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PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa Quý vị Cổ đông, thưa toàn thể Đại hội,
Năm 2012 khép lại trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều bất ổn, tốc độ tăng trưởng
GDP đứng ở mức thấp, nguồn vốn chưa được khơi thông khi nợ xấu là mối đe dọa
thường trực các ngân hàng và doanh nghiệp. Hoạt động sản xuất của doanh nghiệp bị
đình trệ, đặc biệt là các doanh nghiệp phụ thuộc lớn vào vốn của ngân hàng như ngành
bất động sản và ngành xây dựng.
Trong bối cảnh đó, tập thể cán bộ nhân viên UNICONS đã phấn đấu và nỗ lực hoàn
thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm đã được Đại hội Cổ đông thông qua, cụ thể
doanh thu 2012 đạt 1.814 tỷ đồng vượt 20,95% so với kế hoạch, lợi nhuận 2012 đạt 42
tỷ đồng vượt 5,1% so với kế hoạch. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt ở mức cao
là 6.611 đồng/Cổ phiếu.
Công ty tiếp tục bảo toàn và gia tăng nguồn vốn, vốn chủ sở hữu tại thời điểm
31/12/2012 đạt 216 tỷ đồng, gấp 3,4 lần vốn điều lệ Công ty. Công ty sẽ hoàn tất việc
phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 63,6 tỷ đồng lên 90 tỷ đồng trong quý 2 năm
2013 theo đúng lộ trình tăng vốn, dự kiến thu về 89,84 tỷ đồng, nâng cao năng lực tài
chính.
Bước sang năm 2013, dự báo thị trường sẽ tiếp tục còn nhiều khó khăn. Trong điều kiện
này, Unicons cần giữ vững doanh số nhằm ổn định công ăn việc làm và củng cố đội ngũ
nhân sự, đảm bảo an toàn tài chính và phòng ngừa rủi ro, hoàn thiện hệ thống quản lý.
Đây là bước đi thận trọng nhưng chắc chắn để có thể giúp Công ty tăng tốc trong tương
lai.
Về phía Hội đồng quản trị, chúng tôi đã xây dựng chiến lược 5 năm 2013-2017 để định
hướng phát triển cho Công ty, từ đó Công ty vạch ra những chiến lược nhằm đạt được
mục tiêu. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đề ra, ngoài yếu tố khách quan, chủ quan
ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh thì sự ủng hộ của Quý vị Cổ đông là
niềm động viên to lớn cho chúng tôi. Vì vậy, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý
vị Cổ đông đã gắn bó và đồng hành cùng công ty trong thời gian qua, đồng thời mong
muốn nhận được sự ủng hộ hơn nữa cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành để chúng
tôi tiếp tục xây dựng Công ty ngày càng vững mạnh.
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PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG CỦA CÔNG TY
1. 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.

• Mã số thuế:

0304472276

• Vốn điều lệ tại
ngày 31/12/2012:

63.600.000.000 đồng (sáu mươi ba tỷ sáu trăm triệu đồng)

-

contact@unicons.com.vn

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
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.
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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. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
3.1 Ngành nghề kinh doanh chính:
- Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
- Xây dựng công trình kỹ thuật hạ tầng KĐT & KCN
- 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.
3.2 Địa bàn kinh doanh:
Hoạt động rộng khắp cả 3 miền Bắc - Trung - Nam.
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý
4.1 Mô hình quản trị
Công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần quy định tại Chương IV của Luật
doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.
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4.2 Cơ cấu bộ máy quản lý
Cơ cấu tổ chức theo đúng quy định tại điều 95 Luật Doanh nghiệp, bao gồm:
- Đại hội đồng cổ đông,
- Hội đồng quản trị,
- Ban kiểm soát,
- Tổng giám đốc (Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật).
4.3 Các công ty con, Công ty liên kết:
Công ty không có công ty con, Công ty liên kết.
5. Định hướng phát triển
Với chiến lược phát triển bền vững, Công ty đã đề ra mục tiêu chiến lược phát triển
trong 5 năm 2013-1017 được nêu chi tiết trong phần trình bày của Hội đồng quản trị.
6. Đánh giá các rủi ro
Tình hình kinh tế vĩ mô các năm gần đây có nhiều biến động và có tác động xấu đến
hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành xây dựng. Mặc dù đã rất nỗ lực phòng ngừa
rủi ro, tuy nhiên Công ty lưu ý đến Quý Cổ đông những rủi ro sau đây:
6.1 Rủi ro thị trường
Rủi ro thị trường là rủi ro mà giá trị hợp lý của các luồng tiền trong tương lai của một
công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của giá thị trường. Giá thị trường có
bốn loại rủi ro: rủi ro lãi suất, rủi ro tiền tệ, rủi ro giá hàng hóa và rủi ro về giá khác.
Rủi ro lãi suất
Rủi ro lãi suất là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của một
công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của lãi suất thị trường. Tuy nhiên
rủi ro ảnh hưởng đến Unicons ở mức độ thấp do công ty rất hạn chế sử dụng vốn vay.
Rủi ro ngoại tệ
Rủi ro ngoại tệ là rủi ro giá trị hợp lý hay dòng tiền trong tương lai của các công cụ tài
chính thay đổi do sự thay đổi của tỷ giá hối đoái. Công ty chịu rủi ro do sự thay đổi của
tỷ giá hối đoái liên quan trực tiếp đến các hoạt động nhập khẩu vật tư, máy móc thiết bị
sử dụng ngoại tệ trong khi nguồn thu của Công ty chủ yếu là Việt Nam Đồng.
Rủi ro về biến động giá cả hàng hóa
Biến động giá cả hàng hóa, khan hiếm hàng hóa trong quá trình thi công là một trong
những rủi ro liên quan trực tiếp và ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của
công ty.
6.2 Rủi ro tín dụng
Rủi ro tín dụng là rủi ro mà một bên tham gia trong một hợp đồng khách hàng không
thực hiện các nghĩa vụ của mình, dẫn đến tổn thất về tài chính. Công ty có rủi ro tín
dụng từ các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình chủ yếu đối với các khoản phải
thu khách hàng và từ các hoạt động tài chính của mình, bao gồm tiền gửi ngân hàng.
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Công nợ phải thu khách hàng
Công ty quản lý rủi ro tín dụng khách hàng thông qua các chính sách, thủ tục và quy
trình kiểm soát có liên quan đến việc quản lý rủi ro tín dụng khách hàng.
Liên quan đến việc suy giảm của thị trường bất động sản thì khó khăn trong thu hồi
công nợ khách hàng sẽ tăng lên. Mặc dù Công ty tìm cách duy trì kiểm soát chặt chẽ
đối với các khoản phải thu tồn đọng để giảm thiểu rủi ro tín dụng, tuy nhiên đây là rủi
ro đáng lưu ý và có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty. Công ty
thường xuyên theo dõi các khoản phải thu khách hàng chưa thu được. Đối với các
khách hàng lớn, Công ty thực hiện xem xét sự suy giảm trong chất lượng tín dụng của
từng khách hàng tại ngày lập báo cáo.
Tiền gửi ngân hàng
Công ty chủ yếu duy trì số dư tiền gửi tại các ngân hàng Thương mại Cổ phần lớn được
nhiều người biết đến ở Việt Nam. Rủi ro tín dụng đối với số dư tiền gửi tại các ngân
hàng được quản lý bởi Ban Giám đốc Công ty theo chính sách của Công ty. Công ty
nhận thấy mức độ tập trung rủi ro tín dụng đối với tiền gửi ngân hàng là không đáng kể.
Rủi ro thanh khoản
Rủi ro thanh khoản là rủi ro Công ty gặp khó khăn khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính
do thiếu vốn. Rủi ro thanh khoản của Công ty chủ yếu phát sinh từ việc các tài sản tài
chính và nợ phải trả tài chính có các thời điểm đáo hạn lệch nhau.
Công ty giám sát rủi ro thanh khoản thông qua việc duy trì một lượng tiền mặt và các
khoản tương đương tiền ở mức mà Ban Giám đốc cho là đủ để đáp ứng cho các hoạt
động của Công ty và để giảm thiểu ảnh hưởng của những biến động về luồng tiền.
6.3 Rủi ro khác trong hoạt động
Trong quá trình thi công dự án, Công ty cũng có thể gặp phải các rủi ro bao gồm: rủi ro
thiếu hụt nguyên vật liệu, rủi ro thiếu hụt nguồn nhân lực, rủi ro thời tiết, rủi ro đến từ
nhà thầu phụ, nhà cung cấp .... làm ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả của dự án.
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PHẦN II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012

