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TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2012

PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa Quý vị Cổ đông, thưa toàn thể Đại hội,
Năm 2011 khép lại trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều bất ổn, tốc độ tăng trưởng
GDP đứng ở mức thấp, lạm phát tăng cao và lãi suất duy trì ở mức rất cao trong thời
gian dài gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, đặc biệt là các
doanh nghiệp phụ thuộc lớn vào vốn của ngân hàng như ngành bất động sản và ngành
xây dựng.
Ngành Xây dựng nói riêng năm qua rất trầm lắng, các dự án triển khai cầm chừng trong
tâm lý chờ đợi những tín hiệu tích cực từ thị trường và của nền kinh tế vĩ mô. Giá bất
động sản sụt giảm mạnh gây ảnh hưởng nặng đến mảng xây dựng nhà cao tầng của các
công ty xây dựng. Các doanh nghiệp sản xuất cũng hạn chế việc đầu tư xây dựng, mở
rộng sản xuất do lãi suất cao đẩy chi phí vốn tăng.
Trong bối cảnh đó, tập thể cán bộ nhân viên UNICONS đã nỗ lực vượt bậc, hoàn thành
xuất sắc kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm đã được Đại hội Cổ đông thông qua, cụ thể
doanh thu 2011 đạt 1.756 tỷ đồng vượt 35,07% so với kế hoạch, lợi nhuận 2011 đạt
47,5 tỷ đồng vượt 18,75% so với kế hoạch. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt ở
mức cao là 8.962 đồng/CP.
Công ty đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 63,6 tỷ đồng theo đúng
lộ trình tăng vốn để nâng cao năng lực tài chính; vốn chủ sở hữu tại thời điểm
31/12/2011 đạt 196,5 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần vốn điều lệ.
Bước sang năm 2012, tình hình dự báo sẽ còn nhiều khó khăn hơn so với năm 2011, đó
là những tác động rõ từ những bất ổn của thế giới trong đó có khủng hoản nợ công của
Châu Âu, bất ổn ở khu vực Trung Đông đẩy giá dầu thế giới tăng cao, đến những khó
khăn nội tại của nền kinh tế trong nước khi khu vực ngân hàng hoạt động kém hiệu quả,
không khơi thông được nguồn vốn giá rẻ cho nền kinh tế, lạm phát cao vẫn còn tiềm ẩn
khi giá cả một số mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, điện luôn trong áp lực tăng giá.
Trong điều kiện này, Unicons cần tiếp tục củng cố đội ngũ, xây dựng những kế hoạch
dài hạn để tập hợp sức mạnh và nguồn lực của mình, trong đó đội ngũ đoàn kết là yếu
tố rất quan trọng. Nhiều các cán bộ, nhân viên mới có năng lực và nhiệt huyết đã về với
Unicons và đang cùng góp sức xây dựng Công ty. Nhân dịp này tôi cũng muốn gửi lời
cảm ơn đến Ban điều hành và toàn thể tập thể Cán bộ nhân viên đã nỗ lực cống hiến
trong suốt một năm vừa qua. Về phía Hội đồng quản trị, chúng tôi cũng sẽ cùng xây
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dựng chiến lược cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi để Unicons tiếp tục vững bước
tiến lên mạnh mẽ hơn nữa.
Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý vị Cổ đông đã gắn bó và đồng hành
cùng công ty, ủng hộ các quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, tạo điều
kiện cho chúng tôi xây dựng Công ty ngày càng vững mạnh.
Cuối cùng, thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin kính chúc các Quý vị dồi dào
sức khỏe và thành đạt, chúc đại hội thành công tốt đẹp.
Trân trọng cảm ơn Quý vị,
CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)
NGUYỄN BÁ DƯƠNG
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PHẦN I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
1. Những sự kiện quan trọng:
* Thông tin cơ bản về công ty
• Tên công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UY NAM

• Tên Tiếng Anh:

Uy Nam Investment Construction Joint Stock Company

• Tên viết tắt:

UNICONS

• Trụ sở chính:

Tầng 5-6 số 236/6 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình
Thạnh TP HCM

• Điện thoại - Fax:

08.3514 3366 - 08.3514 3388

• Website- Email:

www.unicons.com.vn

• Giấy CNĐKKD:

Số 4103005020 do Sở KH-ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày
14/07/2008, sau đổi sang số ĐKKD 0304472276, thay đổi
gần đây nhất (lần 6) ngày 06/01/2011.

-

contact@unicons.com.vn

0304472276
• Ngành nghề kinh - Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
- Xây dựng công trình kỹ thuật hạ tầng KĐT & KCN
doanh chính
- Lắp đặt đường dây, trạm biến áp và thiết bị công nghiệp;
- Lắp đặt hệ thống cơ - điện - lạnh.
- Xây dựng các công trình cấp, thoát nước
- Mua bán, cho thuê máy móc, thiết bị XD, VLXD
- Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp.
- Thiết kế xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp.
- Thiết kế cơ điện công trình dân dụng và công nghiệp
• Mã số thuế:

2. Quá trình phát triển của Công ty
* Các mốc sự kiện của công ty
14/07/2006

Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp giấy chứng
nhận Đăng ký kinh doanh số 4103005020 cho Cty CP Đầu tư
Xây dựng Uy Nam với số vốn điều lệ là 18 tỷ đồng.

21/07/2006

Đại hội cổ đông thành lập Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng
Uy Nam được tổ chức.

23/05/2007

Unicons đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán
Nhà nước

13/03/2008

Thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh lần 1: Bổ sung ngành
nghề thiết kế kiến trúc và thiết kế xây dựng công trình.

22/03/2008

Đại hội Cổ đông thường niên lần 2 ngày 22/03/2008, đã phê
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chuẩn việc sửa đổi điều lệ của Unicons theo điều lệ mẫu của
Bộ Tài Chính.
08/01/2009

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh lần 2: Bổ
sung ngành nghề thiết kế cơ điện công trình .

03/04/2008

Đại hội Cổ đông thường niên lần 3 ngày 03/04/2009, đã phê
chuẩn việc phát hành tăng vốn điều lệ từ 18 tỷ lên 27,9 tỷ
đồng.

11/08/2009

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh lần 3: điều
chỉnh tăng vốn điều lệ lên 27,9 tỷ đồng, đổi số ĐKKD theo
mã số thuế là 0304472276.

17/12/2009

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh lần 4: Điều
chỉnh số Chứng minh nhân dân của người Đại diện pháp luật
công ty(do người đại diện pháp luật thay đổi số CMND mới).

06/10/2010

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh lần 5: Điều
chỉnh tăng vốn lên 50,49 tỷ đồng.

06/01/2011

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp lần 6: Điều
chỉnh trụ sở công ty theo địa chỉ mới tại Tầng 5-6 số 236/6
Điện Biên Phủ, Phường 17. Quận Bình Thạnh, TP HCM.

25/10/2011

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh lần 7: Điều
chỉnh tăng vốn lên 53 tỷ đồng (Đã thực hiện tăng vốn và báo
cáo với UBCKNN và ghi tăng vốn trên sổ sách từ 10/12/2010
nhưng đến 25/10/2011 mới điều chỉnh trên giấy đăng ký kinh
doanh do đợi hướng dẫn thực hiện nghị định 01/2010/NĐ-CP
ngày 04/01/2010).

31/01/2012

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh lần 8: Điều
chỉnh tăng vốn từ 53 tỷ đồng lên 63,6 tỷ đồng (thời gian ghi
tăng vốn điều lệ trong sổ sách là 31/12/2011).

3. Định hướng phát triển
Sau hơn 5 năm hình thành và phát triển, năm 2011, UNICONS đã đứng vị trí thứ 315
trong số 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam và đứng thứ 14 trong danh sách
các công ty xây dựng tư nhân của Việt Nam (Theo báo cáo xếp hạng của VNR500).
Đây là một thành quả đáng tự hào nhưng cũng là áp lực phải duy trì và phát triển.
Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục:
-

Trở thành Tổng thầu xây dựng uy tín, thực hiện thiết kế - xây dựng trọn gói,
mang đến cho khách hàng sự thuận tiện trong quá trình thực hiện dự án.

-

Liên tục cải tiến hệ thống quản lý để phù hợp với tình hình hoạt động và duy
trì sự phát triển bền vững của Công ty.

