
Coâng ty Coå phaàn Xaây döïng vaø Thieát keá soá 1 (DECOFI) – Baùo caùo thöôøng nieân naêm 2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Page 1

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

--------ooOoo--------

Teân Coâng ty ñaïi chuùng:

COÂNG TY COÅ PHAÀN XAÂY DÖÏNG VAØ THIEÁT KEÁ SOÁ 1 (DECOFI)

Maõ coå phieáu:  DCF

BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN

Naêm baùo caùo: 2017



Coâng ty Coå phaàn Xaây döïng vaø Thieát keá soá 1 (DECOFI) – Baùo caùo thöôøng nieân naêm 2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Page 2

BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN
(Theo Thoâng tö soá 155/2015/TT-BTC ngaøy 06/10/2015 cuûa Boä Taøi chính

höôùng daãn coâng boá thoâng tin treân thò tröôøng chöùng khoaùn)

I.  THOÂNG TIN CHUNG:

1. Thoâng tin khaùi quaùt:

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1
- Tên tiếng Anh : Design and Construction Joint Stock Company No.1
- Tên viết tắt : DECOFI
- Mã chứng khoán : DCF
- Logo :

:
- Vốn Điều lệ đăng ký : 48.805.300.000 đồng
- Vốn Điều lệ thực góp: 48.805.300.000 đồng
- Trụ sở chính : số 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số điện thoại : 083.8.230276
- Số Fax : 083.8.225050
- Email : banthuky@decofi.vn
- Website : www.decofi.vn
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 0301248798 do Sở KH&ĐT TpHCM cấp lần
đầu ngày 14/07/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 30/06/2016.
- Quá trình hình thành và phát triển

* Tiền thân của DECOFI là Xí nghiệp khảo sát Thiết kế và Xây dựng Dâu tằm được thành lập
ngày 12/09/1990.
* Ngày 31/12/1992 đổi tên Xí nghiệp khảo sát thiết kế và xây dựng Dâu tằm thành Công ty khảo
sát thiết kế và xây dựng Dâu tằm.
* Ngày 21/11/1994 đổi tên Công ty khảo sát thiết kế và xây dựng Dâu tằm thành Công ty xây
dựng và thiết kế Số 1, là doanh nghiệp hạng I, trực thuộc Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông
Thôn.
* Năm 2003, thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, Công ty xây dựng và
thiết kế Số 1 chuyển đổi thàn h Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 (DECOFI) – theo
quyết định số 792/QĐ/BNN-TCCB ngày 21/03/2003 -  Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông
Thôn giữ 10% vốn cổ phần.
* Năm 2005, Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn và Bộ Tài chính đã thực hiện đấu giá  ra
công chúng để bán hết 10% vốn nhà nước tại đơn vị.
* Năm 2007, DECOFI thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1, tại ấp
Bà Tri, xã Tân Hiệp, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương theo quyết định số 5737/QĐ -UBND
ngày 25/12/2007,
* Công ty đã đăng ký và trở thành Công ty Đại chúng từ ngày 12/05/2007.
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* Năm 2012, DECOFI thành lập Công ty TNHH MTV Xây dựng và Kết cấu thép Hưng Phú theo
quyết định số 17/2012/QĐ-HC/HĐQT ngày 09/07/2012, DECOFI sở hữu 100% vốn.
* Năm 2013, DECOFI thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp và thành lập thêm 2 công ty thành
viên, DECOFI sở hữu 100% vốn:

- Công ty TNHH MTV Xây dựng Phúc An Thịnh theo quyết định số
18/2013/QĐ-HC/HĐQT ngày 14/11/2013.

- Công ty TNHH MTV Xây dựng Decofi – Hoàng Ân theo quyết định số
17/2013/QĐ-HC/HĐQT ngày 14/11/2013.

* Năm 2014 Đăng ký chứng khoán và được cấp mã chứng kh oán tại Trung tâm Lưu ký Chứng
khoán Việt Nam kể từ ngày 25 tháng 02 năm 2014.

- Quá trình tăng vốn:

Thời gian Vốn điều lệ
tăng thêm

Vốn Điều lệ
sau phát hành

Cơ sở pháp lý và hình thức
phát hành

Ban đầu 21.03.2003 22.690.000.000 QĐ thành lập số 792/QĐ/BNN-
TCCB ngày 21.03.2003

Lần 1 12.08.2005 6.115.300.000 28.805.300.000 Quyết định số 10/2005/QĐ-
TC/HĐQT theo Nghị quyết
ĐHĐCĐ trả cổ tức bằng cổ phiếu
cho cổ đông hiện hữu.

Lần 2 01.10.2005 10.031.500.000 38.836.800.000 Quyết định số 08/2005/QĐ-
TC/HĐQT ngày 09/08/2005 về
việc phát hành cổ phiếu theo
Nghị quyết ĐHĐCĐ để bổ sung
vốn SXKD;
Quyết định số 13/2005/QĐ-
TC/HĐQT ngày 01/10/2005 về
việc tổng kết đợt phát hành cổ
phiếu

Lần 3 27.03.2008 9.968.500.000 48.805.300.000 Quyết định số 07/2008/QĐ-
TC/HĐQT ngày 27/03/2008 theo
Nghị quyết ĐHĐCĐ trả cổ tức
bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện
hữu.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