1.1 Tình hình chung
a. Tình hình môi trường kinh doanh
Mặc dù tình hình kinh tế vĩ mô năm 2012 có cải thiện đáng kể so với năm 2011, tuy
nhiên vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và tâm lý thận
trọng của doanh nghiệp.
-

GDP năm 2012 đạt ở mức thấp 5,03%, lạm phát được duy trì ở mức một con số là
6,81%.

-

Nợ xấu tại các ngân hàng và doanh nghiệp tăng nhanh, chưa có giải pháp xử lý dứt
điểm nợ xấu. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến các ngân hàng không đẩy mạnh
hoạt động cho vay để tập trung giải quyết nợ xấu, khiến tăng trưởng tín dụng năm
2012 đạt mức thấp kỷ lục, chỉ đạt khoảng 7%.

-

Thị trường bất động sản tiếp tục đóng băng, nhiều dự án dừng thi công do thiếu vốn
khi lãi suất cho vay vẫn đứng ở mức cao (13-15%) và ngân hàng hạn chế giải ngân
cho hoạt động kinh doanh này.

-

Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2012 (FDI) đạt khoảng 13 tỷ USD, giảm
15% so với năm 2011.

-

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

b. Tình hình hoạt động của Unicons
Nhận định tình hình kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn, do đó Hội đồng quản trị đã
định hướng ngay từ đầu mục tiêu ưu tiên là tập trung cho công tác đấu thầu và tìm kiếm
nguồn công việc. HĐQT cũng đã 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, UNICONS đã vẫn phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2012 với những
nét chính như sau:


Hoàn thành kế hoạch và doanh số và lợi nhuận mà Đại hội đồng Cổ đông đã đề ra.



Đảm bảo tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông.



Tình hình tài chính công ty tiếp tục duy trì ổn định và lành mạnh.



Đảm bảo nguồn công việc và ổn định bộ máy nhân sự, đảm bảo thu nhập cho
người lao động.



Thương hiệu của Unicons tiếp tục được củng cố trên thương trường.
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1.2 Tình hình thực hiện so với kế hoạch
Tuy là một năm khó khăn, tuy nhiên Unicons đã phấn đấu hoàn thành vượt mức kế
hoạch, kết quả thể hiện như dưới đây:
Đơn vị tính: Tỷ đồng
TT
1
1.1

Chỉ tiêu
Doanh thu thuần

Thực hiện
2011
1.755,86

Kế hoạch
2012
1.500,00

Thực hiện
2012
1.814,26

TH 2012/
KH 2012
120,95%

TH 2012/
TH 2011

1.363,57

1.200,00

1.452,67

121,06%

106,53%

392,29

300,00

361,59

120,53%

92,17%

47,50

40,00

42,04

105,10%

88,51%

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%

6,53%

5

Tỷ suất LN/Vốn điều lệ *

135,40%

66,11%

1.2

103,33%

(*) Chỉ số này tính trên số vốn điều lệ bình quân trong năm.
(**) Cổ tức 2012 dự kiến là 20% trong đó đã tạm ứng 10% bằng tiền mặt.
1.3 Phân tích thêm về kết quả SXKD trong năm
Để làm rõ thêm kết quả đạt được của năm 2012 như đã nêu trên đây, Ban điều hành 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

1.200,0

1.452,67

121,06%

80,48

5,54%

91,48%

2

KD VLXD, Thiết bị

300,0

361,59

120,53%

7,50

2,07%

8,52%

1.500,0

1.814,26

120,95%

87,98

4,85%

100,00%

Tổng cộng

Nhìn chung, tỷ lệ lãi gộp trên tổng doanh số duy trì tương đương với năm trước, đạt ở
mức 5,54% đối với hoạt động xây dựng, và 2,07% đối với hoạt động kinh doanh VLXD
và thiết bị xây dựng. Lãi gộp hoạt động xây dựng đạt 80,48 tỷ đồng, chiếm 91,48%
tổng lãi gộp, hoạt động kinh doanh VLXD và TBXD mang lại 7,5 tỷ đồng, chiếm
8,52% tổng lãi gộp.
Về mặt chi phí quản lý doanh nghiệp, năm 2012 chi phí quản lý doanh nghiệp là 39,66
tỷ, tăng 22,53% so với chi phí quản lý năm 2011. Chi phí tăng chủ yếu tăng chi phí
lương cho CBNV tuyển dụng mới và đảm bảo mức thu nhập cho CB-CNV không giảm
so với năm trước. Trong chi phí quản lý năm 2012 bao gồm 979 triệu dự phòng nợ phải
thu khó đòi.
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Lợi nhuận sau thuế của Công ty giảm so với năm trước còn do chịu tác động của thuế
TNDN. Unicons không còn được xét là doanh nghiệp vừa và nhỏ để được ưu đãi giảm
30% thuế TNDN theo quy định hỗ trợ về thuế của chính phủ, do đó chi phí thuế năm
2012 là 14,84 tỷ đồng tăng so với 9,89 tỷ đồng của năm 2011.
1.3.1 Hoạt động xây dựng
- Thực hiện chiến lược tập trung chủ yếu vào các dự án công nghiệp, trong năm 2012
Unicons thực hiện hàng loạt các dự án xây dựng nhà xưởng như Nhà máy Sika, Nhà
máy Biken, Nhà kho thông minh Vinamilk, Nhà máy Marigot, Nhà máy Texhong, Nhà
máy Vinasoy.
- Bên cạnh các công trình công nghiệp, các công trình dân dụng như Đại Học Hoa Sen,
S8-S16 (Phú Mỹ Hưng), T18 (Times city), Novotel, Ecopark là những công trình đóng
góp doanh số xây dựng lớn cho công ty trong năm 2012.
- Hoạt động xây lắp cơ điện (M&E) cũng đã đóng góp phần không nhỏ trong tổng
doanh số xây dựng, giá trị các công tác M&E năm 2012 đạt khoảng 250 tỷ đồng.
- Về mặt hiệu quả của dự án, tỷ suất lợi nhuận của các dự án trong năm 2012 vẫn đạt
mức rất thấp sau thời gian dài dòng vốn đầu tư bị tắc nghẽn và tình trạng thiếu việc và
cạnh tranh quyết liệt của các nhà thầu trong và ngoài nước.
- 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: công trình Blue Sapphire, công trình thuộc nhóm khách
hàng Sun Group. Công ty đang tập trung sát sao trong việc thu hồi công nợ.
1.3.2 Hoạt động kinh doanh Vật liệu xây dựng và Thiết bị Xây dựng
- Với mức vượt 20,53% so với kế hoạch, hoạt động kinh doanh VLXD và TBXD của
công ty trong năm qua tiếp tục duy trì ổn định. Đạt 7,5 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.
- Hoạt động kinh doanh sắt thép trong nước năm qua rất trầm lắng, nhìn chung sức cầu
yếu dẫn đến tồn kho cao, áp lực tiêu thụ tăng làm cạnh tranh rất gay gắt, dẫn đến lãi
gộp còn rất thấp (gần như không có lãi). Vì vậy, Unicons chủ yếu chỉ cung cấp trong
Coteccons Group và một số khách hàng uy tín nhằm phòng ngừa rủi ro công nợ.
- 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.
- Về hoạt động Thiết bị xây dựng, với chủ trương hạn chế tối đa đầu tư thiết bị công cụ
dụng cụ, trong năm qua công ty đã đầu tư khoảng 18 tỷ đồng mua máy móc thiết bị thi
công, trong đó chỉ có khoảng 2,2 tỷ là đầu tư tài sản cố định, còn lại là mua sắm thiết bị
công cụ thi công, khoản lớn nhất trong số đó là 12 tỷ đồng mua copha nhôm nhằm nâng
cao chất lượng và tiến độ của công trình.
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2. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