-

Phát triển thêm những lĩnh vực kinh doanh có hiệu quả và liên quan đến hoạt
động kinh doanh cốt lõi của Công ty.
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PHẦN II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. NHỮNG NÉT NỔI BẬT TRONG KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2011
1.1 Đặc điểm nổi bật
a. Tình hình môi trường kinh doanh
Năm 2011 tiếp tục là một năm đầy thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam, sau những
biến động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, nền kinh tế trong nước đã bị ảnh
hưởng và bộc lộ nhiều yếu điểm, cụ thể:
-

Lạm phát vẫn ở mức cao 18,58% mặc dù các biện pháp kiềm chế lạm phát của chính
phủ được triển khai quyết liệt.

-

Thị trường bất động sản đóng băng, thể hiện ở nhiều dự án bất động sản giảm giá
bán nhưng vẫn không có người mua, do nguồn vốn tín dụng bị thắt chặt đối với hoạt
động đầu tư Bất động sản.

-

Nhiều công ty hiện nay đang gặp khó khăn và có nguy cơ thua lỗ, phá sản cao do
tình hình sản xuất kinh doanh đình trệ và lãi suất vay ngân hàng cao, đặc biệt là các
công ty trong ngành xây dựng và bất động sản.

-

Giá vàng biến động và đứng ở mức cao mới đã tạo ra những ảnh hưởng không nhỏ
đến thị trường vốn.

-

Thị trường Chứng khoán, kênh huy động vốn cho doanh nghiệp, giao dịch trầm
lắng, thanh khoản thấp và nhiều công ty chứng khoán thua lỗ.

-

Hệ thông ngân hàng còn nhiều yếu điểm, thể hiện ở việc mất thanh khoản ở một số
ngân hàng nhỏ, đua lãi suất huy động, đạo đức kinh doanh xuống thấp, nợ xấu tăng
cao.

-

Vỡ nợ tín dụng đen liên tục xảy ra với quy mô hàng trăm tỷ đồng, các vụ việc liên
quan nhiều đến ngân hàng, bất động sản, chứng khoán.

-

Việt Nam bị hạ bậc tín nhiệm quốc gia từ mức BB xuống mức BB-, đồng thời 3
ngân hàng lớn của Việt Nam cũng bị đánh tụt hạng tín nhiệm.

b. Tình hình hoạt động của Unicons
Hội đồng quản trị công ty thường xuyên họp và chỉ đạo định hướng, đề ra các quyết
sách có liên quan đến hoạt động của công ty. Bộ máy của Hội đồng quản trị được phân
công nhiệm vụ rõ ràng, bàn bạc và giải quyết công việc kịp thời để ban hành các nghị
quyết và tạo điều kiện tối đa cho Ban điều hành.
Do vậy, tuy chịu nhiều tác động không thuận lợi của nền kinh tế, nhưng UNICONS vẫn
phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2011 với những nét chính như sau:
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Doanh số tiếp tục tăng trưởng nhờ việc mở rộng tìm kiếm thêm nhiều khách hàng
mới bên cạnh việc duy trì các khách hàng truyền thống.



Ngay từ đầu năm 2011, HĐQT đã định hướng ưu tiên tập trung cho các công trình
sản xuất công nghiệp (nhà xưởng), đây là dạng công trình có nguồn vốn ổn định
và không bị hạn chế tín dụng bởi chính sách tiền tệ của ngân hàng Nhà nước. Định
hướng này đã phần nào phát huy tác dụng và mang lại 46% doanh số cho hoạt
động xây dựng của công ty.



Thương hiệu của Unicons đã được rất nhiều Chủ đầu tư, các công ty Tư vấn Giám
sát và Quản lý dự án biết đến. Đặc biệt các công trình của Unicons tại khu vực
thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã nhiều hơn. Thống kê doanh số
cho thấy tỷ trọng doanh số xây dựng theo khu vực địa lý Miền Bắc – Miền Trung
– Miền Nam lần lượt là 20% - 27% - 53% (như biểu đồ dưới đây).
Tỷ trọng doanh số theo loại hình
năm 2011

Phân bổ doanh số xây dựng theo
khu vực năm 2011

7%

3%

20%

9%

46%

53%
24%

27%

11%



Nhà xưởng

Căn hộ

KS - du lịch

TT Thương mại

Văn phòng

Trường học

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

Tài chính năm qua tiếp tục ổn định, không có dự nợ vay, các chỉ số tài chính lành
mạnh, chi trả cổ tức đầy đủ đúng hạn, nguồn vốn chủ sở hữu được tích lũy và gia
tăng. Tuy việc thu hồi công nợ của một số dự án có chậm nhưng chưa có hiện
tượng nợ khó đòi, các khoản nợ được kiểm toán đánh giá và xác nhận là có khả
năng thu hồi cao.

1.2 Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2011
Với những nỗ lực của toàn thể bộ CB-CNV Unicons, chúng tôi vui mừng công bố trước
Đại hội kết quả kinh doanh đã đạt được năm qua như sau:
• Doanh thu năm 2011:
• Lợi nhuận năm 2011:
• Cổ tức năm 2011:
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011
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(Đã tạm ứng 10% cổ tức
ức bằng cổ phiếu trong năm 2011, và đã
ã chi trả
tr 10% cổ tức
bằng tiền mặt vào giữa tháng 5/2012)
2. TÌNH HÌNH THỰC
C HIỆ
HIỆN SO VỚI KẾ HOẠCH
2.1 Bảng thống kê một sốố chỉ tiêu tài chính đạt được trong năm 2011
Đơnn vvị tính: Tỷ đồng
TT
1
1.1

Chỉ tiêu
Doanh thu thuần

Thực hiện
2010
1.088,39

Kế hoạch
2011
1.300,00

Thực hiện
2011
1.755,86

TH 2011/
2011
KH 2011
135,07%

TH 2011/
TH 2010

771,51

1.000,00

1.363,57

136,36%

176,74%

316,88

300,00

392,29

130,76%

123,80%

46,65

40,00

47,50

118,75%
,75%

101,82%

20,00%

20,00%

100,00%

100,00%

2

Doanh thu Xây dựng
Doanh thu KD VLXD,
thiết bị xây dựng
Lợi nhuận sau thuế

3

Cổ tức **

20,00%

4

Tỷ suất LN/ Tổng TS

12,93%

8,19%

5

Tỷ suất LN/Vốn điều lệ *

135,40%

89,62%

1.2

161,33%

(*) Chỉ số này tính trên số vốn
vố điều lệ bình quân trong năm
(**) Cổ tức 2011 làà 20% trong đó 10% bằng cổ phiếu và 10% bằng tiền
n mặt.
m
2.2. Biểu đồ so sánh sự tăng
ăng trưởng
tr
của công ty trong các năm qua
Biểu đồ Doanh thu và Lợi
ợi nhu
nhuận (đơn vị tính: tỷ đồng)

Biểu đồ Tổng tài sản vàà Ngu
Nguồn vốn Chủ sở hữu (đơn vị tính: tỷ đồng)
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3. NHỮNG THAY ĐỔI CHỦ YẾU TRONG NĂM
- Trong năm Công ty không có thay đổi về nhân sự trong bộ máy tổ chức của HĐQT,
Ban kiểm soát và Ban điều hành.
- Đại hội Cổ đông thường niên lần 5 - năm 2011 (ngày 08/04/2011) thông qua việc tăng
vốn điều lệ từ 53 tỷ đồng lên 63,6 tỷ đồng theo hình thức phát hành 1,06 triệu cổ phiếu
trả cổ tức. Hội đồng quản trị, căn cứ theo nghị quyết trên, đã thực hiện các thủ tục cần
thiết tăng vốn điều lệ thành công trong tháng 12 năm 2011.
4. TRIỂN VỌNG VÀ KẾ HOẠCH TRONG TƯƠNG LAI
Năm 2012 Công ty vẫn tập trung vào hai hoạt động kinh doanh chính là Xây dựng và
Kinh doanh vật liệu xây dựng. Trong đó hoạt động Xây dựng sẽ tiếp tục là hoạt động
chủ đạo mang lại doanh thu và lợi nhuận trong năm.
4.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012
- Năm 2012 sẽ là năm tiếp tục khó khăn đối với hoạt động xây dựng do thị trường bất
động sản trầm lắng và chưa có dấu hiệu phục hồi. Lãi suất ngân hàng tiếp tục duy trì ở
mức cao ảnh hưởng nhiều đến quyết định đầu tư xây dựng.
Căn cứ vào tình hình đó, Hội đồng quản trị đã thảo luận kỹ lưỡng và đề ra kế hoạch sản
xuất kinh doanh năm 2012 cho Unicons với số liệu như sau:

TT
1
1.1
1.2

ĐVT

Thực hiện
2011

Doanh thu

Tỷ đồng

1.755,86

1.500,00

85,43%

Trong đó: - Doanh thu xây dựng

Tỷ đồng

1.363,57

1.200,00

88,00%

Tỷ đồng

392,29

300,00

76,47%

Tỷ đồng

47,50

40,00

84,21%

%

20,00%

20,00%

100,00%

Tỷ đồng

63,60

90,00

141,51%

%

89,62

52,08 (*)

Chỉ tiêu

- DT KD VLXD, Thiết bị

2

Lợi nhuận sau thuế

3

Cổ tức (trên mệnh giá)

4

Vốn điều lệ (thời điểm cuối năm)

5

Tỷ suất LN/ Vốn điều lệ bình quân

Kế hoạch
KH 2012
2012 so với 2011

(*) Tỷ suất này được tính trên vốn điều lệ bình quân của năm.