* Ngành nghề kinh doanh chính: Thiết kế,  thi công các công trình dân dụng và công nghiệp
Đã đăng ký chứng khoán và được cấp mã chứng kh oán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt
Nam kể từ ngày 25 tháng 02 năm 2014.
* Địa bàn kinh doanh: Chủ yếu tập trung ở Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Na i và
các tỉnh khác trong phạm vi cả nước.
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3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý công ty:

ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

BAN KIỂM
SOÁT

TỔNG
GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG
GIÁM ĐỐC

P.THIẾT KẾ

P.KỸ THUẬT

P.KINH DOANH

P.TÀI CHÍNH
KẾ TOÁN

P.HÀNH CHÍNH
NHÂN SỰ

CTY TNHH
MTV XD VÀ

KẾT CẤU
THÉP HƯNG

PHÚ

CTY TNHH
MTV XÂY

DỰNG
PHÚC AN

THỊNH

CTY TNHH
MTV XÂY

DỰNG
DECOFI-

HOÀNG ÂN

CHI NHÁNH
CÔNG TY
TẠI BÌNH
DƯƠNG

PHÓ TỔNG
GIÁM ĐỐC
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Đại hội đồng cổ đông:
Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty,  quyết định các vấn
đề về tổ chức hoạt động, sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, bổ sung sửa đổi Điều lệ của Công ty,
… theo quy định tại Điều lệ. Đại hội cổ đông bầu ra Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát
(BKS) và quyết định bộ máy tổ chức của Công ty.

Hội đồng quản trị:
Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan
đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. HĐQT có
trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc (TGĐ) điều hành và những người khác. Quyền và nghĩa vụ của
HĐQT do luật pháp và Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy
định.

Ban Kiểm soát:
Là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ, do ĐHĐCĐ bầu ra. BKS có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp
pháp trong hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập
với HĐQT và Ban TGĐ.

Tổng Giám đốc:
Tổng Giám đốc điều hành Công ty là người đại diện Công ty trong việc điều hành mọi hoạt động sản
xuất kinh doanh. TGĐ điều hành do HĐQT bổ nhiệm và miễn nhiệm. TGĐ điều hành Công ty chịu
trách nhiệm trước HĐQT và pháp luật về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Phó Tổng Giám đốc:
Các Phó TGĐ giúp việc cho Tổng Giám đốc điều hành mọi hoạt động của Công ty trong các  lĩnh
vực theo sự phân công và ủy quyền của TGĐ điều hành, chịu trách nhiệm trước TGĐ điều hành
Công ty và pháp luật về nhiệm vụ được phân công và ủy quyền.

Các Phòng chức năng:
Do HĐQT thành lập trên cơ sở đề nghị của TGĐ điều hành, các phòng chịu trách nhiệm thực hiện và
tham mưu cho TGĐ điều hành các công việc thuộc phạm vị chức năng của Phòng, đồng thời phối
hợp với các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện mục tiêu và chiến lược chung của Công ty.

Các Công ty TNHH một thành viên:
Do HĐQT thành lập theo nhu cầu phát triển của Công ty, hoạt động sản xuất kinh doanh độc lập
theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, HĐQT quyết định cử người đại diện là Chủ sở hữu  và
người đại diện theo pháp luật, Chủ sở hữu tại Công ty TNHH MTV phải chịu trách nhiệm trước
HĐQT và pháp luật về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Chi nhánh Công ty:
Do HĐQT thành lập theo nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty, là đơn vị hạch toán phụ thuộc,
thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công và ủy quyền của TGĐ điều  hành, chịu trách nhiệm trước
TGĐ điều hành Công ty và pháp luật về nhiệm vụ được phân công và ủy quyền.
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Các đội thi công trực thuộc:
Công ty có các đội thi công trực thuộc để thực hiện các nhiệm vụ được TGĐ điều hành giao việc
theo nhu cầu sản xuất kinh  doanh từng thời điểm.

b+ Caùc ñôn vò tröïc thuoäc Coâng ty:
 Chi nhaùnh Coâng ty Coå phaàn Xaây döïng vaø Thieát keá soá 1

Nhaø maùy saûn xuaát ñaët taïi ñöôøng ÑH 423 khu phoá Baø Tri, phöôøng Taân Hieäp, thò xaõ
Taân Uyeân, tænh  Bình Döông.

Ngaønh ngheà chuû yeáu: nhaø maùy saûn xuaát löôùi theùp haøn, saûn xuaát caùc loaïi cöûa saét vaø
thi coâng heä thoáng ñieän…

Hình thöùc hoaït ñoäng: haïch toaùn phuï thuoäc Coâng ty meï.

c+ Caùc Coâng ty con vaø Coâng ty lieân keát :

1. Coâng ty TNHH Moät thaønh vieân Xaây döïng vaø Keát caáu theùp Höng Phuù
Truï sôû : 28 Maïc Ñónh Chi, Quaän 1 , TP.Hoà Chí Minh
Voán ñieàu leä thöïc goùp ñeán ngaøy 31/12/2016 laø 15.000.000.000 ñoàng
Ngaønh ngheà chuû yeáu: thi coâng xaây laép, saûn xuaát keát caáu theùp xaây döïng, thieát keá thi
coâng heä thoáng ñieän …
Tyû leä sôû höõu cuûa Coâng ty meï : 100%

2. Coâng ty TNHH Moät thaønh vieân Xaây döïng Phuùc An Thònh
Truï sôû : 28 Maïc Ñónh Chi,  P.ÑaKao, Quaän 1, TP. Hoà Chí Minh.
Voán ñieàu leä thöïc goùp ñeán ngaøy 31/12/2016 laø 15.000.000.000 ñoàng

 Ngaønh ngheà chuû yeáu: thi coâng xaây laép caùc coâng trình…
Tyû leä sôû höõu cuûa Coâng ty meï : 100%

3. Coâng ty TNHH Moät thaønh vieân Xaây döïng DECOFI – Hoaøng Aân
 Truï sôû : 28 Maïc Ñónh Chi,  P.ÑaKao, Quaän 1, TP. Hoà Chí Minh.