2.1 Sơ đồ tổ chức
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
BAN KIỂM SOÁT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC

PHÒNG
HSSE

PHÒNG
QL-ĐT
THIẾT
BỊ

Ban chỉ
huy công
trình

PHÒNG
TV - KỸ
THUẬT

PHÒNG
KẾ
TOÁN

Ban chỉ
huy công
trình

Các đội
thi công

BAN
KSCP

Ban chỉ
huy công
trình

PHÒNG
TỔNG
HỢP

P. QLHT
PHÁP
CHẾ

Ban chỉ
huy công
trình

Các nhà
thầu phụ

PHÒNG
KINH
DOANH

PHÒNG
NHÂN
SỰ

Ban chỉ
huy công
trình

Các nhà
cung cấp

2.2 Danh sách Ban điều hành, những thay đổi trong ban điều hành
Ban điều hành gồm 3 thành viên như thể hiện trong Phần VI - Thông tin về Hội đồng
quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành. Trong năm 2012 đã thực hiện bổ nhiệm 01
Phó tổng giám đốc và miễn nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc.
2.3 Thống kê nhân sự và Chính sách đối với người lao động
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Tại thời điểm 31/12/2012,, tổng
t
số lượng CBNV thường xuyên của
ủa Công ty là 418
người (bao gồm
m 243 nhân sự chính thức
th và 175 nhân sự theo dự án). Trong đó:
-

Thạc sỹ
Đại học
Cao đẳng
Trung cấp
Trình độ khác

9 người
202 người
38 người
56 người
113 người

chiếm 2,2%
chiếm 48,3%
chiếm 9,1%
chiếm 13,4%
chiếm 27,0%

Trong tổng số, lao động
ng có tr
trình độ từ Cao đẳng trở lên chiếm
m 59,6%, lao động có trình
độ trung cấp trở xuống chiếm
ếm 40,4%
Xét về nhân sự chính thức
ức năm
nă 2012 tăng không đáng kể so với năm
m 2011 (243 ng
người
năm 2012 so với 240 người
ời của
c năm 2011). Tuy nhiên năm
m 2012 công ty ti
tiến hành
thống kê cả nhân sự làm việệc theo dự án nên tạo ra sự tăng đột biến
ến về nhân sự (175
nhân sự theo dự án).
Biểu đồ phân chia nhân lực theo
lĩnh vực kinh doanh
Xây lắp
Cơ điện
Kinh doanh

Biểu đồ cơ cấu nhân lực theo
độ tuổi
15%

Đơn vị tính: người

279

< 30
19.40%

145

30 - 40

101

3 6

45
12 5

1614

2008

2009

2010

31

5

30
10

2011

2012

21

> 40
65.60%

Biểu đồ tăng trưởng nhân sự

Biểu đồ cơ cấu nhân viên theo

Nhân sự theo dự án
Nhân sự chính thức

trình độ học vấn

Đại học
27.0%

Cao đẳng
48.3%

13.4%

Trung
cấp
Trình độ
khác

9.1%

Đơn vị tính: người

Thạc sĩ

2.2%

175

243

240
197
120
75

2008

2009

2010

2011

2012

2.4 Chính sách đối với ngườ
ời lao động
Nhằm tiếp tục duy trìì môi trường
tr
làm việc năng động, chế độ đãi ngộộ xứ
xứng đáng, giữ
chân và thu hút nhiềuu nhân sự chất lượng cao, trong năm qua công ty đãã triển
tri khai một
số chính sách sau:
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 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, Đoàn phí
công đoàn theo luật định, duy trì chính sách Bảo hiểm tai nạn 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.
 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 kinh phí 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, tổ chức tham quan du lịch .... 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.
 Công tác truyền thông của công ty cũng đã có bước tiến đáng kể sau khi tuyển
chuyên viên chuyên trách. Bên cạnh những thông tin đối ngoại thì bản tin nội bộ
như là món ăn tinh thần cho các CBNV, kịp thời truyền tài các thông tin về hoạt
động của công ty đến các cán bộ nhân viên, được nhiều người hưởng ứng.

3. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

3.1 Các khoản đầu tư lớn
Trong năm Công ty không có khoản đầu tư lớn nào đáng kể ngoài việc mua sắm thêm
một số tài sản cố định và Công cụ dụng cụ, thiết bị phục vụ thi công với tổng giá trị như
liệt kê dưới đây:
STT
A

Diễn giải
Đầu tư tài sản cố định

Giá trị đầu tư

1

Tài sản cố định thi công cáp dự ứng lực

1,3 tỷ đồng

2

Tài sản cố định phục vụ thi công và quản lý khác

0,9 tỷ đồng

B

Đầu tư công cụ dụng cụ thi công

1

Công cụ dụng cụ phục vụ thi công (Copha nhôm)

2

Công cụ dụng cụ, thiết bị khác
Tổng cộng
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3.2 Các công ty con, công ty liên kết
Không có
4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

4.1 Tình hình tài chính

643.989.384.161

% tăng
giảm
111,08%

1.755.866.421.300 1.814.258.200.997

103,33%

Chỉ tiêu

STT
1

Tổng giá trị tài sản

2

Doanh thu thuần

3

Lợi nhuận từ HĐ kinh doanh

4

Lợi nhuận khác

5

Năm 2011

Năm 2012

579.763.546.478
57.773.882.104

53.404.135.468

92,44%

(384.801.769)