4.2 Kế hoạch về vốn
Với mục đích tập hợp sức mạnh của cả nhóm Coteccons Group và để phát triển những
dự án có quy mô lớn trong tương lai. Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ
đông xem xét thảo luận và cho ý kiến về việc tăng vốn điều lệ của công ty từ 63,6 tỷ
đồng lên 90 tỷ đồng theo hình thức và phương án nêu chi tiết tại tờ trình.
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4.3 Định hướng giai đoạn 2012-2016
Tiếp tục tìm các biện pháp huy động thêm vốn, nâng cao năng lực tài chính cho Công
ty để có thể tham gia xây dựng những công trình có quy mô lớn.
Chỉ đạo Ban điều hành trong việc tập trung củng cố bộ máy nhân sự và hệ thống quản
lý, đáp ứng nhu cầu phát triển mới của công ty, nâng cao tính cạnh tranh với các doanh
nghiệp cùng ngành, đặc biệt là các doanh nghiệp xây dựng nước ngoài có công nghệ
tiên tiến và tiềm lực tài chính mạnh.
Trong các năm sắp tới, HĐQT vẫn định hướng phát triển ngành nghề cốt lõi là xây
dựng, ủng hộ việc đẩy mạnh và phát triển thêm một số hoạt động xây dựng chuyên
ngành theo đề xuất của Ban điều hành, trong đó có thể kể đến các mảng sau:
-

Xây dựng, lắp đặt thi công hệ thống cơ điện.

-

Xây dựng thi công hệ thống hạ tầng (khu công nghiệp, cầu đường)

-

Phát triển các hoạt động xây dựng mang tính kỹ thuật chuyên ngành khác để gia
tăng giá trị khi có điều kiện.

-

Củng cố và mở rộng hoạt động kinh doanh Vật liệu xây dựng.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty, kính đề nghị Quý vị cổ đông tham
gia đóng góp ý kiến để hoàn thiện và thông qua báo cáo.
Trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông.
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)
NGUYỄN BÁ DƯƠNG
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PHẦN III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
1. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
1.1 Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2011
TT Chỉ tiêu

ĐVT

2010

2011

I

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

1

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

%

4,95

3,25

2

Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu

%

29,40

24,17

3

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

%

12,93

8,19

II

Khả năng thanh toán

1

Khả năng thanh toán hiện hành

lần

1,78

1,51

2

Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn

lần

1,54

1,32

3

Khả năng thanh toán nhanh

lần

0,19

0,49

III Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản
1

Tài sản ngắn hạn /Tổng tài sản

%

86,42

87,25

2

Tài sản dài hạn / Tổng tài sản

%

13,58

12,75

IV

Chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn

1

Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn

%

56,03

66,11

2

Vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn

%

43,97

33,89

V

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

1

Vòng quay tổng tài sản (Doanh thu thuần/Tổng tài sản bq)

lần

3,41

3,73

2

Vòng quay vốn (Doanh thu thuần / Vốn chủ sở hữu bq)

lần

8,96

8,89

1.2 Giá trị sổ sách của cổ phần.
Giá trị sổ sách cổ phần của Công ty tại thời điểm 31/12/2011 (mệnh giá 10.000đ)
Giá trị sổ sách 1 CP = 30.895 đồng/CP
1.3 Cổ phiếu và Cơ cấu Cổ đông.
1.3.1 Loại cổ phiếu
• Cổ phiếu phổ thông :
• Cổ phiếu ưu đãi

6.360.000 CP

:

Tổng cộng

0 CP

chiếm 100%
chiếm

0%

6.360.000 CP

1.3.2 Cơ cấu cổ đông đến 31/12/2011
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STT

Cổ đông

Số cổ phần

Tỷ lệ (%)

I

Cổ đông pháp nhân

1.971.600

31,00

II

Cổ đông thể nhân (1) + (2)

4.388.400

69,00

1

Cổ đông nội bộ

1.349.484

21,22

1.1

Hội đồng quản trị, Ban điều hành

778.200

12,24

1.2

Ban kiểm soát

120.780

1,90

1.3

Cổ đông là CB-CNV Công ty

450.504

7,08

Cổ đông ngoài

3.038.916

47,78

Tổng cộng (I) + (II)

6.360.000

100,00

2
III

2. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Trên đây Hội đồng quản trị đã báo cáo những số liệu chính về kết quả kinh doanh năm
2011. Ban Giám đốc xin được trình bày chi tiết thêm về kết quả hoạt động sản xuất
kinh doanh theo từng thành phần và giải trình thêm những biến động chính ảnh hưởng
đến lợi nhuận của năm, trước tiên là về chỉ tiêu lãi gộp như liệt kê dưới đây:
Đơn vị tính: tỷ đồng
Doanh
thu