    Voán ñieàu leä thöïc goùp ñeán ngaøy 31/12/2016 laø 15.000.000.000 ñoàng
 Ngaønh ngheà chuû yeáu: thi coâng xaây laép, thieát keá thi coâng heä thoáng caáp thoaùt nöôùc vaø heä
thoáng phoøng chaùy chöõa chaùy caùc coâng trình.

    Tyû leä sôû höõu cuûa Coâng ty meï : 100%

4. Ñònh höôùng phaùt trieån:

- Caùc muïc tieâu chuû yeáu cuûa Coâng ty: taän duïng toái ña tieàm löïc saün coù cuûa Coâng ty, töøng böôùc kieän
toaøn vaø vaän haønh boä maùy quaûn lyù, ñaùp öùng ñöôïc caùc yeâu caàu ngaøy caøng khaéc khe cuûa Chuû ñaàu tö:
giaûm giaù thaønh, ñaåy nhanh tieán ñoä thi coâng vaø quaûn lyù toát chaát löôïng coâng trình.
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- Chieán löôïc phaùt trieån trung vaø daøi haïn cuûa Coâng ty: ñaàu tö maùy moùc thieát bò, coâng cuï duïng cuï vaø
taïo ñieàu kieän cho ngöôøi lao ñoäng hoïc hoûi vaø saùng taïo, phaùt huy heát naêng löïc cuûa mình töø khaâu
thieát keá ñeán thi coâng, töøng böôùc giaûm söû duïng nhaân coâng thuû coâng baèng caùch cô giôùi hoùa, cô khí
hoùa töøng coâng ñoaïn thi coâng ñeå taêng naêng löïc caïnh tranh cuûa Coâng ty.
- Caùc muïc tieâu phaùt trieån beàn vöõng: luoân luoân giöõ uy tín vôùi nhaø ñaàu tö trong töøng hôïp ñoàng giao
nhaän thaàu thieát keá thi coâng, moïi quyeát ñònh ñaàu tö ñeán ñieàu haønh saûn xuaát kinh doanh phaûi caân
nhaéc treân cô sôû an toaøn voán cho coå ñoâng, taïo coâng aên vieäc laøm cho ngöôøi lao ñoäng vaø tích luõy ñeå
Coâng ty ngaøy caøng phaùt trieån.
- Caùc muïc tieâu ñoái vôùi moâi tröôøng vaø xaõ hoäi vaø coäng ñoàng cuûa Coâng ty, ngaønh ngheà saûn xuaát kinh
doanh chính cuûa Coâng ty laø thieát keá thi coâng theo döï aùn Chuû ñaàu tö ñöôïc duyeät vaø caùc quy ñònh
hieän haønh cuûa Luaät Xaây döïng, chính vì tính ñaëc thuø cuûa ngaønh xaây döïng, Coâng ty luoân coù yù thöùc
trong vieäc chaáp haønh caùc quy ñònh veà quaûn lyù nguoàn vaät lieäu, tieâu thuï naêng löôïng, tieâu thuï nöôùc,
tuaân thuû veà phaùp luaät baûo veä moâi tröôøng, caùc chính saùch lieân quan ñeán ngöôøi lao ñoäng, caùc chính
saùch lieân quan ñeán traùch nhieäm ñoái vôùi coäng ñoàng ñòa phöông…

5. Caùc ruûi ro :
AÛnh höôûng ñeán hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh vaø vieäc thöïc hieän caùc muïc tieâu cuûa Coâng ty

nhieàu nhaát laø nhu cầu đầu tư và mở rộng nhà xưởng sản xuất trong các khu chế xuất, khu công
nghiệp của các Chủ đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Bên cạnh đó, vieäc ñieàu haønh tieán ñoä, quaûn lyù
chi phí vaø chaát löôïng thi coâng trong quaù trình thöïc hieän hôïp ñoàng cuõng mang tính chaát quyeát ñònh
ñeán uy tín vaø giaù trò thöông hieäu cuûa Coâng ty.

II. TÌNH HÌNH HOAÏT ÑOÄNG TRONG NAÊM 2017

1. Tình hình hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh
Trong boái caûnh coù quaù nhieàu Coâng ty xaây döïng neân vieäc caïnh tranh trong thò tröôøng xaây