3.310.312.600

Tổng lợi nhuận trước thuế

57.389.080.335

56.714.448.068

98,82%

6

Lợi nhuận sau thuế

47.497.932.735

42.046.776.074

88,52%

7

Tỷ lệ LN trả cổ tức (%/ vốn
điều lệ)

20%

20%

100,00%

4.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
TT Chỉ tiêu

ĐVT

2011

2012

1

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

+

Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn

lần

1,32

1,37

+

Khả năng thanh toán nhanh

lần

0,95

1,21

2

Chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn

+

Hệ số nợ / Tổng tài sản

lần

0,66

0,66

+

Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu

lần

1,95

1,98

3

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

+

Vòng quay hàng tồn kho

lần

11,91

16,56

+

Doanh thu thuần/Tổng tài sản

lần

3,03

2,82

4

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

+

Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần

%

2,71

2,32

+

Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (ROE)

%

24,17

19,43

+

Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA)

%

8,19

6,53

+

Lợi nhuận từ hoạt động Kinh doanh/ Doanh thu thuần

%

3,29

2,94
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5. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ

5.1 Cổ phần
- Cổ phần của công ty đang lưu hành là cổ phần phổ thông và 100% cổ phần được
chuyển nhượng tự do.
- Công ty không có cổ phiếu quỹ
- Giá trị sổ sách cổ phần tại thời điểm 31/12/2012 (mệnh giá 10.000đ) là : 34.032 đồng.
5.2 Cơ cấu Cổ đông.
Cơ cấu cổ đông đến 31/12/2012 như sau
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

1.478.164

23,24

1.1

Hội đồng quản trị, Ban điều hành

851.520

13,39

1.2

Ban kiểm soát

120.780

1,90

1.3

Cổ đông là CB-CNV Công ty
Cổ đông ngoài

505.864
2.910.236

7,95
45,76

Tổng cộng (I) + (II)

6.360.000

100,00

2
III

5.3 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
Trong năm 2012, không có biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu. Theo nghị quyết của
Đại hội Cổ đông thương niên năm 2012 Công ty sẽ phát hành 2.640.000 cổ phần tăng
vốn điều lệ lên lên 90 tỷ đồng. Thời gian tăng vốn điều lệ dự kiến thực hiện xong trong
quý 2 năm 2013.
Sau khi tăng vốn, Unicons trở thành công ty con của Coteccons với tỷ lệ sở hữu của
Coteccons là 51,24%.
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PHẦN III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC
1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Unicons đã hoàn thành kế hoạch về doanh số và lợi nhuận đề ra của năm 2012. Đây là
nỗ lực đáng ghi nhận của tập thể CB-CNV công ty trong điều kiện nền kinh tế bị đình
trệ, dẫn đến sự sụt giảm các công trình xây dựng kể cả về số lượng và quy mô.
1.1 Đánh giá cơ cấu doanh thu
Không nhắc lại các phân tích trên đây, Ban giám đốc chỉ đánh giá chung doanh số hoạt
động xây dựng ở 2 khía cạnh là phân bổ dự án theo vị trí địa lý và theo loại hình dự án.
Trong năm, cơ cấu doanh số có sự chuyển dịch mạnh về vị trí địa lý, tỷ trọng doanh số
năm 2012 tại khu vực Miền Trung sụt giảm mạnh và có xu hướng dịch chuyển ra khu
vực Miền Bắc.
STT

Vị trí địa lý

Tỷ trọng 2011

Tỷ trọng 2012

1

Miền Bắc

20,08%

48,96%

2

Miền Trung

26,79%

10,11%

3

Miền Nam

53,12%

40,94%

Theo loại hình dự án, Unicons liên tục duy trì phân khúc các dự án nhà xưởng ở mức
50% doanh số, do đó ảnh hưởng của sự sụt giảm của thị trường bất động sản chỉ tác
động một phần đến doanh số của Unicons và năm 2012 Unicons vẫn duy trì sự tăng
trưởng về doanh số. Tuy nhiên để có được doanh số đó thì Ban giám đốc cũng phải
chấp nhận mức lãi gộp giảm để tăng tính cạnh tranh. Do đó, Unicons tiếp tục định
hướng phát triển các khách hàng công nghiệp có quy mô lớn và chất lượng cao trong
tương lai, và thực hiện các dự án tổng thầu như là một lợi thế cạnh tranh.
STT

Loại hình dự án

Tỷ trọng 2011

Tỷ trọng 2012

1

Dự án công nghiệp

45,82%

49,82%

2

Dự án căn hộ

10,72%

28,03%

3

Dự án khách sạn - du lịch

23,89%

10,11%

4

Dự án Trung tâm thương mại

9,38%

4,93%

5

Dự án nhà văn phòng

3,40%

3,91%

6

Dự án trường học

6,78%

3,20%
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1.2 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)
LỢI NHUẬN
N SAU THU
THUẾ
46.6

47.5

1,814.2
42.0

50.0

38.2

40.0
30.0

DOANH THU
1,755.9

2,000.0
1,500.0

26.4
17.3

1,088.4
663.0

1,000.0

20.0

534.0
309.5

500.0

10.0
0.0

0.0

2007 2008 2009 2010 2011 2012

2007 2008

2009

2010 2011

2012

Biểu đồ Tổng tài sản vàà Ngu
Nguồn vốn Chủ sở hữu (đơn vị tính: tỷ đồng)
NGUỒN VỐN CHỦ
Ủ SỞ HỮU
196.5

250.0

216.4

644.0

800.0

579.8

158.7

200.0

600.0

150.0
100.0

TỔNG TÀI SẢN
ẢN

360.9

84.4
53.1
34.5

200.0

50.0
0.0

277.3

400.0

121.8
70.7

0.0
2007 2008 2009 2010 2011 2012

2007 2008 2009 2010 2011 2012

2. ĐÁNH GIÁ TÌNH
ÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

2.1 Tình hình tài sản
Các khoản phảii thu khách hhàng thời điểm cuối năm 2012 là 344 tỷ
ỷ đồng, ttăng so với
năm trước do các đợtt thanh toán với giá trị lớn tập trung nhiều vào thời
ời điểm
đ
cuối năm
và các khoản tiền 10% giữ
ữ lạ
lại (theo quy định của hợp đồng) của nhiều
ều công trình
tr
lớn
gần hoàn thành. Công nợ
ợ mộ
một số khách hàng lớn tại thời điểm
m 31/12/2012 bao gồm:
Công ty Cổ phần Địa Cầu,
ầu, Công ty TNHH M
Mặt Trời Sông Hàn (thuộ
ộc Sun Group),
Công ty CP Phát triển đô thị Nam Hà Nội, Công ty CP tập đoàn
àn Vingroup, Công ty
TNHH LD Phú Mỹ Hưng. Đây
Đ là những Công ty có thương hiệu,
u, uy tín và
v có tiềm lực
tài chính mạnh.
Công nợ phải thu tại thời
ờ điể
điểm 31/03/2013 của công ty đã giảm và ước
ớc kho
khoảng 220 tỷ
đồng. Theo chỉ đạoo sát sao củ
của HĐQT, Công ty đang tiếp tục nỗ lực để thu hồi
h công nợ
đảm toàn vốn phục vụ sản
ản xuấ
xuất kinh doanh.
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Tình hình tài sản của doanh nghiệp trích từ báo cáo tài chính như sau:
MS
100
110
111
112
130
131
132
135
139
140
141
150
158
200
220
221
222
223
227
228
229
260
261
262
270

