn và hạn mức 

bảo lãnh năm 2015 
d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành. 



e) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban 
f) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị 

công ty. 

STT Họ và tên Chức vụ Năm 
sinh 

Chứng chỉ đào 
tạo 

Năm cấp 
chứng chỉ 

1 Vũ Khắc Tiệp Chủ tịch 1957  2007 
2 Đặng Quang Đạt Thành viên 1962  2006 
3 Đặng Văn Tuyển Thành viên 1971 06024-1/QD-DT 2006 

2. Ban Kiểm soát 
a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: 

TT Họ và tên Chức vụ Năm 
sinh Trình độ 

Tỷ lệ sở 
hữu CP 

1 Phạm Đạt Quang Trưởng ban 1981 Cử nhân TC-KT  0,0% 
2 Lê Trọng Cảnh Thành viên 1958 Trung cấp 0,0% 
3 Nguyễn Việt Cường Thành viên 1985 Cử nhân kinh tế 3,28% 

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:  
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của ban kiểm soát theo Điều lệ tổ chức  hoạt động 

của Công ty và Luật doanh nghiệp, ngay đầu năm 2014 Ban kiểm soát đã xây dựng kế 
hoạch làm việc trong năm và phân công nhiệm vụ phù hợp với chuyên môn của từng 
thành viên để phối hợp kiểm tra, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám 
đốc trong các quyết định đầu tư, quản lý, điều hành SXKD đảm bảo minh bạch, khách 
quan, tuân thủ các qui định của pháp luật và qui định của công ty; định kỳ thẩm tra báo 
cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quí,bán niên và báo cáo tài chính năm 
của công ty,,,. Trong năm qua, do các thành viên Ban kiểm soát đa phần đều kiêm nhiệm 
nên công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chưa được 
thường xuyên dẫn đến công tác trao đổi thông tin, phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm 
soát Công ty với các cổ đông chưa tốt. Tuy nhiên trên cơ sở các tài liệu do ban lãnh đạo 
Công ty cung cấp theo yêu cầu và quá trình thẩm định các tài liệu báo cáo,  ban kiểm 
soát cùng thống nhất đưa ra ý kiến đánh giá như sau: 

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác đã thực hiện các 
quyền và nhiệm vụ đuợc giao theo đúng qui định của Luật doanh nghiệp, qui định của 
pháp luật, Điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo lợi ích 
của Công ty và các cổ đông 

- Trong công tác chỉ đạo SX, Hội đồng quản trị Công ty luôn bám sát các mục tiêu mà 
Đại hội đồng cổ đông đề ra, kịp thời ra các quyết định để Ban giám đốc điều hành 
triển khai thực hiện các mục tiêu trong quản lý SXKD đảm bảo hiệu quả kinh doanh 

- Hội đồng quản trị đã tổ chức họp thường kỳ hàng quí để kiểm tra việc thực hiện kế 
hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, các giải pháp triển khai trong quý tiếp theo 
của Ban giám đốc nhằm đạt mục tiêu Hội đồng quản trị đề ra. Các nghị quyết, quyết 
định của Hội đồng quản trị đều có sự nhất trí cao của các thành viên, đồng thời được 
Ban Giám đốc tổ chức triển khai nghiêm túc, kịp thời và đạt hiệu quả 

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã rất tích cực tìm kiếm việc làm mới đảm 
bảo việc làm, thu nhập cho người lao động cũng như lợi ích của các cổ đông.  

- Công tác quản lý chất lượng, tiến độ, an toàn tại các công trình được Công ty đặc biệt 
chú trọng và quan tâm đúng mức từ đó nâng cao hình ảnh, thương hiệu của Công ty và 
đã được đa phần các Chủ đầu tư, đối tác đánh giá là một trong những doanh nghiệp 
xây dựng uy tín. 