Thực hiện/
Kế hoạch

Lãi
gộp

Lãi gộp/
doanh số

Tỷ trọng
lãi gộp

TT

Chỉ tiêu

Kế
hoạch

1

Xây dựng

1.000,0

1.363,57

136,36%

72,37

5,31%

80,28%

2

KD VLXD, Thiết bị

300,0

392,29

130,76%

8,12

2,07%

9,01%

3

Hoạt động tài chính
Tổng cộng

9,66
1.300,0

1.755,87

135,07%

90,15

10,71%
4,67%

100,00%

Nhìn chung, tỷ lệ lãi gộp trên tổng doanh số đạt ở mức 5,13%, giảm so với năm trước.
Lãi gộp hoạt động xây dựng đạt 72,37 tỷ đồng, chiếm 80,28% tổng lãi gộp, hoạt động
kinh doanh VLXD mang lại 8,12 tỷ đồng, chiếm 9,01% tổng lãi gộp. Phần còn lại là
hoạt động tài chính mà chủ yếu là khoản lãi gửi tiết kiệm thu được từ nguồn vốn lưu
động tạm thời chưa sử dụng.
Về mặt chi phí quản lý doanh nghiệp, năm 2011 chi phí quản lý doanh nghiệp là 32,71
tỷ, tăng mạnh so với mức 21,1 tỷ của năm 2010. Chi phí tăng chủ yếu do tiền thuê văn
phòng và phân bổ chi phí khấu hao cho trang thiết bị văn phòng sau khi chuyển về trụ
sở mới từ cuối năm 2010.
Xét thấy công ty đáp ứng điều kiện được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo Thông tư
154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn nghị định 101/2011/NĐ-CP của chính
phủ về giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Theo đó, năm 2011
Công ty thuộc diện doanh nghiệp vừa (có từ 200-300 lao động thường xuyên không kể
lao động thời vụ ký hợp đồng 3 tháng) nên được giảm 30% thuế TNDN, tương ứng với
4.239.063.257 đồng (được thuyết minh tại mục 05 phần VI- trang 25-26 trong báo cáo
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tài chính đã kiểm toán năm 2011). Tuy nhiên theo nguyên tắc thận trọng, công ty sẽ chỉ
sử dụng khoản lợi nhuận này khi đã được cơ quan thuế kiểm tra quyết toán thuế năm tài
chính 2011.
2.1 Hoạt động xây dựng
- Bức tranh chung của thị trường bất động sản phần nào đã được phản ánh hiện trạng
thông qua hiện tượng giảm giá bán, giãn tiến độ thi công của các công trình thuộc nhóm
nhà chung cư, cao ốc văn phòng (Bản thân Unicons cũng gặp trường hợp này, điển hình
như trường hợp dự án C15B tại khu vực Quận 7 TP HCM đã tạm dừng sau khi thi công
xong phần hầm).
- Thực hiện chiến lược tập trung chủ yếu vào các dự án công nghiệp, Unicons đã có
những bước tiến đáng kể khi thực hiện những công trình công nghiệp có quy mô lớn
như Nhà máy TBC-Ball (Bình Dương) 256 tỷ, Nhà máy Pepsi (Bắc Ninh) 430 tỷ; hai
công trình này Unicons đã thi công toàn bộ công tác xây dựng và cơ điện (M&E). Đây
là các công trình giúp Unicons vượt kế hoạch doanh số và tạo một phần doanh thu cho
năm sau.
- Ngoài hai công trình nhà máy công nghiệp trên đây, các công trình cũng có đóng góp
lớn vào doanh số năm 2011 có thể kể: Trường Quốc tế BVIS, Khu chung cư Ecopark,
Trung tâm thương mại Eden, Nhà máy dược United Pharma, Khách sạn Novotel Sông
Hàn … .
- Về mặt hiệu quả của dự án, tỷ suất lợi nhuận của các dự án trong thời gian qua đạt
mức thấp kỷ lục, nhiều công trình làm gần như hòa vốn. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy
sự suy giảm của thị trường xây dựng và tính cạnh tranh tăng cao. Do đó, mặc dù hoạt
động xây dựng vượt kế hoạch doanh số 36,36% nhưng do lãi gộp của nhiều công trình
thấp làm lợi nhuận không tăng tương ứng như so với năm trước.
- Một vấn đề khác ảnh hưởng đến hoạt động xây dựng của công ty trong giai đoạn này
là tình trạng chậm thanh toán từ phía chủ đầu tư, gây nên tồn đọng vốn và có thể phát
sinh nợ quá hạn, nợ khó đòi. Hiện công ty cũng có một số khoản nợ từ các công trình
thi công hoàn thành ví dụ như: nhà máy bia Sài Gòn- Sông Lam, nhà máy bia Sài GònQuảng Ngãi, công trình Blue Sapphire và một số công trình khác, Công ty đang tập
trung sát sao trong việc thu hồi công nợ.
2.2 Hoạt động kinh doanh Vật liệu xây dựng và Thiết bị Xây dựng
- Với mức vượt 30,76% so với kế hoạch, hoạt động kinh doanh VLXD của công ty
trong năm qua tiếp tục duy trì ổn định. Đạt hơn 8 tỷ đồng lãi gộp cũng là một đóng góp
đáng kể vào hoạt động sản xuất kinh doanh toàn công ty trong điều kiện khó khăn hiện
nay.
- Do đặc thù chỉ cung cấp hàng cho các công ty trong Coteccons Group và một số
khách hàng uy tín nên rủi ro về thanh toán được hạn chế tối đa.
- Nhắm đến mục tiêu chiến lược là ổn định giá cả và dự phòng rủi ro biến động giá sắt
thép của công trình, năm qua phòng Kinh doanh đã phát huy tốt vai trò này và tránh cho
các công trình những thiệt hại khi có biến động giá.
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- Hoạt động Quản lý thiết bị xây dựng năm qua vẫn chỉ tập trung trong phạm vi phục vụ
nội bộ công ty. Một số thiết bị chưa sử dụng cho các công ty trong Coteccons Group
thuê nhằm tận dụng tối đa hiệu quả đầu tư. Doanh thu và lợi nhuận của hoạt động này
gần như không đáng kể.
3. CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÂN SỰ
3.1 Mô hình tổ chức

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
BAN KIỂM SOÁT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC

BAN AN
TOÀN
LĐ

PHÒNG
QL-ĐT
THIẾT BỊ

Ban chỉ
huy công
trình

PHÒNG
TV - KỸ
THUẬT

Ban chỉ
huy công
trình

Các đội
thi công

PHÒNG
KẾ
TOÁN

Ban chỉ
huy công
trình

PHÒNG
TỔNG
HỢP

Ban chỉ
huy công
trình

Các nhà
thầu phụ

PHÒNG
QLHT PHÁP CHẾ

PHÒNG
KINH
DOANH

Ban chỉ
huy công
trình

Các nhà
cung cấp

3.2 Thống kê nhân sự và Chính sách đối với người lao động
3.2.1 Thống kê số lượng cán bộ công nhân viên
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Biểu đồ phân chia nhân lực
theo lĩnh vực kinh doanh
Đơn vị tính: người

Xây lắp

Cơ điện

Biểu đồ cơ cấu nhân lực theo
độ tuổi

Kinh doanh

5%
21%
101

30-40
45

31

16 14

12 7

6

3

2008

2009

2010

21

74%

5

>40

2011
Biểu đồ tăng trưởng nhân sự

168
16

2

Thạc sỹ Đại học

Cao
đẳng

19

35

Trung Trình độ
cấp
khác

Đơn vị tính: người

Biểu đồ cơ cấu nhân viên theo
trình độ học vấn
Đơn vị tính: người

<30

145

240
197
120
75

2008

2009

2010

2011

Tại thời điểm 31/12/2011, tổng số lượng CBNV thường xuyên của Công ty là 240
người, tốc độ tăng trưởng nhân sự so với năm 2010 là 22%. Trong đó:
-

Thạc sỹ
Đại học
Cao đẳng
Trung cấp
Trình độ khác

2 người
168 người
16 người
19 người
35 người

chiếm 0,8%
chiếm 70,0%
chiếm 6,7%
chiếm 7,9%
chiếm 14,6%

Trong tổng số, lao động có trình độ từ Cao đẳng trở lên chiếm 77,5%, lao động có trình độ
trung cấp trở xuống chiếm 22,5%