TÀI SẢN
A.
TÀI SẢN NGẮN HẠN
I.
Tiền và khoản tương đương tiền
1.
Tiền
2.
Các khoản tương đương tiền
II.
Các khoản phải thu ngắn hạn
1.
Phải thu khách hàng
2.
Trả trước cho người bán
3.
Các khoản phải thu khác
4.
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
III.
Hàng tồn kho
1.
Hàng tồn kho
IV.
Tài sản ngắn hạn khác
1.
Tài sản ngắn hạn khác
B.
TÀI SẢN DÀI HẠN
I.
Tài sản cố định
1.
Tài sản cố định hữu hình
Nguyên giá
Giá trị khấu hao lũy kế
2.
Tài sản cố định vô hình
Nguyên giá
Giá trị hao mòn lũy kế
II.
Tài sản dài hạn khác
1.
Chi phí trả trước dài hạn
2.
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN

31/12/2012

31/12/2011

584.198.782.993
149.446.870.493
7.983.610.058
141.463.260.435
357.780.928.527
344.382.077.159
13.966.017.950
411.846.000
(979.012.582)
67.230.888.115
67.230.888.115
9.740.095.858
9.740.095.858
59.790.601.168
39.331.735.708
26.576.546.609
45.582.303.977
(19.005.757.368)
12.755.189.099
13.636.828.758
(881.639.659)
20.458.865.460
20.282.628.537
176.236.923
643.989.384.161

505.841.880.832
186.885.402.666
85.008.668.570
101.876.734.096
159.813.582.837
130.202.525.231
29.172.224.057
438.833.549
141.233.542.280
141.233.542.280
17.909.353.049
17.909.353.049
73.921.665.646
44.752.317.764
31.708.629.499
43.379.534.430
(11.670.904.931)
13.043.688.265
13.598.048.758
(554.360.493)
29.169.347.882
29.169.347.882
579.763.546.478

Thực hiện chủ trương hạn chế đầu tư tài sản cố định tập trung vốn lưu động cho sản
xuất kinh doanh, trong năm Công ty không thực hiện nhiều việc đầu tư, chỉ mua sắm
thiết bị thực sự cần thiết phục vụ thi công. Vì vậy tài sản dài hạn của công ty giảm so
với đầu năm. Theo đánh giá của Ban giám đốc thì các tài sản của Công ty phản ánh sát
giá trị trên sổ sách, cụ thể:
- Tiền mặt duy trì tại các Ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, không
cho các cá nhân, tổ chức vay mượn.
- Công ty không đầu tư tài chính nên không có rủi ro giảm giá từ các khoản đầu tư.
- Tất cả các khoản công nợ phải thu đều có xác nhận rõ ràng.
- Hàng tồn kho chủ yếu là giá trị công trình xây dựng dở dang và phản ánh đúng giá trị
thi công trên cơ sở chi phí của công trình.
- Chính sách khấu hao nhanh đảm bảo giá trị tài sản cố định thực tế không thấp hơn giá
trị trên sổ sách.
- Tài sản cố định vô hình thể hiện trong bảng cân đối tài sản là quyền sử dụng đất
8.000m2 tại An Phú, Thuận An, Bình Dương. Đây là kho chứa thiết bị thi công của
Công ty.
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2.2 Tình hình nợ phải trả
Tình hình Nợ phải trả trên bảng Cân đối kế toán như sau:
MS

NGUỒN VỐN

300
310
311
312
313
314

A. NỢ PHẢI TRẢ
I. Nợ ngắn hạn
1. Vay ngắn hạn
2. Phải trả người bán
3. Người mua trả tiền trước
4. Thuế và các khoản
phải nộp Nhà nước
5. Chi phí phải trả
6. Các khoản phải trả,
phải nộp ngắn hạn khác
7. Dự phòng phải trả ngắn hạn
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi
II. Nợ dài hạn
1. Phải trả dài hạn khác

316
319
320
323
330
333

31/12/2012

31/12/2011

427.545.327.521
426.804.482.521
266.428.319.081
36.981.561.658

383.272.195.912
383.272.195.912
5.000.000.000
232.766.480.615
78.124.988.652

14.625.804.123
82.281.000.000

15.777.819.438
30.994.207.262

17.062.317.818
9.572.026.274
(146.546.433)
740.845.000
740.845.000

17.252.127.474
5.501.510.187
(2.144.937.716)
-

Về tình hình Nợ phải trả, không có biến động lớn về nợ phải trả so với đầu năm. Công
ty liên tục duy trì một lượng tiền mặt nhất định để đảm bảo việc thanh toán cho Nhà
cung cấp, nhà thầu phụ để đáp ứng tiến độ thi công.
Công ty không có nợ đọng bảo hiểm xã hội và ngân sách nhà nước.
Mặc dù được các ngân hàng đánh giá tín dụng tốt và sẵn sàng cung cấp các hạn mức tín
dụng lên đến 1000 tỷ đồng (bảo lãnh và vay vốn lưu động), tuy nhiên công ty luôn hạn
chế tối đa việc sử dụng vốn vay ngân hàng.
Dự phòng phải trả ngắn hạn là các khoản dự phòng bảo hành công trình được trích bằng
0,5% - 2,0% giá trị quyết toán công trình, sử dụng cho công tác bảo hành theo quy định
của hợp đồng.
3. NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ

Năm qua, công ty tiếp tục cải tiến mô 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 Phòng An toàn - Sức khỏe - An ninh và Môi trường (HSSE) trên
cơ sở sắp xếp lại Ban an toàn và An ninh của Công ty, tuyển dụng thêm nhiều nhân sự
chủ chốt có kinh nghiệm về chuyên môn.
- Thành lập Ban kiểm soát Chi phí từ giữa năm 2012 nhằm rà soát và tối ưu hóa chi phí
tại các công trường.
- Thành lập bộ phận Nhân Sự từ giữa năm và chính thức tách riêng thành Phòng Nhân
Sự vào cuối năm 2012 để chuyên biệt hóa hoạt động nhân sự với hoạt động hành chính
của Phòng Tổng Hợp.
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- Bổ nhiệm các trưởng phó phòng sau: Trưởng phòng Pháp chế và Quản lý hệ thống,
Trưởng phòng Tổng hợp, Phó phòng Nhân sự, 02 Phó phòng An toàn - Sức khỏe - An
ninh và Môi trường (phụ trách 02 mảng An toàn và An ninh)
Năm 2012 công ty cũng tập trung công tác đào tạo từ cấp lãnh đạo đến cấp nhân viên.
- Tổ chức khóa đào tạo NEBOSH về an toàn lao động đạt chuẩn Quốc tế cho 25 Cán bộ
nhân viên, trang bị kiến thức và nâng cao ý thức về An toàn trong lao động.
- Tham gia lớp đào tạo về Hoạch định chiến lược do Management System tổ chức và áp
dụng sâu rộng trong công tác quản lý ở cấp Công ty cũng như ở các cấp Phòng/ Ban và
Công trường.
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.

4. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI

Ban giám đốc đã tổ chức nhiều phiên họp thảo luận về kế hoạch sản xuất kinh doanh
năm 2013 trước khi đưa ra số liệu trình Hội đồng quản trị phê duyệt và báo cáo trước
Đại hội Cổ đông thường niên.