- Công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, chuẩn mực kế toán. Việc 
lập, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán đảm bảo tính hợp pháp, hợp 
lệ, kịp thời và đúng mẫu biểu của chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo tài chính phản 
ánh trung thực, hợp lý các chỉ tiêu tài chính quan trọng của Công ty tại thời điểm 
31/12/2014 

3. Các giao dịch, thù lao và khoản lợi ích của HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm 
soát 

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:  
TT Họ và tên Chức vụ Tiền lương Thù lao Tiền 

thưởng 
Cộng 

1 Vũ Khắc Tiệp Chủ tịch HĐQT   120.000.000   120.000.000 

2 Đặng Quang Đạt TV HĐQT kiêm 
GĐ điều hành 428.524.000 96.000.000   524.524.000 

3 Đặng Văn Tuyển TV HĐQT kiêm 
GĐ Chi nhánh 555 203.485.891 96.000.000   299.485.891 

4 Nguyễn Ngọc Ánh TV HĐQT kiêm 
GĐ Chi nhánh 525 272.157.257 96.000.000   368.157.257 

5 Vũ Sơn Thủy TV HĐQT kiêm Kế 
toán trưởng 293.762.000 96.000.000   389.762.000 

6 Lê Văn Phúc Phó giám đốc kiêm 
GĐ Chi nhánh 515 290.401.331     290.401.331 

7 Trần Thái Bình Phó giám đốc 210.410.667     210.410.667 

8 Phạm Văn Huấn Phó GĐ kiêm chỉ 
huy trưởng c.trường 228.406.998     228.406.998 

9 Đặng Văn Tơ Phó GĐ kiêm chỉ 
huy trưởng c.trường 173.654.000     173.654.000 

10 Phạm Đạt Quang Trưởng BKS   72.000.000   72.000.000 
11 Lê Trọng Cảnh Thành viên BKS   48.000.000   48.000.000 
12 Nguyễn Việt Cường Thành viên BKS   48.000.000   48.000.000 
  Tổng cộng   2.100.802.145 672.000.000 0 2.772.802.145 

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:  

TT Người thực hiện giao 
dịch 

Quan hệ với 
cổ đông nội 
bộ/cổ đông 

lớn 

Số cổ phiếu sở 
hữu đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở 
hữu cuối kỳ Lý do tăng, 

giảm Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ 
(%) 

Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ 
(%) 

 
1 

 
Đặng Văn Tuyển 

 
Cổ đông NB 70.000 2,8%       

120.000   4,8% Tăng tỷ lệ sở hữu 

 
2 

 
Nguyễn Ngọc Ánh 

 
Cổ đông NB 40.600 1,6%               

90.600   3,6% Tăng tỷ lệ sở hữu 

 
3 

 
Lê Văn Phúc 

 
Cổ đông NB 19.400 0,8%               

59.400   2,38% Tăng tỷ lệ sở hữu 

 
4 

 
Lê Trọng Cảnh 

 
Cổ đông NB 3.400 0,14% 0,0 0% Phục vụ chi dung 

cá nhân 
 

5 
 
Phạm Văn Huấn 

 
Cổ đông NB 20.200 0,81% 0,0 0% Phục vụ chi dung 

cá nhân 
 

6 
 
Trần Thị Bình 

 
Người có LQ 3.600 0,14% 0,0 0% Phục vụ chi dung 

cá nhân 
 

7 
 
Vũ Khắc Tiệp 

 
Cổ đông NB 10.000 0,4% 0,0 0% Phục vụ chi dung 

cá nhân 



 
8 

 
Trần Thái Bình 

 
Cổ đông NB 100.000 4,01% 50.000 2% Phục vụ chi dung 

cá nhân 
 

9 
 
Lê Văn Phúc 

 
Cổ đông NB 59.400 2,38% 40.300 1,61% Phục vụ chi dung 

cá nhân 
 

10 
Công ty tài chính cổ 
phần Điện Lực 

Công đông 
lớn 0,0 0% 150.000 6,01% Tăng tỷ lệ sở hữu 

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không phát sinh hợp đồng giao dịch 
d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Việc xây dựng và ban hành hệ 

thống các qui chế chưa được điều chỉnh kịp thời với các văn bản pháp luật Nhà nước 
hiện hành. Đơn vị sẽ hoàn thành việc xây dựng và ban hành hệ thống các qui chế 
quản lý Công ty phù hợp với các văn bản, chính sách, chế độ hiện hành của pháp 
luật Nhà nước và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty nhằm vận hành có hiệu 
quả trong công tác quản lý, điều hành SXKD  

VI. Báo cáo tài chính 
1. Ý kiến kiểm toán  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Báo cáo tài chính được kiểm toán  
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