döïng raát khoác lieät.
- Naêm 2017 laø naêm khoù khaên nhaát cho caùc coâng ty trong ngaønh xaây döïng, coâng vieäc thì ít maø giaù
caû laïi thaáp, thò tröôøng nhieàu coâng ty xaây döïng daãn ñeán caïnh tranh veà giaù, veà thôøi haïn thanh toaùn,
veà tieán ñoä thi coâng. Xaây döïng nhaø xöôûng coù ít döï aùn, ôû maûng nhaø cao taàng coù nhieàu döï aùn hôn
nhöng taäp trung ôû moät soá coâng ty baát ñoäng saûn lôùn, coù nhieàu kinh nghieäm vaø theá maïnh neân khieán
caùc coâng ty vöøa vaø nhoû khoâng coù vieäc laøm hoaëc phaûi laøm thaàu phuï cho caùc coâng ty lôùn.
- Trong boái caûnh caïnh tranh khoác lieät ñoù, naêm 2017 Coâng ty ñaõ vöôït qua muoân vaøn khoù khaên thöû
thaùch nhôø vaøo söï coá gaéng cuûa toaøn theå ngöôøi lao ñoäng vaø söï ñieàu haønh saâu saùt cuûa Ban Toång
Giaùm ñoác.
- Veà maët toång quan, caùc Coâng ty TNHH Moät thaønh vieân ñaõ ñaït ñöôïc moät soá tieán boä trong vieäc
ñieàu haønh saûn xuaát kinh doanh, ñaõ baét ñaàu nhaàn thaàu ñöôïc caùc coâng trình nhaø cao taàng. Tuy
nhieân, vieäc quaûn lyù chi phí, tieán ñoä vaø chaát löôïng thi coâng caàn phaûi ñaåy maïnh hôn nöõa ñeå naâng
cao hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh.
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Tình hình thöïc hieän so vôùi keá hoaïch:
Naêm 2017, Coâng ty chöa ñaït ñöôïc nhöõng chæ tieâu keá hoaïch ñöôïc Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng

thoâng qua ngaøy 28/04/2017.
Đơn vị tính: Đồng

Khoản mục Keá hoaïch năm 2017 Thực hiện năm 2017 Tỷ lệ hoàn thành
Doanh thu 300.000.000.000 99.730.043.729 33,24%

Lợi nhuận sau thuế 212.117.220

2. Toå chöùc nhaân söï
a- Danh saùch Ban ñieàu haønh:
+ Ban Toång Giaùm ñoác vaø Keá toaùn tröôûng:
Danh saùch Ban Toång Giaùm ñoác, keá toaùn tröôûng vaø naém giöõ coå phaàn cuûa töøng thaønh vieân:

            Hoï vaø teân Chöùc danh Trình ñoä
Soá CP

giöõ cuoái
naêm

Tyû leä %
treân

Toång soá coå
phaàn

1.OÂng Traàn Ñaêng Phan Toång Giaùm ñoác Kyõ sö Xaây döïng 264.493 5,42%
2.OÂng Leâ Chí Chuaân Phoù Toång Giaùm ñoác Kyõ sö Xaây döïng 611.838 12,54%
3.OÂng Löõ Ñình Hueä Phoù Toång Giaùm ñoác Cöû nhaân kinh teá 104.769 2,15%
4.OÂng Leâ Ñaêng Chí Duõng Phoù Toång Giaùm ñoác CÑ KT Ñieän 553.365 11,34%
5.OÂng Nguyễn Hoài Nam Phoù Toång Giaùm ñoác Kieán Truùc Sö 0 0%
6.Baø Nguyễn Trúc Mai Kế toán trưởng Cöû nhaân kinh teá 16.701 0.34%
+ Nhöõng thay ñoåi trong Ban ñieàu haønh:
OÂng Nguyeãn Hoaøi Nam - Phoù Toång Giaùm ñoác , ñaõ nghæ höu theo cheá ñoä töø ngaøy 01/09/2017.
OÂng Leâ Ñaêng Chí Duõng - Phoù Toång Giaùm ñoác , ñaõ nghæ vieäc töø ngaøy 01/09/2017.
Baø Nguyeãn Truùc Mai – Phoù Toång Giaùm ñoác, töø ngaøy 07/03/2018.
OÂng Leâ Chí Trung – Phoù Toång Giaùm ñoác, töø ngaøy 07/03/2018.
OÂng Lö Trung Thaïch – Phoù Toång Giaùm ñoác, töø ngaøy 07/03/2018.

b- Soá löôïng caùn boä nhaân vieân bình quaân trong naêm :
Tổng số cán bộ nhân viên bình quân trong năm : 138 ngöôøi
Trong ñoù : trình ñoä Ñaïi hoïc vaø treân ñaïi hoïc 89 ngöôøi; Cao ñaúng, Trung caáp 32 ngöôøi; caùn boä kyõ
thuaät vaø nhaân vieân khaùc 17 ngöôøi.
- Chính saùch tieàn löông, tieàn thöôûng ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng vaãn aùp duïng theo quy cheá traû löông,
thang baûng löông vaø quy cheá laøm vieäc cuûa Coâng ty ñaõ ñaêng kyù vaø ñöôïc söï chaáp thuaän cuûa Sôû Lao
ñoäng vaø Thöông binh xaõ hoäi TP.Hoà Chí Minh.
- Coâng ty luoân trang bò ñaày ñuû ñoà baûo hoä vaø coâng cuï duïng cuï an toaøn lao ñoäng, ñaûm baûo vaán ñeà an
toaøn cho ngöôøi lao ñoäng, thöôøng xuyeân toå chöùc khaùm söùc khoûe ñònh kyø vaø thöïc hieän toát caùc cheá ñoä
phuùc lôïi cho ngöôøi lao ñoäng.
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- Haøng naêm, Coâng ty luoân toå chöùc phaân loaïi nhaân vieân vaø hoäi ñoàng löông thöïc hieän coâng taùc xem
xeùt naâng löông theo heä thoáng thang baûng löông ñaõ ñaêng kyù, taïo ñieàu kieän cho ngöôøi lao ñoäng hoïc
taäp, naâng cao vaø phaùt trieån kyõ naêng, phaùt trieån naêng löïc laøm vieäc.