TT

Chỉ tiêu

1

Doanh thu thuần

1.1

Doanh thu Xây dựng

1.2

Doanh thu KD VLXD, thiết bị XD

2

Lợi nhuận sau thuế

3

Cổ tức

Thực hiện
2012
1.814,26

Kế hoạch
2013
1.850,00

% so với
năm trước
101,97%

1.452,67

1.500,00

103,26%

361,59

350,00

96,79%

42,04

50,00

118,93%

20,00%

20,00%

100,00%

Để triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh trên đây, Ban điều hành đưa ra một số biện
pháp cụ thể như sau:
4.1 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.
- Mở rộng tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại các nước trong khu vực Đông Dương, nhằm
có thêm nguồn công việc để nâng cao doanh số và lợi nhuận.
- Tiếp tục chiến lược phát triển nguồn công việc trên cơ sở tập trung vào các dự án đầu
tư công nghiệp và sản xuất (trong và ngoài nước có nguồn vốn tốt).
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- 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, nâng cao năng lực đấu thầu 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.
- Công ty luôn thực hiện tốt công tác quản lý thi công trên công trường (An toàn- Chất
lượng- Tiến độ) như là một biện pháp tiếp thị hiệu quả để tiếp cận được dự án mới cũng
như giữ mối quan hệ với khách hàng cũ, để nâng cao năng lực cạnh tranh
4.2 Tập trung thu hồi công nợ
Rủi ro về công nợ là thách thức lớn đối với doanh nghiệp xây dựng hiện nay, vì vậy
song song với công tác thi công thì việc rà soát và thu hồi công nợ là nhiệm vụ quan
trọng mà Ban điều hành sẽ quan tâm đúng mực và phấn đấu thực hiện, cụ thể:
- Rà soát và thu hồi công nợ cũ và giảm tối đa việc gia tăng công nợ quá hạn mới.
- Kiểm soát và phòng ngừa rủi ro tài chính trong quá trình ký kết hợp đồng, phê duyệt
và thực hiện phát sinh trên công trường.
- Nâng cao công tác quản lý dòng tiền của các dự án để kịp thời có biện pháp phòng
ngừa rủi ro về thanh toán của dự án đó.
4.3 Công tác đào tạo nhân sự ở mọi cấp độ
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:
- 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.
- Đào tạo về lập kế hoạch và quản lý kế hoạch đối với các Giám đốc dự án, các trưởng
bộ phận, đồng thời quy hoạch và đào tạo kiến thức quản lý cho đội ngũ quản lý tại các
công trường.
- Thiết lập từ điển năng lực (theo đầu công việc) và đánh giá chuyên môn của từng vị trí
kỹ sư/ kỹ thuật theo từ điển năng lực đó. Xây dựng chương trình đạo tạo kiểm tra, đánh
giá năng lực của mỗi nhân viên.
- Bên cạnh kiến thức chuyên môn, sẽ tập trung đào tạo nâng cao trình độ về ngoại ngữ,
tin học cho CBNV.
4.4 Tăng cường hiệu quả áp dụng Hệ thống quản lý và phòng ngừa rủi ro.
- Hệ thống quản lý áp dụng cho các công trường (hệ thống quản lý dự án qua 3 giai
đoạn, 6 mục tiêu, 6 bộ phận chức năng và 9 nội dung quản lý công việc) đã được xây
dựng hơn một năm qua đã phát huy hiệu quả trong quá trình tổ chức và triển khai dự án.
Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục tăng cường hiệu lực áp dụng nhằm nâng cao tính
đồng bộ trong quản lý.
- Hệ thống quản lý này cần được tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp và bổ sung các quy trình
còn thiếu, để sau này ở mọi vị trí, CBNV hiểu và thực thi nhiệm vụ một cách thuần thục
nhằm tối ưu hóa nguồn lực, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả quản lý.
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012

Trang 22

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UY NAM

- 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.
4.5 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.
- Đa dạng hóa mặt hàng là một trong những mục tiêu đề ra trong năm 2013, Phòng
Kinh doanh sẽ tìm kiếm và mở rộng sản phẩm kinh doanh để tăng doanh thu.
- 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.
4.6 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 Phòng An toàn - Sức khỏe - An ninh và Môi
trường (HSSE) và công tác An toàn - An ninh trên các công trường, cụ thể:
- Luân chuyển vị trí trưởng Phòng HSSE cho các giám đốc dự án nhằm nâng cao ý thức
an toàn của các cấp quản lý công trường.
- Có chế độ khuyến khích kỹ sư, giám sát tham gia công tác phụ trách an toàn trên công
trường, thực hiện mục tiêu mỗi kỹ sư là một chuyên viên an toàn trên công trường.
- Tăng cường công tác đào tạo, kiểm tra đánh giá và giám sát công tác HSSE trên công
trường, xây dựng văn hóa an toàn trong công ty.
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PHẦN IV. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1.1 Đánh giá chung của Hội đồng quản trị về Công ty
* Nhìn chung năm qua là một năm rất khó khăn đối với ngành xây dựng, việc Công ty
Unicons đứng vững và tiếp tục duy trì vị thế cao hơn so với năm trước là một nỗ lực
đáng kích lệ, cụ thể là:
- Năm 2012, UNICONS lần đầu tiên được xếp vị trí thứ 410 trong số 500 doanh nghiệp
lớn nhất Việt Nam và đứng thứ 7 trong danh sách các công ty xây dựng tư nhân của
Việt Nam (Theo báo cáo xếp hạng của VNR500).
- Không để xảy ra rủi ro lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn vốn.
- Báo cáo tài chính được kiểm toán bởi công ty kiểm toán có uy tín (Ernst & Young),
nâng cao tính minh bạch, cung cấp kịp thời, rõ ràng đầy đủ thông tin cho Cổ đông.
- Cổ tức trả đầy đủ đúng hạn, với mức 20%, cao hơn so với lãi suất ngân hàng.
* Tuy nhiên Công ty cũng cần thận trọng trong công tác quản lý bao gồm:
- Tăng cường cơ chế kiểm soát, quản lý chặt chẽ các hoạt động của công ty, tiết giảm
chi phí.
- Quản trị rủi ro trong quá trình hoạt động kinh doanh, đặc biệt là về các khoản công nợ
phải thu.
1.2 Đánh giá Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc
Về hoạt động của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị nhận thấy:
- Năm 2012, Ban giám đốc UNICONS đã hoạt động hiệu quả, chủ động trong công
việc, giải quyết công việc theo đúng trách nhiệm và quyền hạn, tuân thủ theo đúng quy
định của pháp luật và điều lệ của công ty.
- Báo cáo kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm
soát định kỳ hàng quý.
- Đề xuất và xin ý kiến HĐQT kịp thời các chủ trương, quyết sách lớn của công ty
trong quá trình sản xuất kinh doanh.
- Xây dựng và tiếp tục củng cố hệ thống quản lý của Công ty, đặc biệt hệ thống quản lý
dự án tại các công trường.
- Ban giám đốc huy động được sức mạnh tập thể của đội ngũ CB-CNV công ty thông
qua việc xây dựng văn hóa đoàn kết, minh bạch trong toàn công ty, đảm bảo công ăn
việc làm và cải thiện mức thu nhập cho CB-CNV.
1.3 Các kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị
a) Kế hoạch Kinh doanh năm 2013
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Hội đồng quản trị nhất trí đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013 như sau:
• Doanh thu