3.2.2 Tuyển dụng, Bổ nhiệm và Đào tạo
Năm qua, công ty tiếp tục cải tiến môt hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các phòng
ban bộ phận để nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý. Công ty đã thành lập thêm phòng
Quản lý hệ thống và Pháp chế với chức năng xây dựng và cải tiến hệ thống quản lý
đồng thời đảm nhiệm công tác pháp chế nhằm rà soát và phòng ngừa các rủi ro pháp lý
trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty.
Ngoài ra Công ty còn điều động một số nhân sự chủ chốt có kinh nghiệm quản lý từ các
Công trường để hỗ trợ các bộ phận chức năng trong việc cải tiến quy trình nghiệp vụ,
xây dựng các bước thực hiện công việc rõ ràng và đồng bộ.
Công ty cũng tăng cường tuyển dụng thêm một số nhân sự mới có năng lực và phẩm
chất tốt bổ sung cho các phòng ban và công trường. Bên cạnh đó công ty rất chú trọng
đến việc đào tạo lực lượng nhân sự kế thừa thông qua việc tuyển dụng các sinh viên
mới ra trường có học lực khá giỏi, yêu thích thi công và có tố chất phù hợp công việc
để đào tạo và bồi dưỡng phục vụ cho chiến lược phát triển bền vững dài hạn trong
tương lai.
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Công ty cũng liên tục tổ chức các khóa học nâng cao kiến thức chuyên môn và các kỹ
năng quản lý. Thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo nội bộ về nghiệp vụ để CBNV có
thể chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm, nâng cao tay nghề. Ngoài ra Công ty đã rất chú
trọng đào tạo cho đội ngũ quản lý bằng việc phối hợp với Trường đạo tạo Doanh nhân
Pace cùng một số đơn vị đào tạo khác tổ chức nhiều chương trình đào tạo cao cấp dành
riêng cho các cán bộ chủ chốt như chương trình CEO, chương trình nâng cao năng lực
quản lý cho quản lý cấp trung, chương trình kỹ năng giao việc, kỹ năng quản lý con
người…
3.2.3 Chính sách đối với người lao động
Nhằm tiếp tục duy trì môi trường làm việc năng động, chế độ đãi ngộ xứng đáng, giữ
chân và thu hút nhiều nhân sự chất lượng cao, trong năm qua công ty đã triển khai một
số chính sách sau:
 Thường xuyên rà soát và cải tiến hệ thống đánh giá làm cơ sở cho việc điều
chính lương thưởng cho CBNV đảm bảo tính công bằng nội bộ và cạnh tranh thị
trường. Ngoài chính sách tiền lương định kỳ vào các dịp lễ tết, công ty tiếp tục
duy trì chính sách thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật
trong công việc nhằm ghi nhận nỗ lực, động viên khích lệ tinh thần làm việc của
CBNV đặc biệt CBNV làm việc ở công trình có điều kiện thi công đặc biệt.
 Ngoài việc đảm bảo đầy đủ chế độ phúc lợi BHXH, BHYT, BHTN, BHTN,
Đoàn phí công đoàn theo luật định, duy trì chính sách BHTN 24/24h trong năm
qua công ty còn hợp tác tập đoản bảo hiểm uy tín hàng đầu Việt Nam – Bảo Việt
thiết kế chương trình Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe dành riêng cho các cán bộ
chủ chốt và người thân trong gia đình nhằm giúp CBNV an tâm công tác.
 Việc phân công phân nhiệm, bố trí công việc và điều động công tác bước đầu
đang định hình theo hướng chuyên môn hóa tạo điều kiện cho CBNV phát huy
tối đa khả năng và đam mê, đồng thời mở rộng cơ hội thăng tiến cho CBNV có
tố chất và năng lực thật sự.
 Các chế độ phụ cấp ăn trưa, phụ cấp công trình, phụ cấp xăng xe, phụ cấp điện
thoại đều được công ty thường xuyên rà soát và điều chỉnh ở mức hợp lý để phù
hợp tình hình thực tế giúp CBNV thuận tiện nhất trong công việc.
 Từ nguồn quỹ phúc lợi và Công đoàn, Ban chấp hành công đoàn đã thực hiện tốt
việc động viên thăm hỏi, chúc mừng CBNV trong các sự kiện đặc biệt của từng
cá nhân, thể hiện sự quan tâm của Công đoàn, Ban lãnh đạo Công ty đến đời
sống CBNV để họ an tâm cống hiến và đóng góp cho công ty.
4. NHỮNG TIẾN BỘ CÔNG TY ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC
4.1 Thương hiệu Unicons
- Tiếp tục khẳng định thương hiệu Unicons trên thị trường xây dựng cả về quy mô và
độ phức tạp của công trình. Về quy mô, Unicons đã thi công nhà máy có quy mô trên
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20 triệu USD; về độ phức tạp, Unicons đã có những công trình có chiều cao 36 tầng và
có những công trình thực hiện trọn gói thiết kế và thi công.
- Hình ảnh của Unicons được khẳng định ở cả 3 miền, đặc biệt ở khu vực miền Trung
và khu vực Miền Nam.
- Unicons dần khẳng định xu hướng mới của công tác thi công trọn gói từ công tác thiết
kế đến thi công tất cả các gói thầu từ xây dựng kết cấu kiến trúc, Cơ điện và hoàn thiện
trang trí nội thất.
- Năng lực và thi công cơ điện đã được khẳng định khi Unicons đã có những công trình
thi công cơ điện phức tạp, quy mô lên đến hơn 9 triệu USD.
4.2 Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, nhân sự
- Tuyển dụng được thêm nhiều Kỹ sư, Kiến trúc sư có kiến thức tốt và có kinh nghiệm,
là cơ sở để đào tạo đội ngũ kế cận. Tinh giảm một số vị trí hoạt động kém hiệu quả
nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực.
- Đội ngũ nhân sự các Giám đốc dự án, các Ban chỉ huy công trường, các phòng ban đã
từng bước trưởng thành thể hiện trong việc tự tin giao tiếp với Chủ đầu tư, tư vấn và
các đối tác trong quá trình thực hiện dự án. Chủ động đề ra các giải pháp để thực hiện
tốt công việc và được các đối tác đánh giá cao.
- Phòng Kỹ Thuật được cung cấp thêm những nhân sự giỏi để nhằm thực hiện tốt nhiệm
vụ đấu thầu nhưng đồng thời cũng là nơi đưa ra các giải pháp tư vấn, thiết kế, biện pháp
thi công hiệu quả và hợp lý nhất cho các công trường.
4.3 Hệ thống quản lý
- Sau một năm hoạt động, Phòng Pháp chế và Quản lý hệ thống đã đạt được những kết
quả nhất định trong công tác xây dựng hệ thống và quản lý hạn chế rủi ro cho công ty,
cụ thể như:


Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy quy định chức năng nhiệm vụ của các
phòng ban trong công ty, việc quy định này giúp hạn chế các hoạt động chồng
chéo hoặc bỏ sót trách nhiệm trong công việc, làm công việc hoàn thành nhanh
hơn với kết quả tốt hơn.



Duy trì và tốt hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 và triển khai thành
công thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS
18001:2007.



Quy định việc lưu trữ hồ sơ trong toàn công ty, danh mục hóa tài liệu hồ sơ trong
toàn công ty phục vụ công tác lưu trữ, tìm kiếm dễ dàng thuận tiện.



Đàm phán hợp đồng với các khách hàng, với nhà cung cấp/ nhà thầu phụ chặt
chẽ, phòng ngừa rủi ro cho công ty.

4.4 Công tác An toàn lao động
- Tiếp tục thực hiện tốt chính sách về An toàn lao động, thực hiện trang bị bảo hộ lao
động cho 100% CBNV và công nhân trên công trường, vận hành thành công hệ thống
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quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007, Công ty
đã thi công các công trình an toàn, không để xảy ra tai nạn chết người trong năm vừa
qua.
- Unicons tiếp tục được các khách hàng đánh giá cao về chính sách an toàn, nhiều công
trình có yêu cầu an toàn cao như Nhà máy Pepsi Bắc Ninh, Nhà Máy TBC- BALL Bình
Dương, Khu TTTM Eden Tp HCM, Nhà máy Bosch Đồng Nai … đã được thi công
dưới sự kiểm soát an toàn chặt chẽ.
- Chính sách an toàn sức khỏe nghề nghiệp và môi trường của công ty trở thành một
công cụ quan trọng để khác biệt hóa và làm tăng lợi thế cạnh tranh của công ty trước
các đối thủ trên thị trường.
5. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012.
Để triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được HĐQT đề ra trên đây (với doanh số
1.500 tỷ đồng, lợi nhuận 40 tỷ đồng), Ban điều hành đưa ra một số biện pháp cụ thể
phấn đấu hoàn thành kế hoạch như sau
5.1 Công tác tiếp thị, tìm kiếm công việc và đấu thầu
Nguồn công việc cho công ty trong giai đoạn này là vấn đề ưu tiên hàng đầu, do đó Ban
điều hành định hướng:
- Tập trung quảng bá thương hiệu Unicons trên phạm vi cả nước để đưa tên tuổi
Unicons đến với các Chủ đầu tư tạo cơ hội hợp tác và phát triển những khách hàng mới.
Tạo thêm nhiều kênh và đầu mối thông tin để tiếp cận khách hàng.
- Tiếp cận khách hàng qua nhiều kênh, huy động mọi lực lượng trong công ty tham gia
công tác tiếp xúc phát triển khách hàng. Để thực hiện được nhiệm vụ này, nhóm phụ
trách công tác tiếp thị phát triển khách hàng sẽ được củng cố và đề ra kế hoạch hoạt
động cụ thể.
- Chiến lược phát triển nguồn công việc của công ty giai đoạn này tiếp tục ưu tiên tiếp
cận những dự án đầu tư công nghiệp và sản xuất, có nguồn vốn đầu tư nước ngoài hoặc
các Chủ đầu tư có nguồn vốn tốt.
- Đấu thầu là một hoạt động quan trọng mang về dự án cho công ty. Do đó, cần cải tiến
hơn nữa công tác đấu thầu và tính toán khối lượng, để có thể đấu thầu nhiều công trình
cùng một lúc, tư vấn kỹ thuật cho Chủ đầu tư theo yêu cầu của khách hàng. Bên cạnh
đó, cũng cần tiếp tục rà soát và cập nhật thêm hệ thống nhà thầu phụ, nhà cung cấp để
có được giá cạnh tranh.
5.2 Công tác tổ chức nhân sự và đào tạo
Trên quan điểm nhân lực là yếu tố then chốt quyết định thành công, Công ty tiếp tục
củng cố đội ngũ nhân sự, xây dựng bộ máy quản lý đủ mạnh để đảm đương khối lượng
công việc như kế hoạch đã đề ra. Công tác nhân sự trong thời gian tới sẽ tập trung vào:

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011

Trang 18

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UY NAM

- Kiện toàn bộ máy quản lý nhân sự cho phù hợp với đặc điểm kinh doanh của Công ty
là một nhà tổng thầu xây dựng chuyên nghiệp.
- Tinh lọc và sắp xếp bộ máy quản lý và kỹ sư giám sát theo hướng gọn nhẹ và linh
hoạt, phù hợp với đặc điểm thi công của các vùng miền, nhưng vẫn đáp ứng mọi yêu
cầu của khách hàng.
- Tuyển dụng thêm những nhân sự có kinh nghiệm cho công ty, trong trường hợp cần
thiết sẽ tuyển dụng thêm chuyên gia nước ngoài cho các vị trí quan trọng trong đó có vị
trí Giám đốc phát triển kinh doanh.
- Xây dựng các tài liệu quản lý nhân sự, trong đó có các tiêu chí đánh giá rõ ràng, đảm
bảo tính công bằng và khích lệ trong công việc.
- Đào tạo, bao gồm cả đào tạo về chuyên môn và các kỹ năng quản lý.
- Quy hoạch và xây dựng lộ trình thăng tiến cho các vị trí quản lý.
- Ban hành quy chế lương thưởng mới và cải tiến một số chính sách phúc lợi cho người
lao động.
5.3 Cải tiến hệ thống quản lý
Sau thời gian hơn 5 năm hoạt động, đây là thời điểm thích hợp cho việc rà soát lại toàn
bộ các quy trình quản lý và thực hiện cải tiến. Việc cải tiến hệ thống và hợp lý hóa quy
trình hoạt động sẽ giúp công ty hạn chế rủi ro, tránh những lãng phí, nâng cao năng lực
cạnh tranh.
- Xây dựng và đưa vào áp dụng hệ thống quản lý thi công tại các công trường thể hiện
thống nhất qua 3 giai đoạn, 6 mục tiêu, 6 bộ phận chức năng và 9 nội dung quản lý
công việc. Qua đó, công tác thi công tại các công trường sẽ được triển khai theo các
quy trình, quy định nhằm thống nhất cách làm, tận dụng được tối đa nguồn lực và nâng
cao hiệu quả quản lý.
- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhằm tận dụng và quản lý tri
thức một cách khoa học nhằm xử lý công việc nhanh, chính xác và hiệu quả.
5.4 Quản lý thi công xây lắp tại các công trường
- Quản lý chất lượng và hình ảnh công trường như là một mục tiêu quan trọng hướng
đến sự hài lòng của khách hàng. Phấn đấu thực hiện mục tiêu gia tăng niềm tin của
khách hàng đối với Unicons sau mỗi công trình.
- Cùng công ty triển khai và áp dụng thành công hệ thống quản lý mới tại các công
trường, đảm bảo tính thống nhất, chuyên nghiệp và chặt chẽ trong thi công. Trong quá
trình áp dụng hệ thống quản lý sẽ tập trung đào tạo và nâng cao chuyên môn cho một số
vị trí chức năng trên công trường.
- Nghiên cứu và áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng xanh (LEED, Green Building) cho
một số công trình nhằm đáp ứng nhu cầu và xu hướng chung về tiết kiệm năng lượng
và bảo vệ môi trường của ngành xây dựng tiên tiến trên thế giới.
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- Cùng với Phòng kỹ thuật, các Ban chỉ huy Công trường sẽ phát huy kinh nghiệm kết
hợp với tính toán khoa học để đề xuất các giải pháp thi công hợp lý nhằm đẩy nhanh
tiến độ, tiết giảm chi phí cho Chủ đầu tư.
- Đề ra biện pháp kiểm soát chi phí, trách lãng phí và sai sót trên công trường, cụ thể là
các chi phí vật liệu chính, chi phí thiết bị, nhân công và chi phí Ban chỉ huy công
trường.
- Củng cố bộ máy thi công cơ điện (M&E), tạo điều kiện và thúc đẩy công tác cơ điện
phát triển song hành với hoạt động xây dựng dân dụng và công nghiệp.
5.5 Kinh doanh VLXD và Quản lý vật tư thiết bị
- Tiếp tục củng cố mối quan hệ với cả nhà cung cấp và khách hàng, nâng cao chất
lượng dịch vụ để có thêm những khách hàng tốt.
- Đẩy mạnh công tác dự đoán, dự báo xu hướng giá đối với vật liệu xây dựng chính, đặc
biệt là sắt thép, bê tông để có chính sách và biện pháp kịp thời phòng ngừa rủi ro biến
động giá.
- Hoạt động quản lý thiết bị cần nghiên cứu ứng dụng các thiết bị xây dựng tiên tiến
nhằm giảm sức người và đáp ứng tiến độ thi công gấp và kỹ thuật ngày càng phức tạp
của công trình.
- Khai thác sử dụng hiệu quả tổng kho của công ty tại Bình Dương, làm tốt công tác hậu
cầu, cung ứng đầy đủ kịp thời nguyên vật liệu và thiết bị cho công trường.
5.6 Công tác An toàn lao động
Với chính sách an toàn một cách thực chất và hiệu quả, Công ty sẽ tiếp tục cải tiến
mạnh mẽ nhằm thay đổi về chất của Ban an toàn và công tác An toàn lao động trên các
công trường, cụ thể:
- Ban hành các quy định chặt chẽ về an toàn lao động như đúng chính sách đã tuyên bố.
- Tiếp tục tuyển dụng và bổ sung nhân sự có kinh nghiệm và năng lực cho Ban an toàn.
Cử cán bộ an toàn đi học các lớp học chuyên nghiệp do các tổ chức nước ngoài đào tạo.
- Bên cạnh các chế tài xử lý vi phạm về an toàn, Công ty sẽ áp dụng các biện pháp để
thu hút và khuyến khích sự tham gia của các nhân sự trong công ty trong công tác an
toàn.
5.7 Công tác tài chính và đầu tư
Trong điều kiện hiện nay, việc an toàn tài chính là vấn đề sống còn đối với doanh
nghiệp, do đó Ban điều hành đã tập trung cao trong việc quản lý và điều hành tài chính,
cụ thể:
- Kiểm soát và phòng ngừa rủi ro tài chính trong quá trình ký kết hợp đồng.
- Rà soát và thu hồi công nợ để tăng vốn lưu động cho công ty.
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- Hạn chế và giảm tối đa các khoản đầu tư, nhằm tập nguồn vốn cho hoạt động sản xuất
kinh doanh.
- Nâng cao công tác quản lý dòng tiền, phòng tránh rủi ro về thanh khoản cho công ty.
Để có thể hoàn thành kế hoạch của năm 2012 đã đề ra trên đây, đòi hỏi toàn thể CBCNV từ cấp cao nhất đến từng nhân viên công ty phải tiếp tục phát huy tinh thần trách
nhiệm, ý thức và chủ động sáng tạo trong công việc để phát huy hết khả năng hoàn
thành công việc với hiệu quả cao nhất.
Kính mong Quý vị cổ đông đóng góp ý kiến xây dựng và hoàn thiện cho kế hoạch trên.
Trân trọng cảm ơn!
T/M BAN GIÁM ĐỐC
Tổng giám đốc

(Đã ký)

NGUYỄN SỸ CÔNG
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PHẦN IV. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Kính thưa Đại hội,
Kính thưa Quý vị đại biểu,
Năm 2011 tiếp tục là năm khó khăn của nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là đối với
các doanh nghiệp kinh doanh xây dựng, bất động sản. Tuy nhiên Công ty Cổ phần Đầu
tư Xây dựng Uy Nam (Unicons) đã hoàn thành kết quả kinh doanh được thông qua tại
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm trước. Điều này khẳng định việc quản trị của
Hội đồng quản trị và sự điều hành của Ban lãnh đạo đã phát huy tác dụng, điều hành
hoạt động của công ty có hiệu quả.
Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy
định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin trình
bày trước Đại hội báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty Cổ
phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam năm 2011 với nội dung sau.
I.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011

Ban kiểm soát Công ty thống nhất với các số liệu báo cáo kết quả hoạt động năm 2011
của Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội và Báo cáo tài chính năm 2011 của
Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP HCM (AISC) kiểm
toán và xác nhận, một số chỉ tiêu cơ bản như sau:
ĐVT : Tỷ đồng
Chỉ
tiêu
1
1.1
1.2

Chỉ tiêu

Kế hoạch
2011

Thực hiện 2011
Giá trị

% / KH

Tổng doanh thu

1.300,00

1.755,86

135,07%

Trong đó: doanh thu xây lắp

1.000,00

1.363,57

136,36%

300,00

392,29

130,76%

40,00

47,50

118,75%

3,08%

2,71%

20%

10%

Doanh thu KD VLXD

2

Tổng lợi nhuận sau thuế

3

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/DT

4

Tỷ lệ cổ tức (*)

(*) Cổ tức đã tạm ứng là 10% bằng cổ phiếu trong năm 2011, 10% còn lại đã chi trả bằng tiền
mặt trong tháng 5/2012.