3. Tình hình ñaàu tö, tình hình thực hiện các dự án:

a- Caùc khoaûn ñaàu tö lôùn: khoâng

b- Caùc Coâng ty con, sô löôïc veà hoaït ñoäng, tình hình taøi chính vaø kết quả sản xuất kinh doanh:
Nhìn chung các Công ty con hoạt động có lãi và bảo toàn được vốn , vì tính chất hạch toán

độc lập nên việc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh từng Công ty có phương án đặc thù riêng,
cụ thể là:

a. Công ty TNHH MTV Xây dựng và Kết cấu thép Hưng Phú: hoạt động chủ yếu là sản xuất
lắp dựng kết cấu thép (vì kèo, xà gồ, cửa sắt…) và điện công nghiệp ch o các công trình xây
dựng.

Đơn vị tính: đồng
Chỉ tiêu 2017 2016 % 2017/2016

Tổng doanh thu 32.121.791.362 60.831.596.523 52,80%
Doanh thu thuần 32.121.791.362 60.831.596.523 52,80%
Trong đó doanh thu tự tìm việc 14.948.286.362 7.905.583.523 189,09%
Lợi nhuận gộp 2.057.827.361 3.990.849.087 51,56%
Tỷ suất lợi nhuận gộp/doanh thu 6,41% 6,56%
Chi phí quản lý 2.328.299.483 2.766.781.426 84,15%
Lợi nhuận thuần từ HĐ SXKD (264.935.893) 1.247.237.919 -21,24%
Lãi lỗ khác 298.674.923 332.899.908 89,72%
Lợi nhuận trước thuế 33.739.030 1.580.137.827 2,14%
Lợi nhuận sau thuế 23.487.443 1.263.974.243 1,86%

b. Công ty TNHH MTV Xây dựng Phúc An Thịnh: hoạt động chủ yếu là xây lắp.
Đơn vị tính: đồng

Tổng doanh thu 44.051.372.577 157.503.240.719 27,97%
Doanh thu thuần 44.051.372.577 157.503.240.719 27,97%
Trong đó doanh thu tự tìm việc 20.545.309.937 8.470.691.800 242,55%
Lợi nhuận gộp 3.741.101.936 13.616.292.417 27,48%
Tỷ suất lợi nhuận gộp/doanh thu 8,49% 8,65%
Chi phí quản lý 7.125.596.326 11.689.544.367 60,96%
Lợi nhuận thuần từ HĐ SXKD (3.527.951.420) 1.932.876.313 -182,52%
Lãi lỗ khác 3.684.556.533 1.221.259.398 301,70%
Lợi nhuận trước thuế 156.605.113 3.154.135.711 4,97%
Lợi nhuận sau thuế 111.192.486 2.523.308.569 4,41%
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c. Công ty TNHH MTV Xây dựng DECOFI – Hoàng Ân: hoạt động chủ yếu là xâ y lắp, cấp
thoát nước và Phòng cháy chữa cháy.

Đơn vị tính: đồng
Tổng doanh thu 19.124.968.696 79.841.009.247 23,95%
Doanh thu thuần 19.124.968.696 79.841.009.247 23,95%
Lợi nhuận gộp 1.762.634.609 7.226.773.237 24,39%
Tỷ suất lợi nhuận gộp/doanh thu 9,22% 9,05%
Chi phí quản lý 2.121.248.349 5.329.047.942 39,81%
Lợi nhuận thuần từ HĐ SXKD (358.466.276) 1.901.853.235 -18,85%
Lãi lỗ khác 491.595.632 8.894.642 5526,87%
Lợi nhuận trước thuế 133.129.356 1.910.747.877 6,97%
Lợi nhuận sau thuế 55.600.512 1.492.331.586 3,73%

4. Tình hình taøi chính – số liệu theo báo cáo tài chính hợp nhất toàn Công ty

Kết quả sản xuất kinh doanh
Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu 2017 2016 % 2017/2016
Tổng giá trị tài sản 140.969.087.212 170.690.397.423 82,59%
Tổng doanh thu 99.730.043.729 350.716.764.752 28,44%
Doanh thu thuần 99.730.043.729 350.716.764.752 28,44%
Lợi nhuận gộp 12.340.086.291 42.115.425.640 29,30%
Tỷ suất lợi nhuận gộp/doanh thu 12,37% 12,01%
Doanh thu hoạt động tài chính 323.772.625 355.193.758 91,15%
Chi phí tài chính 597.160.458 2.923.872.774 20,42%
Trong đó: Chi phí lãi vay 597.112.900 2.923.872.774 20,42%
Chi phí quản lý doanh nghiệp 19.721.648.393 32.092.687.217 61,45%
Lợi nhuận thuần từ HĐ SXKD (7.654.949.935) 7.454.059.407 -102,70%
Lãi lỗ khác 8.039.941.205 2.208.219.841 364,09%
Lợi nhuận trước thuế 384.991.270 9.662.279.248 3,98%
Lợi nhuận sau thuế 212.117.220 7.685.451.148 2,76%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 16 1.339 1,20%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức ĐHĐ cổ đông QĐ ĐHĐ cổ đông QĐ
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Khả năng thanh toán, cơ cấu vốn, cơ cấu tài sản và năng lực hoạt động

Chỉ tiêu 2017 2016
Hệ số thanh toán ngắn hạn 1,89 1,66
(TSLĐ/Nợ ngắn hạn)
Hệ số thanh toán nhanh 1,22 1,45
(TSLĐ-hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn)