: 1.850 tỷ đồng

• Lợi nhuận

: 50 tỷ đồng

• Cổ tức

: 20% (bằng tiền mặt)

b) Kế hoạch về vốn
Việc tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Công ty Cổ phần Xây
dựng COTEC (Coteccons) đã tạo cho Unicons nguồn tài chính vững mạnh phục vụ
đính hướng phát triển trong 5 năm tới. Sau khi phát hành Coteccons nắm giữ 51,24%
vốn điều lệ của Unicons, chi tiết đợt phát hành như sau:
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 2.640.000 cổ phiếu
- Giá phát hành dự kiến: 34.032 đồng/cổ phiếu
- Thời gian hoàn tất phát hành: Quý 2năm 2013
c) Các mục tiêu trọng tâm
Để xây dựng Công ty ngày càng vững mạnh, Hội đồng quản trị và Ban điều hành định
hướng tập trung vào việc phát triển các khía cạnh chính sau:
* Về Thị trường
- Nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm giữ vững và gia tăng thị phần.
-

Tăng tỷ trọng các dự án công nghiệp theo hình thức tổng thầu với quy mô lớn.

* Về Sản phẩm / Dịch vụ
- Nâng cao chất lượng sản phẩm và sự thỏa mãn của khách hàng.
* Về Nguồn lực
- Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự ở mọi cấp độ.
-

Thu hút và giữ nhân nhân sự có chất lượng cao.

* Về Hệ thống vận hành
- Nâng cao năng lực quản lý dự án của các Ban chỉ huy công trường
* Về Hệ thống quản lý
- Xây dựng và triển khai hiệu quả kế hoạch chiến lược.
* Về Văn hóa
- Quản lý văn hóa Unicons hiệu quả.
2. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CÔNG TY

2.1 Hội đồng quản trị và hoạt động của HĐQT
a) Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị
Danh sách, thông tin và tỷ lệ sở hữu của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty được
trình bày tại Phần VI - Thông tin về Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều
hành.
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b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị
Không có
c) Hoạt động của Hội đồng quản trị
Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã họp 5 phiên và phê chuẩn 07 Nghị Quyết liên
quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, như liệt kê dưới đây:
Stt
1

Số Nghị Quyết
01-2012/HĐQT

Ngày
16/04/2012

Nội dung
Công tác tổ chức nhân sự (bổ nhiệm 01 Phó Tổng
giám đốc, miễn nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc),
Công tác chuẩn bị Đại hội Cổ đông thường niên

2

01A-2012/HĐQT

20/04/2012

Phê duyệt giá trị hạn mức bảo lãnh tại Ngân hàng
Vietcombank.

3

02-2012/HĐQT

16/05/2012

Một số nội dung liên quan đến chương trình họp
ĐHCĐ thường niên lần 6 năm 2012.

4

03-2012/HĐQT

08/06/2012

Phê duyệt giá trị hạn mức bảo lãnh tại Ngân hàng
BIDV.

5

03A-2012/HĐQT

08/06/2012

Phê duyệt việc tuyển dụng chuyên gia nước ngoài

6

04-2012/HĐQT

10/10/2012

Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2012.

7

05-2012/HĐQT

08/11/2012

Phê duyệt việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012
(10% bằng tiền mặt).

Trong quá trình hoạt động năm qua, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng và
nhiệm vụ trong việc quản trị công ty bao gồm:
- Thường xuyên thông tin cho các cổ đông thông qua việc công bố thông tin trên báo và
trên trang Thông tin điện tử của Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước và trên trang Thông
tin điện tử của Công ty.
- Tổ chức họp Hội đồng quản trị thường xuyên để định hướng hoạt động của công ty,
đặc biệt trong việc phê duyệt cơ cấu nhân sự cấp cao của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện Nghị Quyết Đại hội Cổ đông thường niên, đảm bảo các quyết
sách của Đại hội cổ đông thương niên được thực thi một cách nghiêm túc.
- Quản trị công ty và công bố báo cáo quản trị công ty 6 tháng và 12 tháng đầy đủ theo
quy định.
2.2 Ban kiểm soát
a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát
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Danh sách, thông tin và tỷ lệ sở hữu của các thành viên Ban kiểm soát Công ty được
trình bày tại Phần VI - Thông tin về Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều
hành.
b) Hoạt động của Ban kiểm soát
Hoạt động và báo cáo của Ban kiểm soát được báo cáo chi tiết trong Phần V- “Báo cáo
của Ban kiểm soát” của báo cáo này.
2.3 Các giao dịch, thù lao và thu nhập của HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát.
a) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan
TT

Tên cổ đông giao dịch

Số CP
đầu kỳ

Tỷ lệ %
đầu kỳ

Số CP
cuối kỳ

Tỷ lệ %
cuối kỳ

Lý do tăng
giảm

1

Ông Nguyễn Sỹ Công

206.040

3,24%

299.640

4,71%

Mua thêm

2

Ông Trần Quang Quân

111.300

1,75%

135.300

2,13%

Mua thêm

3

Ông Trần Quang Tuấn

57.480

0,90%

81.480

1,28%

Mua thêm

b) Thông tin lương thưởng, thù lao Hội đồng quản trị Công ty
Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012
Thù lao năm
2012 (VNĐ)
120.000.000

TT

Tên thành viên HĐQT, BKS Chức vụ

1

Ông Nguyễn Bá Dương

Chủ tịch HĐQT

2

Ông Nguyễn Sỹ Công

Thành viên HĐQT

72.000.000

3

Ông Trần Quang Quân

Thành viên HĐQT

72.000.000

4

Ông Trần Quang Tuấn

Thành viên HĐQT

72.000.000

5

Ông Đặng Hoài Nam

Thành viên HĐQT

72.000.000

6

Bà Hà Tiểu Anh

Trưởng BKS

36.000.000

7

Bà Lâm Bích Loan

Thành viên BKS

24.000.000

8

Ông Võ Thanh Liêm

Thành viên BKS

24.000.000

Tổng cộng
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3. Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN

Báo cáo tài chính của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt
Nam. Báo cáo kiểm toán độc lập có số tham chiếu 60924548/15932953 ngày
22/02/2013 đã nêu ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn bộ báo cáo tài chính của công ty
như dưới đây.
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
Kính gửi:

Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam

Chúng tôi đã kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam
(“Công ty”) được trình bày từ trang 4 đến trang 29 bao gồm bảng cân đối kế toán vào ngày 31
tháng 12 năm 2012, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho
năm tài chính kết thúc cùng ngày và các thuyết minh báo cáo tài chính kèm theo.
Việc lập và trình bày các báo cáo tài chính này thuộc trách nhiệm của Ban Giám đốc Công ty.
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về các báo cáo tài chính này dựa trên kết quả kiểm
toán của chúng tôi. Các báo cáo tài chính của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2011 và cho
năm tài chính kết thúc cùng ngày được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán khác, phát hành
báo cáo kiểm toán vào ngày 7 tháng 3 năm 2012, đưa ra ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn
phần.
Cơ sở ý kiến kiểm toán
Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các
chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải lập kế hoạch và thực hiện việc kiểm toán để đạt được
mức tin cậy hợp lý về việc liệu các báo cáo tài chính có còn các sai sót trọng yếu hay không.
Việc kiểm toán bao gồm việc kiểm tra, theo phương pháp chọn mẫu, các bằng chứng về số liệu
và các thuyết minh trên các báo cáo tài chính. Việc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá các
nguyên tắc kế toán đã được áp dụng và các ước tính quan trọng của Ban Giám đốc Công ty
cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể các báo cáo tài chính. Chúng tôi tin tưởng rằng
công việc kiểm toán của chúng tôi cung cấp cơ sở hợp lý cho ý kiến kiểm toán.
Ý kiến kiểm toán
Theo ý kiến của chúng tôi, các báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài
chính của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2012, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình
lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán
và Chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan.
Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
(Đã ký)