Một số thông tin tài chính cần lưu ý:
1. Chi phí Quản lý doanh nghiệp/ Doanh thu năm 2011 là 1,84% so với năm 2010
là 1,94%, tỷ lệ này giảm một phần do tốc độ tăng doanh thu trong năm tăng
nhanh hơn so với tốc độ tăng chi phí, và Ban kiểm soát thấy đây là một nỗ lực
của Ban điều hành trong việc tiết giảm chi phí quản lý.
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2. Năm 2011, công ty đã thu xếp tương đối đủ vốn phục vụ sản xuất kinh doanh,
tuy nhiên có những thời điểm do có khó khăn về vốn công ty đã huy động từ các
cá nhân (là cán bộ công nhân viên công ty) với số tiền 5 tỷ đồng.
3. Căn cứ Nghị quyết của đại hội đồng thường niên Lần 5- năm 2011 Công ty đã
trích quỹ đầu tư phát triển: 24.711.158.975 đồng; Quỹ dự phòng tài chính
2.332.482.000 đồng; Quỹ dự trữ bắt buộc: 2.332.482.000 đồng; Quỹ khen
thưởng phúc lợi: 8.992.339.000 đồng từ nguồn lợi nhuận để lại năm 2010 và
2009.
4. Tổng giá trị đầu tư tài sản trong năm là 19.412.058.638 đồng. Trong đó chủ yếu
là đầu tư TSCĐ hữu hình là 19.304.958.638 đồng, đầu tư tài sản vô hình
107.100.000 đồng mua bản quyền phần mềm.
5. Trong năm thanh tra Thuế của cục thuế TP HCM đã thanh tra thuế năm tài chính
2009 đã kiểm tra và đề nghị truy thu số thuế TNDN được ưu đãi của Unicons từ
năm 2007- 2009. Tuy nhiên sau khi kiến nghị lên Bộ tài chính và Tổng Cục thuế,
Công ty đã bảo vệ thành công và không bị truy thu khoản thuế đã được ưu đãi
trên.
6. Năm 2011 công ty áp dụng việc giảm 30% thuế TNDN theo chính sách hỗ trợ
tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của Quốc hội và Chính phủ, số
tiền được ưu đãi là 4.239.063.257 đồng (được nêu chi tiết trong báo cáo kiểm
toán tại mục VI của Thuyết minh báo cáo tài chính- trang số 26).
7. Các chỉ tiêu tài chính khác đã được thể hiện rõ trong báo cáo tài chính được
kiểm toán kèm theo trong tài liệu gửi Quý Cổ đông.
8. Do báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty chưa được kiểm tra quyết toán thuế
nên các chỉ tiêu tài chính trên có thể thay đổi theo quyết định quyết toán của cơ
quan thuế.
Đánh giá chung :
1. Các chỉ tiêu đạt được đã vượt kế hoạch đã đề ra và cao so với các đơn vị cùng
ngành, cùng quy mô.
2. Tình hình tài chính của Công ty an toàn và lành mạnh.
II.

THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ
1. Trong năm công ty đã sử dụng hết số tiền 38.786.700.000 đồng huy động được
từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2010 và đã báo cáo với Ủy ban chứng
khoán Nhà nước vào tháng 9/2011, chi tiết như sau:
+ Mua đất tại Bình Dương, nộp các khoản tiền có liên quan: 13.342.681.128 đồng
+ Xây dựng một số hạng mục của kho tại Bình Dương:

2.905.257.659 đồng

+ Đầu tư TSCĐ thiết bị văn phòng, và thiết bị xây dựng:

11.975.544.684 đồng

+ Bổ sung vốn lưu động:

10.563.216.529 đồng

Tổng cộng

38.786.700.000 đồng

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011

Trang 23

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UY NAM

2. Trong năm công ty đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo
đúng tinh thần của Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 5 2011 và thực hiện đúng các quy định của Luật chứng khoán, Uỷ ban Chứng
khoán nhà nước. Vốn điều lệ công ty trước khi phát hành 53 tỷ; sau khi phát
hành 63,6 tỷ đồng, Chi tiết như sau:
-

Phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho năm 2010 (đợt 2) và năm 2011 (đợt 1) với
tỷ lệ 20%, tương đương cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 02 cổ phiếu
mới.

-

Thời gian thực hiện trong tháng 12/2011.

-

Mục đích sử dụng: Bổ sung vốn lưu động.

III. CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY
−

Công tác quản lý và điều hành kinh doanh đã thực hiện đúng theo pháp luật hiện
hành, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội
đồng quản trị.

−

Trong năm Ban điều hành đã tiếp tục công tác xây dựng bộ máy tổ chức, xây
dựng một số quy chế quy định nội bộ và phát triển nguồn nhân lực.

−

Tổ chức thi công tốt, các công trình do công ty thi công đạt chất lượng cao về kỹ
mỹ thuật, tạo uy tín tốt đối với các khách hàng.

−

Tìm kiếm và phát triển thêm một số khách hàng, đặc biệt có những khách hàng
lớn là các công ty đa quốc gia.

−

Xây dựng tốt mối quan hệ với Chủ đầu tư/ Khách hàng.

IV. KIỂM SOÁT VỀ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, TÌNH HÌNH TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VÀ
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC CỦA CÔNG TY
1. Hội đồng quản trị Công ty đã nghiêm chỉnh thực hiện tất cả các quyết nghị đã
được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 5 - năm 2011, thực
hiện quản trị theo hình thức dân chủ, biểu quyết ý kiến theo đa số và vì lợi ích
của công ty.
2. Mặc dù thị trường năm qua có nhiều bất ổn nhưng Hội đồng quản trị và Ban điều
hành đã có những chiến lược hợp lý đảm bảo công ty phát triển ổn định, bền
vững. Hoàn thành vượt mức kế hoạch năm được Đại hội đồng Cổ đông năm
trước giao.
3. Công ty đã chấp hành tốt chế độ hạch toán kế toán, pháp lệnh về thuế và các
khoản phải nộp ngân sách, thực hiện đúng các chế độ, chính sách cho người lao
động.
4. Thực hiện điều lệ công ty: Các thành viên Hội đồng quản trị công ty, Ban giám
đốc đã thực thi đúng trách nhiệm của mình với tinh thần vì lợi ích hợp pháp cao
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nhất của Công ty và cổ đông của Công ty. HĐQT đã tổ chức họp định kỳ thường
xuyên để thảo luận và đưa ý kiến chỉ đạo kịp thời đối với công tác điều hành
Công ty.
V.

NHỮNG KIẾN NGHỊ KHÁC
Dự báo năm 2012 những khó khăn sẽ còn tiếp diễn và ảnh hưởng mạnh đến các
doanh nghiệp xây dựng, bất động sản. Ban kiểm soát kính đề nghị HĐQT và Ban
điều hành lưu ý một số vấn đề sau:
- Tăng cường các biện pháp phòng ngừa rủi ro và nâng cao an toàn tài chính
trong các giao dịch kinh tế.
- Đề ra các biện pháp tiết kiệm, giảm giá thành để cạnh tranh và nâng cao hiệu
quả sử dụng vốn.
- Xây dựng mức cổ tức hợp lý trên cơ sở hài hoa giữa lợi ích cổ đông và sự ổn
định và bền vững của công ty, đặc biệt trong điều kiện chi phí vốn tăng cao
như hiện nay.
- Có chiến lược phát triển thêm các lĩnh vực sản xuất kinh doanh có liên quan
nhằm gia tăng doanh số và lợi nhuận.

Kính thưa quý vị cổ đông !
Với những thành công đã đạt được, chúng tôi đánh giá cao định hướng đúng đắn của
Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban điều hành trong những năm vừa qua. Tuy nhiên,
với diễn biến của nền kinh tế những tháng đầu năm 2012, nhiệm vụ sản xuất kinh
doanh đặt ra sẽ hết sức nặng nề cho HĐQT và Ban điều hành trong năm nay. Tôi Hy
vọng HĐQT và Ban điều hành sẽ có những quyết sách hợp lý để vượt qua khó khăn và
vững bước phát triển trong các năm tiếp theo. Riêng Ban kiểm soát cũng cần phải nỗ
lực hơn nữa để thực thi các công việc của mình. Chúng tôi chân thành cảm ơn và mong
tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, hợp tác của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và sự ủng
hộ của các Quý cổ đông.
Kính chúc sức khỏe Quý vị Cổ đông,
Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp,
T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)
HÀ TIỂU ANH
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PHẦN V. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
1. THÔNG TIN VỀ HĐQT, BAN KIỂM SOÁT, BAN ĐIỀU HÀNH
1.1 Thông tin Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị
STT

Chức vụ

Số cổ phần

Tỷ lệ (%)

1

Nguyễn Bá Dương

Chủ tịch

270.000

4,25

2

Nguyễn Sỹ Công

Thành viên

106.040

3,24

3

Trần Quang Quân

Thành viên

111.300

1,75



4

Trần Quang Tuấn

Thành viên

57.480

0,90



5

Đặng Hoài Nam

Thành viên

41.700

0,66

1.1.1 Ông Nguyễn Bá Dương










Họ và tên:
Giới tính:
Ngày tháng năm sinh:
Số CMND:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Số điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hoá:
Trình độ chuyên môn:

1.1.2 Ông Nguyễn Sỹ Công










Họ và tên:
Giới tính:
Ngày tháng năm sinh:
Số CMND:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Số điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hoá:
Trình độ chuyên môn:

1.1.3 Ông Trần Quang Quân








Thành viên
độc lập


Tên thành viên

Họ và tên:
Giới tính:
Ngày tháng năm sinh:
Số CMND:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Số điện thoại cơ quan:

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011

Chủ tịch Hội đồng quản trị
Nguyễn Bá Dương
Nam
22/04/1959
024281981 cấp ngày 11/08/2004 tại TP.HCM
Nam Định
68A Hoàng Hoa Thám, P.7, Quận Bình Thạnh, HCM
08.3514 2266
12/12
Kiến trúc sư

Thành viên Hội đồng quản trị
Nguyễn Sỹ Công
Nam
04/06/1970
025222707 cấp ngày 17/11/2009 tại TP.HCM
Thái Bình
382/7 Quang Trung, P.10, Quận Gò Vấp, HCM
08.3514 33 66
12/12
Kỹ sư xây dựng

Thành viên Hội đồng quản trị
Trần Quang Quân
Nam
05/08/1973
201100842 cấp ngày 02/03/1998 tại Đà Nẵng
Đà Nẵng
1F15 Nguyễn Thái Sơn, P3, Q. Gò Vấp, HCM
08.39979168
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12/12
Kỹ sư xây dựng

Trình độ văn hoá:
Trình độ chuyên môn:

1.1.4 Ông Trần Quang Tuấn










Thành viên Hội đồng quản trị
Trần Quang Tuấn
Nam
04/04/1974
024000959 cấp ngày 26/02/2002 tại TP.HCM
Quảng Nam
225B Bùi Thị Xuân, P1, Q.Tân Bình, TP. HCM
08.3514 2266
12/12
Kỹ sư xây dựng

Họ và tên:
Giới tính:
Ngày tháng năm sinh:
Số CMND:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Số điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hoá:
Trình độ chuyên môn:

1.1.5 Ông Đặng Hoài Nam










Thành viên Hội đồng quản trị
Đặng Hoài Nam
Nam
18/03/1976
024824752 cấp ngày 04/01/2008 tại TP.HCM
Nam Định
B1602 Botanic, 312 Nguyễn Thượng Hiền, P5, Q.PN
08.3514 3366
12/12
Cử nhân kinh tế

Họ và tên:
Giới tính:
Ngày tháng năm sinh:
Số CMND:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Số điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hoá:
Trình độ chuyên môn:

1.2 Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát
STT

Tên thành viên

Chức vụ

Tỷ lệ (%)

1

Hà Tiểu Anh

Trưởng ban

52.800

0,83

2

Lâm Bích Loan

Thành viên

37.500

0,59

3

Võ Thanh Liêm

Thành viên

30.480

0,48

1.2.1 Bà Hà Tiểu Anh










Số cổ phần

Họ và tên:
Giới tính:
Ngày tháng năm sinh:
Số CMND:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Số điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hoá:
Trình độ chuyên môn:

1.2.2 Bà Lâm Bích Loan
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011

Ghi chú

Trưởng ban kiểm soát
Hà Tiểu Anh
Nữ
21/07/1972
023747266 cấp ngày 06/11/2007 tại TP.HCM
Nghệ An
62D/24 Nguyên Hồng, P.11, Bình Thạnh, TP. HCM
08.3514 2255
12/12
Cử nhân kinh tế

Thành viên ban kiểm soát
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Lâm Bích Loan
Nữ
23/11/1967
024291885 cấp ngày 23/12/2004 tại TP.HCM
Bình Dương
174/40D Chu Văn An,F12,Q.Bình Thạnh, TP.HCM
08.3514 2255
12/12
Kỹ sư xây dựng

Họ và tên:
Giới tính:
Ngày tháng năm sinh:
Số CMND:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Số điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hoá:
Trình độ chuyên môn:

1.2.3 Ông Võ Thanh Liêm










Thành viên ban kiểm soát
Võ Thanh Liêm
Nam
15/05/1977
025051505 cấp ngày 05/11/2008 tại TP.HCM
Tiền Giang
14 LôH1, KP2, P.Tân Phong, Q.7, Tp.Hồ Chí Minh
08.3514 2255
12/12
Kỹ sư xây dựng

Họ và tên:
Giới tính:
Ngày tháng năm sinh:
Số CMND:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Số điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hoá:
Trình độ chuyên môn:

1.3 Ban giám đốc
Danh sách thành viên Ban giám đốc gồm 03 thành viên trong đó 02 thành viên là thành
viên của Hội đồng quản trị:
STT

Tên thành viên

Chức vụ

Số cổ phần

Tỷ lệ (%)

1

Nguyễn Sỹ Công

Tổng GĐ

206.040

3,24

2

Ngô Thanh Phong

Phó TGĐ

91.680

1,44

3

Đặng Hoài Nam

Phó TGĐ

41.700

0,66

1.3.1 Ông Nguyễn Sỹ Công










Họ và tên:
Giới tính:
Ngày tháng năm sinh:
Số CMND:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Số điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hoá:
Trình độ chuyên môn:
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Ghi chú
TV HĐQT
TV HĐQT

Tổng giám đốc
Nguyễn Sỹ Công
Nam
04/06/1970
025222707 cấp ngày 17/11/2009 tại TP.HCM
Thái Bình
382/7 Quang Trung, P.10, Quận Gò Vấp, HCM
08.3514 3366
12/12
Kỹ sư xây dựng
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1.3.2 Ông Ngô Thanh Phong










Ngô Thanh Phong
Nam
20/02/1976
300826563 cấp ngày 14/10/2002 tại Long An
Long An
12-02, Lô M1, C/C Tôn Thất Thuyết, P1, Quận 4
08.3514 3366
12/12
Kỹ sư xây dựng

Họ và tên:
Giới tính:
Ngày tháng năm sinh:
Số CMND:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Số điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hoá:
Trình độ chuyên môn:

1.3.3 Ông Đặng Hoài Nam










Phó Tổng giám đốc

Phó Tổng giám đốc
Đặng Hoài Nam
Nam
18/03/1976
024824752 cấp ngày 04/01/2008 tại TP.HCM
Nam Định
B1602 Botanic, 312 Nguyễn Thượng Hiền, P5, Q.PN
08.3514 3366
12/12
Cử nhân kinh tế

Họ và tên:
Giới tính:
Ngày tháng năm sinh:
Số CMND:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Số điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hoá:
Trình độ chuyên môn:

2. THAY ĐỔI VỀ SỞ HỮU CỔ PHẦN CỦA HĐQT, BKS, BAN ĐIỀU HÀNH
Trong năm 2011, công ty thực hiện việc phát hành tăng vốn từ 53,0 tỷ lên 63,6 tỷ đồng;
làm thay đổi số lượng cổ phần sở hữu của các nhân sự tham gia quản trị, kiểm soát và
điều hành công ty, cụ thể như sau:
TT

Tên thành viên

Chức vụ

Trước khi phát hành

Sau khi phát hành

Số lượng

Tỷ lệ %

Số lượng

Tỷ lệ %

225.000

4,25

270.000

4,25

Nguyễn Sỹ Công

Chủ tịch
HĐQT
TV HĐQT

171.700

3,24

206.040

3,24

3

Trần Quang Quân

TV HĐQT

92.750

1,75

111.300

1,75

4

Trần Quang Tuấn

TV HĐQT

47.900

0,90

57.480

0,90

5

Đặng Hoài Nam

TV HĐQT

34.750

0,66

41.700

0,66

6

Ngô Thanh Phong

Phó TGĐ

76.400

1,44

91.680

1,44

7

Hà Tiểu Anh

Trưởng BKS

44.000

0,83

52.800

0,83

8

Lâm Bích Loan

TV BKS

31.250

0,59

37.700

0,59

9

Võ Thanh Liêm

TV BKS

25.400

0,48

30.480

0,48

1

Nguyễn Bá Dương

2
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PHẦN VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011 (Đã kiểm toán)
1. ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC TP.HCM (AISC)
Địa chỉ: 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại: (08) 39 305 163
Fax: (08) 39 304 281
Website:
www.aisc.com.vn email: aisc@aisc.com.vn
2. BÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN (Đính kèm)
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