Hệ số nợ / tổng tài sản 0,40 0,47
Hệ số nợ vay /vốn chủ sở hữu 0,26 0,17

Tài sản lưu động/tổng tài sản 0,75 0,78
Tài sản cố định/tổng tài sản 0,25 0,22

Vòng quay hàng tồn kho 3,21 11,33
(Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho BQ)
Doanh thu thuần/tổng tài sản 0,71 2,05

Khả năng sinh lợi

Chỉ tiêu 2017 2016
Tỷ suất LN sau thuế/DT thuần 0,21% 2,19%
Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH 0,25% 8,48%
Tỷ suất LN sau thuế/Tổng Tài sản 0,15% 4,50%
Tỷ suất LN trước thuế/DT thuần 0,39% 2,76%

5. Cô caáu coå ñoâng, thay ñoåi voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu:

a) Coå phaàn
Toång soá coå phaàn: 4.880.530 coå phaàn
Loaïi coå phaàn ñang löu haønh: coå phaàn phoå thoâng

b) Cô caáu coå ñoâng taïi thôøi ñieåm ngaøy 09/04/2018: toång soá 228 coå ñoâng
- Coå ñoâng Nhaø nöôùc : khoâng
- Coå ñoâng laø phaùp nhaân: 1 ñôn vò, sôû höõu 39.484 coå phaàn, chieám 0,81%
- Coå ñoâng laø caù nhaân: 227 ngöôøi, sôû höõu   4.841.046 coå phaàn, chieám  99,19%

Trong ñoù:  Laø ngöôøi nöôùc ngoaøi 3 ngöôøi, sôû höõu   7.513 coå phaàn, chieám    0,15%
Thoâng tin veà coå ñoâng nöôùc ngoaøi: 3 coå ñoâng

1. Teân coå ñoâng: Damon Tran
      Quoác tòch: Ñöùc
      Ñòa chæ lieân laïc: Chung cö Khaùnh Hoäi 5-4 Beán Vaân Ñoàn, Quaän 4 –TP.HCM
      Soá löôïng coå phaàn sôû höõu: 2.513 coå phaàn
      Tyû leä sôû höõu: 0,05%
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2. Teân coå ñoâng: HUR BUM HO
 Quoác tòch: Haøn Quoác

      Ñòa chæ lieân laïc: 106-701 35 Gomuraero Seochogu Seoul Korea
      Soá löôïng coå phaàn sôû höõu: 1.000 coå phaàn
      Tyû leä sôû höõu: 0,02%
3. Teân coå ñoâng: Li Minghua
      Quoác tòch: Trung Quoác

Ñòa chæ lieân laïc: Lan Xing Wan Xiang Cheng, 22A-2401, No.98 Qingdao
Zhong Lu, Jingqu, Weihai, Shandong, 264205, China

      Soá löôïng coå phaàn sôû höõu: 4.000 coå phaàn
      Tyû leä sôû höõu: 0,08%

+ Coå ñoâng lôùn - naém giöõ töø 5% toång soá coå phaàn trôû leân:
6 cổ đông, sôû höõu 2.538.484 coå phaàn, chieám 52,01%, cuï theå laø:

- OÂng Leâ Chí Chuaân sôû höõu  611.838 coå phaàn, chieám 12,54%
- OÂng Leâ Ñaêng Chí Duõng sôû höõu  553.365 coå phaàn, chieám 11,34%
- OÂng Hoaøng Vuõ Nhaân sôû höõu  531.373 coå phaàn, chieám 10,89%
- OÂng Ñinh Xuaân Gaïch sôû höõu  308.715 coå phaàn, chieám   6,33%
- OÂng Nguyeãn Chaâu Thanh Thanh sôû höõu 268.700 coå phaàn, chieám  5,51%
- OÂng Traàn Ñaêng Phan sôû höõu  264.493 coå phaàn, chieám   5,42%

+ Coå ñoâng naém giöõ töø 1% ñeán 5% toång soá coå phaàn:
09 coå ñoâng, sôû höõu 1.014.780 coå phaàn, chieám 20,79%

+Coå ñoâng naém giöõ döôùi 1% toång soá coå phaàn:
213 coå ñoâng, sôû höõu 1.327.266 coå phaàn, chieám 27,20%

c) Tình hình thay ñoåi voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu: khoâng
d) Giao dòch coå phieáu quyõ: khoâng
e) Caùc chöùng khoaùn khaùc: khoâng

III. BAÙO CAÙO VAØ ÑAÙNH GIAÙ CUÛA BAN GIAÙM ÑOÁC

1. Ñaùnh giaù keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh:
Veà maët toång quan, trong năm 2017 Coâng ty chöa hoaøn thaønh ñöôïc keá hoaïch ñeà ra do

nhöõng nguyeân nhaân sau:
- Moät soá coâng trình ñang coøn thi coâng neân chöa quyeát toaùn ñöôïc vôùi caùc chuû ñaàu tö, doanh thu dôû
dang chuyeån sang 2018 khoaûng 180 tyû.
- Do caùc chuû ñaàu tö cuõ chöa môû roäng theâm qui moâ saûn xuaát hoaëc khoâng môøi Coâng ty tham gia.
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- Giaù ñaáu thaàu thaáp hoaëc keøm theo caùc ñieàu kieän veà taøi chính ngaët ngheøo khieán Coâng ty khoâng
theå nhaän thaàu thi coâng.
- Coâng taùc tìm vieäc coøn yeáu, duy chæ coù coù Coâng ty TNHH MTV Xaây döïng Phuùc An Thònh tieáp
caän ñöôïc vôùi caùc chuû ñaàu tö veà xaây döïng Nhaø ôû thöông maïi vaø thi coâng phaàn xaây toâ hoaøn thieän
nhaø cao taàng.