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Đại
Phó Tổng Giám đốc
Chứng chỉ kiểm toán viên số: 0452KTV

Lê Vũ Trường
Kiểm toán viên
Chứng chỉ kiếm toán viên số: N.1588/KTV
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PHẦN V. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Khó khăn là tình cảnh phổ biến của các DN nói chung trong năm 2012, đặc biệt là các
DN trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng. Unicons không tránh khỏi những ảnh hưởng
chung của nền kinh tế, nhưng với sự tập trung quyết liệt trong công tác quản lý, điều
hành cùng sự nỗ lực cao của Tập thể CBNV Công ty, năm 2012 Unicons vượt kế
hoạch đã đề ra.
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 2012 với nội dung sau.
1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012

Ban kiểm soát Công ty thống nhất với các số liệu báo cáo kết quả hoạt động năm 2012
của Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội và Báo cáo tài chính năm 2012 của
Công ty đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán và xác nhận.
a) Đánh giá tình hình thực hiện so với kế hoạch:
ĐVT: Tỷ đồng
TT

Chỉ tiêu

1

Tổng doanh thu

2

Tổng lợi nhuận sau thuế

3

Tỷ lệ cổ tức (*)

Kế hoạch
2012

Thực hiện
2012

% so với
Kế hoạch

1.500,00

1.814

121%

40,00

42

105%

20%

10%

(*) Cổ tức đã tạm ứng là 10% bằng tiền mặt vào tháng 12/2012.

b) Một số thông tin tài chính khác:
-

Chi phí Quản lý doanh nghiệp/ Doanh thu năm 2012 là 2,18% so với năm 2011
là 1,84%, tỷ lệ này tăng một phần do trích dự phòng nợ phải thu, một phần do
tăng chi phí tiền lương vì công ty bổ sung nguồn nhân sự cho một số bộ phận
quản lý công ty còn thiếu.

-

Nợ phải thu thời điểm 31/12/2012 tăng so với 31/12/2011 đây là tình trạng
chung của các công ty xây dựng hiện nay. Do thị trường bất động sản gặp nhiều
khó khăn nên chủ đầu tư khó sắp xếp được nguồn vốn để thanh toán cho Nhà
thầu sớm và đúng hạn.

-

Căn cứ Nghị quyết của đại hội đồng thường niên Lần 6 - năm 2012 Công ty đã
trích quỹ đầu tư phát triển: 22.201.514.386 đồng; Quỹ dự phòng tài chính
4.749.794.000 đồng; Quỹ khen thưởng phúc lợi: 9.374.070.000 đồng từ nguồn
lợi nhuận để lại năm 2011 và một phần lợi nhuận chưa phân phối còn lại của
năm 2010.

-

Năm 2012 công ty không có các khoản đầu tư lớn ( Đầu tư máy móc thiết bị 1,4
tỷ đồng, thiết bị quản lý và tài sản cố định khác 775 triệu đồng)
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-

Trong năm công ty đã trích khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi là 979.012.582
đồng (tổng số dự kiến phải trích là: 1.347.380.586 đồng).

-

Lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2012 giảm so với năm 2011 một phần ảnh
hưởng do năm 2012 công ty không được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải
nộp như năm 2011 (số thuế được giảm năm 2011 là: 4.239.063.257).

-

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.

-

Do báo cáo tài chính năm 2012 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:
-

Các chỉ tiêu đạt được đã vượt kế hoạch đã đề ra và cao so với các đơn vị cùng
ngành, cùng quy mô.

-

Tình hình tài chính của Công ty an toàn và lành mạnh.

2. VỐN GÓP CỔ PHẦN:

-

Trong năm công ty không có biến động về vốn góp cổ phần.

-

Thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông lần 6 năm 2012 –
Hội đồng quản trị công ty đã thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn của
công ty từ 63,6 tỷ lên 90 tỷ đồng. Công ty đang thực hiện các thủ tục theo quy
định để hoàn tất đợt phát hành này.

3. 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 ổn định bộ máy tổ chức, các quy định/ quy chế của
công ty luôn được soát xét, hoàn thiện để cải tiến cho phù hợp với tình hình thực
tế hoạt động của công ty.
Tổ chức thi công tốt, các công trình do công ty thi công đạt chất lượng cao về kỹ
mỹ thuật, được chủ đầu tư đánh giá cao. Xây dựng và giữ 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.

4. KIỂM SOÁT VỀ VIỆC TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH CỦA CÔNG TY

Ban kiểm soát đánh giá về việc tuân thủ các quy định của Công ty, bao gồm Công
tác điều hành, thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng Cổ đông, Tình hình tuân thủ
Pháp luật và tuân thủ các quy định khác của công ty như sau:
-

Hội đồng quản trị Công ty đã nghiêm túc thực hiện tất cả các quyết nghị đã được
thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 6 - năm 2012.
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PHẦN VI. THÔNG TIN VỀ HĐQT, BAN KIỂM SOÁT, BAN ĐIỀU HÀNH
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

299.640

4,71

3

Trần Quang Quân

Thành viên

135.300

2,13



4

Trần Quang Tuấn

Thành viên

81.480

1,28



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:
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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 33 66
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
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08.3514 22 55
12/12
Kỹ sư xây dựng

Số điện thoại cơ quan:
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 22 66
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 33 66
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:
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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 22 55
12/12
Cử nhân kinh tế
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1.2.2 Bà Lâm Bích Loan










Thành viên ban kiểm soát
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 22 55
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 22 55
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

299.640

4,71

2

Lê Miên Thụy

Phó TGĐ

23.400

0,37

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:

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012

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 33 66
12/12
Kỹ sư xây dựng
Trang 35
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1.3.2 Ông Lê Miên Thụy










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










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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Phó Tổng giám đốc
Lê Miên Thụy
Nam
02/07/1975
024507906 cấp ngày 07/03/2006 tại TP HCM
Bình Định
P. 103, Lầu 10, Cao ốc An Cư, P. An Phú Q.2, HCM
08.3514 33 66
12/12
Kiến Trúc Sư, Thạc sỹ Quản lý dự án

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 33 66
12/12
Cử nhân kinh tế
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PHỤ LỤC. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 (ĐÃ KIỂM TOÁN)
1. ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN
CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM
Địa chỉ: Tòa nhà Bitexco, Tầng 28, số 2 Hải Triều, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: (+848) 3824 5252 Fax: (+848) 3824 5250
Website:
www.ey.com/vn
2. BÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN (Đính kèm)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012

Trang 37