2. Tình hình taøi chính

+ Tình hình taøi saûn: trong naêm Coâng ty khoâng mua saém theâm taøi saûn; Do ñaõ mua saém khaù
laâu, hieän coù nhieàu taøi saûn heát khaáu hao vaãn ñang taän duïng söû duïng, khoâng bieán ñoäng veà taøi saûn.

+ Tình hình nôï phaûi traû: nôï hieän taïi cuûa Coâng ty thaáp hôn cuøng kyø naêm tröôùc. Nhìn chung
Coâng ty khoâng coù bieán ñoäng lôùn veà caùc khoaûn nôï vaø khoâng xuaát hieän nôï xaáu.

3. Nhöõng caûi tieán veà cô caáu toå chöùc, chính saùch, quaûn lyù:
Naêm 2017 laø naêm thöù tö Coâng ty chuyeån ñoåi sang moâ hình quaûn lyù Coâng ty meï - Coâng ty

con. Trong naêm Coâng ty chæ giaùm saùt thöïc hieän, khoâng thay ñoåi veà cô caáu toå chöùc, chính saùch
quaûn lyù ñoái vôùi caùc Coâng ty con.

4.  Keá hoaïch phaùt trieån trong töông lai:
Xaây döïng caùc coâng trình coâng nghieäp vaãn chieám vò trí chuû löïc trong giaù trò saûn löôïng cuûa

Coâng ty ñeå tích luõy, mua saém taøi saûn caàn thieát vaø töøng böôùc nhaän thaàu caùc coâng trình daân duïng vaø
nhaø cao taàng.

5. Giaûi trình cuûa Ban Toång Giaùm ñoác ñoái vôùi yù kieán kieåm toaùn: khoâng, yù kiến kiểm toán
chấp nhận toàn phần.

IV. ÑAÙNH GIAÙ CUÛA HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ VEÀ HOAÏT ÑOÄNG CUÛA COÂNG TY

1. Ñaùnh giaù cuûa HÑQT veà caùc maët hoaït ñoäng cuûa Coâng ty:
Kết quả sản xuất kinh doanh: Doanh thu và lợi nhuận chưa đạt được kế hoạch mà Đại hội đồng

cổ đông đề ra.
Việc chấp hành các quy định chính sách của nhà nước: Công ty thực hiện tốt các quy định liên

quan theo quy định hiện hành của Nhà nước đồng thời thực hiện tốt các quy định  lieân quan ñeán
traùch nhieäm moâi tröôøng vaø xaõ hoäi.

2. Ñaùnh giaù cuûa HÑQT veà hoaït ñoäng cuûa Ban Toång Giaùm ñoác:
Về cơ bản, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của mình trong việc điều

hành sản xuất kinh doanh của Công ty.
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3. Caùc keá hoaïch, ñònh höôùng cuûa HÑQT:
Tận dụng và khai thác triệt để tiềm lực hiện có của Công ty về mối quan hệ với các Chủ đầu tư,

đất đai, nhà xưởng và đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm;

Ngày càng hoàn thiện công tác tuyển dụng và bổ nhiệm nhân sự, các công cụ quản lý và đào tạo,
nâng cao năng suất làm việc của người lao động, để Công t y có tích lũy, đầu tư chiều sâu, mở rộng
sản xuất và nâng cao thu nhập cho cổ đông và người lao động.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị:

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:
Thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò vaø naém giöõ coå phaàn cuûa töøng thaønh vieân:

            Hoï vaø teân Chöùc danh
Tham gia ñieàu

haønh/khoâng ñieàu
haønh

Soá CP
giöõ cuoái

naêm

Tyû leä %
treân

Toång soá
coå phaàn

1.OÂng Traàn Ñaêng Phan -Chuû tòch HÑQT Ñieàu haønh 264.493 5,42%
2.OÂng Leâ Chí Chuaân -Phoù Chuû tòch HÑQT Ñieàu haønh 611.838 12,54%
3.OÂng Löõ Ñình Hueä -Thaønh vieân HÑQT Ñieàu haønh 104.769 2,15%
4.OÂng Leâ Ñaêng Chí Duõng -Thaønh vieân HÑQT Ñieàu haønh 553.365 11,34%
5.OÂng Ñinh Xuaân Gaïch -Thaønh vieân HÑQT Khoâng ñieàu haønh 308.715 6,33%

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị:
Thường xuyên giám sát và phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc trong mọi hoạt động

sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong năm, có những biên bản cuộc họp và n ghị quyết sau:

Ngày Nội dung Thành viên HĐQT
tham dự

Hình thức ra văn bản

23/03/2017 Tổng kết KQSXKD 2016 và KH
2017 trình ĐH Đồng cổ đông

5/5 Biên bản họp

10/08/2017 Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện
pháp bảo đảm Ngân hàng BIDV-
CN Nam Sài Gòn

4/5 Biên bản họp
Nghị quyết 01/NQ/2017/HĐQT
ngày 10/08/2017

23/08/2017 Tình hình sản xuất kinh doanh và
công tác quản lý tại Văn phòng
Công ty

4/5 Biên bản họp
Nghị quyết 02/2017/NQ/HĐQT
ngày 24/08/2017
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17/10/2017 Tình hình sản xuất kinh doanh
năm 2017 và tổ chức sắp xếp lại
Công ty mẹ và các Công ty
concông tác quản lý tại Văn
phòng Công ty

5/5 Biên bản họp

08/12/2017 Điều chỉnh hạn mức vay vốn tại
Ngân hàng BIDV-CN Nam Sài
Gòn

5/5 Biên bản họp
Nghị quyết 03/NQ/2017/HĐQT
ngày 08/12/2017

20/12/2017 Điều chỉnh hạn  mức vay vốn tại
Ngân hàng BIDV-CN Nam Sài
Gòn

5/5 Biên bản họp
Nghị quyết 04/NQ/2017/HĐQT
ngày 20/12/2017

d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: không

e. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty:

2. Ban Kiểm Soát

a. Thành viên và cơ cấu Ban Kiểm soát:

Thaønh vieân Ban kieåm soaùt vaø naém giöõ coå phaàn cuûa thaønh vieân Ban kieåm soaùt

            Hoï vaø teân Chöùc danh Trình ñoä
Soá CP giöõ
cuoái naêm

Tyû leä % treân
Toång soá coå phaàn

1.Huyønh Ñöùc Phaùt Tröôûng BKS Cöû nhaân kinh teá 8.294 0,17%
2.Leâ Trung Hieáu Thaønh vieân Cöû nhaân kinh teá 7.854 0,16%
3.Hoaøng Thò Minh Baéc Thaønh vieân Cöû nhaân kinh teá 34.898 0,72%

b. Hoạt động của Ban Kiểm soát: thường xuyên giám sát mọi hoạt động của Công ty mẹ và các
Công ty con trong việc chấp hành các nội quy, quy chế và Điều lệ của Công ty , cũng như các quy
định của Pháp luật hiện hành.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc  và
Ban Kiểm soát:

a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích :

            Hoï vaø teân Chöùc danh
Löông thöôûng trong

naêm 2017 (ñoàng)
Thuø lao, lôïi

ích khaùc

1.OÂng Traàn Ñaêng Phan -Chuû tòch HÑQT
- Toång Giaùm ñoác 542.525.318 Khoâng

2.OÂng Leâ Chí Chuaân

-Phoù Chuû tòch HÑQT
-Phoù Toång Giaùm ñoác
-Chuû tòch kieâm GÑ C.ty
Phuùc An Thònh

440.711.854 Khoâng
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3.OÂng Leâ Ñaêng Chí Duõng

-Thaønh vieân HÑQT
-Phoù Toång Giaùm ñoác
-Chuû tòch kieâm GÑ C.ty
Höng Phuù.
-GÑ Chi nhaùnh BD

229.443.270 khoâng

4.OÂng Ñinh Xuaân Gaïch -Thaønh vieân HÑQT
-Phoù GÑ C.ty Hoaøng AÂn

142.653.846 khoâng

5.OÂng Nguyeãn Hoaøi Nam -Phoù Toång Giaùm Ñoác 319.280.052 khoâng

6.OÂng Löõ Ñình Hueä -Thaønh vieân HÑQT
-Phoù Toång Giaùm ñoác 440.711.854 khoâng

7.Baø Nguyeãn Truùc Mai Keá toaùn tröôûng 298.779.342 khoâng
8.OÂng Huyønh Ñöùc Phaùt Tröôûng Ban kiểm soát 239.910.000 khoâng
9.OÂng Leâ Trung Hieáu Thaønh vieân BKS 184.188.613 khoâng
10.Baø Hoaøng Minh Baéc Thaønh vieân BKS 251.465.164 khoâng

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không

Soá coå phieáu sôû
höõu ñaàu kyø

Soá coå phieáu sôû
höõu cuoái kyø

Stt Ngöôøi thöïc hieän
giao dòch

Quan heä
vôùi coå

ñoâng noäi
boä

Soá coå
phieáu

Tyû leä Soá coå
phieáu

Tyû leä

Lyù do taêng,
giaûm (mua,

baùn,
chuyeån ñoåi,

thöôûng…)
1 Buøi Haø Thanh Vôï cuûa

OÂng Ñinh
Xuaân Gaïch

0 0 37.700 6,33% Mua coå
phieáu

2 Taï Chí Duõng Choàng cuûa
Baø Hoaøng
Thị Minh
Baéc

46.058 0,94% 59.158 1,21% Mua coå
phieáu

3 Nguyễn Thị Định Mẹ của
Hoàng  Thị
Minh Bắc

4.738 0,097% 9.738 0,199% Mua coå
phieáu

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không

d. Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty: Công ty luôn tuân thủ các quy định hiện hành.

VI. BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH

1. Yù kieán kieåm toaùn: chaáp nhaän toaøn phaàn baùo caùo taøi chính của Công ty.
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2. Baùo caùo taøi chính hợp nhất và Báo cáo tài chính tổng hợp đã ñöôïc kieåm toaùn.

Quyù cô quan ñôn vò, caùc Quyù coå ñoâng vaø nhaø ñaàu tö vui loøng ñeán trang web cuûa Coâng ty:
www.decofi.vn ñeå xem toaøn vaên baùo caùo taøi chính toång hôïp vaø baùo caùo taøi chính hôïp nhaát naêm
2017.
Traân troïng!

Tp Hoà Chí Minh, ngaøy 11   thaùng 04   naêm 2018
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
         KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC


