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THÔNG TIN CHUNG

1.Thông tin khái quát
•	 Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY 

DỰNG TÂY HỒ
•	 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 

0304793946
•	 Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng
•	 Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 80.000.000.000 đồng
•	 Địa chỉ: Số 73, đường Cộng Hòa, phường 4, quận Tân 

Bình, TP. Hồ Chí Minh
•	 Số điện thoại: (08) 38 113 204 – 38 116 540
•	 Số fax: (08) 38 111 951
•	 Website: http://tayho.com.vn
2. Quá trình hình thành và phát triển
•	 Tháng 10/1993, thành lập văn phòng đại diên phía 

Nam – Công ty Tây Hồ. 
•	 Tháng 4/1996, thành lập Công ty Tây Hồ trên cơ sở 

sáp nhập: Công ty Tây Hồ – Tổng Cục Công Nghiệp 
Quốc Phòng và Công ty Xây dựng 232 – Tổng Cục 
Công Nghiệp Quốc Phòng. Bổ sung ngành nghề xây 
dựng.

•	 Tháng 10/1996 thành lập Chi nhánh Công ty Tây Hồ 
tại TP. Hồ Chí Minh, đặt trụ sở chính tại số 73 Cộng 
Hòa, phường 4, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. 

•	 Tháng 01/2007, Chi nhánh Công ty Tây Hồ tại Thành 
phố Hồ Chí Minh chuyển thành Công ty Cổ phần Đầu 
tư và Xây dựng Tây Hồ theo Giấy chứng nhận đăng 
ký kinh doanh số 4103005861 do Sở Kế hoạch Đầu tư 
TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 04/01/2007 với vốn điều lệ 
ban đầu là 9 tỷ đồng (trong đó vốn nhà nước chiếm 
tỷ lệ 51%); Tập trung vào hoạt động kinh doanh xây 

lắp và cho thuê kho xưởng.
•	 Tháng 4/2008, Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn 

điều lệ đợt 1 lên 20 tỷ đồng, đồng thời phát triển 
thêm ngành nghề kinh doanh bất động sản.

•	 Tháng 4/2010, Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn 
điều lệ đợt 2 từ 20 tỷ đồng lên 41 tỷ đồng phục vụ 
nhu cầu gia tăng hoạt động kinh doanh bất động 
sản. 

•	 Tháng 5/2015, Công ty tiếp tục phát hành cổ phiếu 
riêng lẻ đợt 3, tăng vốn điều lệ từ 41 tỷ đồng lên 80 tỷ 
đồng. Tỷ lệ sở hữu nhà nước là 9,70% và đã được Sở 
Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp bổ sung Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 8 về 
việc tăng vốn điều lệ.

•	 Hiện Công ty đang làm thủ tục tăng vốn điều lệ từ 80 
tỉ đồng lên 122 tỉ đồng.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
Ngành nghề kinh doanh: 
•	 Thi công xây dựng: Các công trình dân dụng, công 

nghiệp, giao thông, hạ tầng.
•	 Kinh doanh bất động sản: Phát triển dự án bất động 

sản, kinh doanh nhà kho, xưởng cho thuê.
Địa bàn kinh doanh: 
Địa bàn khai thác chủ yếu là khu vực phía Nam. Tính 
đến thời điểm hiện tại, mạng lưới địa bàn của Công ty 
đã thâm nhập sâu rộng vào khu vực và tập trung ở các 
tỉnh thành như Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, 
Tây Ninh, Đồng Nai, Vũng Tàu, Khánh Hòa; năm 2016 
với công trình tòa Nhà Viettel Đồng Tháp, công ty bắt 
đầu mở thêm địa bàn Miền Tây nam bộ.
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4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý
Mô hình quản trị
Hiện tại, Công ty đang hoạt động theo mô hình quản trị như sau:

Cơ cấu bộ máy quản lý

BKS
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Các công ty con, công ty liên kết 

Tên công ty 

Công ty Cổ phần Long 
Thuận Lộc 
 

Công ty Cổ phần Long 
Thành Riverside

Địa chỉ trụ sở chính 

303, Ấp Long Khánh 
2, Quốc lộ 51, xã Tam 
Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai

442, đường Bùi Văn Hòa, 
phường Long Bình, TP. 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, 
VN

Hoạt động kinh doanh chính 

Kinh doanh bất động sản, 
khai thác khoáng sản, thi 
công xây dựng 

Kinh doanh bất động sản, Xây 
dựng nhà các loại.

Tỷ lệ phần 
sở hữu

32% 
 
 

45%

Tỷ lệ quyền 
biểu quyết

32% 
 
 

45%

5. Định hướng phát triển
Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:
•	 Đối với hoạt động thi công xây dựng: Doanh thu 

trong vòng 5 năm tới tăng trưởng 100 % so với 
năm 2014. Được đánh giá là một trong 100 công 
ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực quản lý chất 
lượng xây dựng.

•	 Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản: Đầu 
tư từ 2-3 dự án phát triển bất động sản trong 
vòng 5 năm tới nhằm hướng đến mục tiêu trở 
thành nhà phát triển dự án chuyên nghiệp. Lợi 
nhuận kinh doanh bất động sản chiếm 20% -30% 
lợi nhuận hàng năm của công ty.

Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
•	 Đối với hoạt động thi công xây dựng: Tập trung 

vào những công trình xây dựng có quy mô vừa 
với giá trị đến 300 tỷ đồng ở các lĩnh vực xây dựng 
dân dụng, giao thông và công nghiệp; chú trọng 
các thị trường chiến lược của công ty và mở rộng 
đến thị trường vốn đầu tư của doanh nghiệp nước 
ngoài tại các Khu công nghiệp. Chú trọng hoàn 
thiện, đổi mới trong từng công đoạn sản xuất, đặc 
biệt quan tâm đến đầu tư thiết bị, công nghệ kỹ 
thuật mới, nhằm nâng cao chất lượng, rút ngắn 
thời gian, giảm chi phí sản xuất.

•	 Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản: Tập 
trung vào nhóm khách hàng có khả năng và nhu 
cầu về nhà ở, các nhà đầu tư BĐS bằng các dự án 
trung cấp với nhiều tiện nghi và hiện đại. Chú 
trọng phát triển các dự án tại các khu đô thị phát 
triển nhằm có được dòng tiền ổn định; xây dựng, 
phát huy sự hợp tác với các bên để tận dụng thế 
mạnh mỗi bên trong dự án.

Các cam kết của công ty đối với môi trường, xã hội 
và cộng đồng:

•	 Đối với người sử dụng: luôn nhận được sản phẩm 
tốt nhất so với giá trị đầu tư.

•	 Đối với môi trường và cộng đồng dân cư liên quan 
đến dự án và công trình xây dựng mà công ty triển 
khai: Tây Hồ cam kết phát triển bền vững thông 
qua chính sách thân thiện với môi trường, đảm 
bảo an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất những 
ảnh hưởng không tốt đến cộng đồng trong suốt 
quá trình thi công xây dựng, thực hiện dự án.

•	 Đối với người lao động: Thông qua chính sách 
lương thưởng, đào tạo, phúc lợi và trọng dụng 
nhân tài, công ty cam kết với người lao động một 
môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động 
để rèn luyện và phát triển bản thân.

•	 Đối với cổ đông: Đảm bảo lợi ích của cổ đông 
trong ngắn hạn và dài hạn:
•	 Duy trì mức tăng trưởng và sinh lợi của công ty.
•	 Đảm bảo thông tin minh bạch, đầy đủ với cổ 

đông.
•	 Xây dựng chiến lược phát triển bền vững của 

công ty phù hợp với từng giai đoạn.
6. Các rủi ro
Rủi ro về mặt pháp luật
Là doanh nghiệp hoạt động theo hình thức công ty cổ 

phần, trở thành công ty đại chúng nên mọi hoạt động 
của Công ty chịu sự điều tiết của Luật doanh nghiệp, 
Luật Chứng khoán và thị trường chứng khoán, Luật xây 
dựng, Luật đầu tư, luật đầu tư công, Luật đất đai và các 
quy định liên quan đến môi trường... Ngoài ra, trong 
từng thời kỳ các chính sách của Nhà nước, của các địa 
phương có thay đổi, nhất là các lĩnh vực liên quan đến   
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bất động sản, đền bù, tiền chuyển mục đích sử dụng đất; 
liên quan đến các qui định về quản lí chất lượng hoạt 
động xây dựng đều ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động 
sản xuất kinh doanh của Công ty.

Rủi ro đặc thù ngành
•	 Năm 2015 áp dụng luật đầu tư công, ảnh hưởng 

đến việc kéo dài thời gian chuẩn bị thực hiện dự 
án. Đặc biệt năm 2017, sau 2 năm thực hiện luật 
đầu tư công, các kế hoạch đầu tư trung hạn vẫn 
còn nhiều thay đổi, nguồn vốn cho đầu tư XDCB 
ngày càng khó khăn do chính phủ phải cân đối 
nguồn lực để trả nợ và đầu tư các công trình trọng 
điểm quốc gia.

•	 Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 qui 
định việc quản lí chất lượng hoạt động xây dựng 
có sự tham gia của các cơ quan quản lí nhà nước 
với việc nghiệm thu công trình, làm kéo dài thời 
gian nghiệm thu, bàn giao, thu hồi vốn.

•	 Sự biến động về giá cả của các chủng loại nguyên 
nhiên vật liệu, ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD. 

•	 Công tác thanh tra, kiểm toán với các công trình 
vốn ngân sách được lặp lại nhiều lần, ảnh hưởng 
không nhỏ đến hoạt động của doanh nghiệp.

•	 Áp lực cạnh tranh với doanh nghiệp nội địa ngày 

càng nhiều nhất là các doanh nghiệp mở theo dự 
án.

•	 Áp lực cạnh tranh tăng trong bối cảnh Việt Nam 
ngày càng mở rộng hội nhập quốc tế, các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với tiềm lực tài 
chính mạnh và năng lực quản lý chuyên nghiệp, 
hiện đại sẽ là những đối thủ cạnh tranh thực sự 
đối với các doanh nghiệp trong nước.
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

 

Doanh thu thuần,  
trong đó:

- Doanh thu xây lắp

- Doanh thu cho thuê

- Doanh thu tài chính

- Thu nhập khác

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

2016 

308,051 

296,634

7,043

1,746

2,628

15,172

12,312

2015 

412,091 

404,476

7,005

251

359

23,126

18,038

Tăng trưởng so 
với năm 2015

-25.25% 

-26.66%

0.54%

595.62%

632.03%

-34.39%

-31.74%

Kế hoạch  
thực hiện

460,000 

454,000

6,000

23,000

18,400

Vượt so với kế 
hoạch của ĐHĐCĐ

-33.03% 

-34.66%

17.38%

-34.03%

-33.09%

Đvt: Triệu đồng

Năm 2016, tăng trưởng kinh tế quốc gia đạt 6,21%, 
mặc dù không đạt như kế hoạch đề ra (6,7%) nhưng 
cũng đạt mức ổn định, quý sau cao hơn quý trước.

Tỷ lệ lạm phát năm 2016 là 4,74% (thấp hơn mức mục 
tiêu 5% và cao hơn 1,83% so với năm 2015), lãi suất tín 
dụng duy trì ở mức thấp, tạo điều kiện cho các doanh 
nghiệp phát triển.

  Ngành công nghiệp và xây dựng tăng trưởng ở mức 
7,6% chủ yếu nhờ vào sự phát triển mạnh của thị trường 
bất động sản và việc đầu tư các dự án lớn của Quốc gia 
và các doanh nghiệp FDI. 

Tuy nhiên, năm 2016 mảng vốn ngân sách Quốc 
phòng và địa phương có rất nhiều khó khăn do việc cắt 
giảm vốn đầu tư để trả nợ và thực hiện các việc chuẩn bị 
đầu tư thay đổi nhiều, không đạt tiến độ kế hoạch. Dự 
báo cho năm 2017 còn tiếp tục khó khăn.  

Với cả những thuận lợi và khó khăn như trên, năm 
2016 doanh thu và lợi nhuận của Công ty không đạt 
theo kế hoạch đề ra chủ yếu do thiếu khối lượng công 
việc đầu vào của hoạt động thi công xây dựng, cụ thể:

•	 Tổng doanh thu thuần năm 2016 đạt 308,051 tỷ 
đồng, giảm 25,25% so với năm 2015. 

•	 Lợi nhuận sau thuế năm 2016 đạt 12,312 tỷ đồng, 

giảm 31,74% so với năm 2015.
Tình hình thực hiện so với kế hoạch: 
So sánh mục tiêu đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên năm 

2016, các chỉ tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận trước 
thuế đều không đạt so với kế hoạch, các biến động so 
với kế hoạch xuất phát từ các nguyên nhân sau:

•	 Kế hoạch doanh thu không đạt do việc mở mới các 
thị trường chưa đạt kết quả như mong đợi, đặc biệt 
là thị trường đầu tư từ vốn doanh nghiệp FDI; Danh 
mục đầu tư công được thay đổi nhiều, thời gian 
chuẩn bị đầu tư kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến kế 
hoạch đầu vào công việc.

•	 Phần lợi nhuận từ mảng kinh doanh bất động sản 
năm 2016 không có đột biến do chủ yếu từ nguồn 
cho thuê nhà, kho bãi; dự án Long Thành Riverside 
chưa đến giai đoạn khai thác, dự án Khu gia đình 
quân nhân Quân chủng PKKQ không thực hiện tiếp, 
thu hồi bảo toàn vốn.
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Bà Trần Minh Thu 
Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc Công ty

•	 Năm sinh: 1960
•	 Quốc tịch: Việt Nam
•	 Trình độ chuyên môn: cử nhân kinh tế Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
•	 Quá trình công tác: gắn bó với Công ty trong suốt chặng đường 24 

năm hoạt động, Đại tá Trần Minh Thu giữ một vị trí quan trọng góp 
phần vào sự phát triển và thành tựu vượt trội của Công ty, đặc biệt là 
từ thời gian sau cổ phần hóa.

•	 Các vị trí Bà đã qua: trưởng văn phòng đại diện, phó giám đốc chi 
nhánh, giám đốc chi nhánh, giám đốc Công ty, Tổng giám đốc Công 
ty kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Ông Lê Quang Phúc 
Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

•	 Năm sinh: 1966
•	 Quốc tịch: Việt Nam
•	 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh (WSU-Hoa Kỳ), Kỹ sư 

Xây dựng (ĐHBK Đà Nẵng).
•	 Quá trình công tác: Ông Lê Quang Phúc có hơn 20 năm kinh nghiệp 

làm việc ở các vị trí quản lý cao cấp trong các doanh nghiệp vừa và 
lớn ở Việt Nam. Với bề dày kinh nghiệm của mình, ông Phúc hiện đang 
tham gia tư vấn về tái lập/tái cấu trúc doanh nghiệp, quản lý chiến 
lược, xây dựng hệ thống quản lý, quản lý dự án, đầu tư, mua bán và sát 
nhập doanh nghiệp cho nhiều Công ty tại Việt Nam.

•	 Các vị trí đã qua: Chủ tịch HĐQT Công ty BDSC, Phó TGD CIENCO 5, 
giám đốc điều hành của PACE. Ông Phúc cũng đã và đang là thành 
viên HĐQT, cố vấn chiến lược và cố vấn quản lý của nhiều Công ty 
hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, xây dựng và bất động sản.

Bà Nguyễn Hương Giang 
Ủy viên Hội đồng Quản trị - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Nội chính

•	 Năm sinh: 1984
•	 Quốc tịch: Việt Nam
•	 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Thạc sĩ quản lí xây 

dựng ( Viện Công nghệ châu Á -AIT)
•	 Quá trình công tác: Khởi đầu với vị trí trưởng phòng nhân sự, bà Giang 

đã có cơ hội làm quen và từng bước tìm hiểu sâu hơn về cơ cấu và 
hệ thống quản lý của Công ty. Với tinh thần cầu tiến và nỗ lực không 
ngừng trong công việc, bà Giang đã dần trở thành nhân tố quan trọng 
trong việc quản lí, điều hành các hoạt động của Công ty.

•	 Các vị trí đã qua: Trưởng phòng Nhân sự, Giám đốc nhân sự, Phó TGD 
Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Tây Hồ.

2. Tổ chức và nhân sự 
Giới thiệu Hội đồng Quản trị
HĐQT gồm 5 thành viên:
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Ông Nguyễn Văn Nông 
Ủy viên Hội đồng Quản trị - Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh

•	 Năm sinh: 1974
•	 Quốc tịch: Việt Nam
•	 Trình độ chuyên môn: kỹ sư xây dựng - Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí 

Minh
•	 Quá trình công tác: Ông Nguyễn Văn Nông hiện đang giữ chức vụ 

Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh của Tây Hồ. Với bề dày kinh 
nghiệm trong công tác quản lý, khả năng thiết lập quan hệ với khách 
hàng, cùng với sự nỗ lực cải tiến công tác quản lý thi công xây dựng, 
kinh doanh đấu thầu, Ông đã đưa hoạt động kinh doanh của Công ty 
ngày một nề nếp, bài bản hơn trong suốt 17 năm gắn bó cùng Công 
ty.

•	 Các vị trí đã qua: Chỉ huy trưởng Công trình , Trưởng phòng KH-VT, 
trường phòng kinh doanh; Phó TGD Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát 
tiển Tây Hồ.

Bà Nguyễn Thị Thoa 
Ủy viên Hội đồng Quản trị - Kế toán trưởng

•	 Năm sinh: 1972
•	 Quốc tịch: Việt Nam
•	 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán – Đại học Tài chính 

TP. Hồ Chí Minh
•	 Quá trình công tác: Với 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – 

kế toán, bà Thoa hiện đang quản lý hoạt động tài chính của hai mảng 
xây lắp và bất động sản. Với chuyên môn sâu và kinh nghiệm lâu năm 
trong lĩnh vực này, bà Thoa đã thực hiện tốt vai trò quản lí  tài chính 
hiệu quả, góp phần không nhỏ vào sự phát triển bền vững của Công 
ty.

•	 Các vị trí đã qua: Kế toán Tổng hợp, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần 
Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ.



10

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Giới thiệu Ban Kiểm soát
Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:

Ông Bùi Văn Quyết 
Trưởng Ban Kiểm soát

•	 Năm sinh: 1974
•	 Quốc tịch: Việt Nam
•	 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán, thạc sỹ quản trị kinh doanh – 

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
•	 Quá trình công tác: Sau khi Tốt nghiệp đại học, ông Quyết tham gia 

làm việc tại Phòng tài chính kế toán – Tổng công ty cảng Hảng không 
Việt Nam.

Bà Đỗ Thúy Hằng 
Thành viên Ban Kiểm soát

•	 Năm sinh: 1976
•	 Quốc tịch: Việt Nam
•	 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Kỹ sư xây dựng – Đại học Kiến 

trúc Hà Nội
•	 Quá trình công tác: Sau khi Tốt nghiệp đại học, bà Hằng tham gia vào 

Tây Hồ vơi vị tri thư ký Phòng quản lý thi công và trợ lý giám đốc thi 
công.

Bà Nguyễn Thu Thủy 
Thành viên Ban Kiểm soát

•	 Năm sinh: 1983
•	 Quốc tịch: Việt Nam
•	 Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngữ văn Anh – Đại học KHXH&NV TP. 

Hồ Chí Minh; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh ĐH Xứ Wales.
•	 Quá trình công tác: Bà Thủy đang giữ vị trí phó phòng dự án Công ty 

Tây Hồ.
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Những thay đổi trong ban điều hành: 
Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã 

bầu và phê chuẩn 5 thành viên HĐQT, bổ sung mới Bà 
Nguyển Hương Giang thay thế ông Lê bắc Thái đã nghỉ 
hưu. Ông lê Quang Phúc được bầu giữ chức danh phó 
chủ tịch hội đồng quản trị Công ty.

Số lượng cán bộ, nhân viên. 
Tại ngày 31/3/2017, Công ty có 107 nhân viên đang 

làm việc (số đầu năm là 110 nhân viên).
Chính sách và thay đổi trong chính sách đối với 

người lao động. 
Chính sách tài chính
Thu nhập bình quân năm 2016 của CB-CNV Tây Hồ 

(không tính số công nhân lao động trực tiếp tại các công 
trường) là 12.000.000 VND/tháng.

Năm 2016 là năm thứ tư thực hiện hiệu quả việc áp 
dụng hệ thống quản lý, đánh giá kết quả công việc bằng 
KPIs để thưởng và xem xét điều chỉnh lương.

Chính sách phi tài chính
Năm 2016 Công ty tiếp tục phát tuy tất cả các chính 

sách truyền thống đã trở thành văn hóa Công ty ngoài 
các qui định của luật lao động như : Bảo hiểm nhân thọ 
cho cấp quản lí, bảo hiểm tai nạn cho nhân viên, khám 

sức khỏe định kì, đồng phục, cơm trưa, các hoạt động du 
lịch hè, lễ tất niên cho toàn bộ CB-CNV và gia đình.

Việc thiết kế và trang bị đồng bộ cho khối công trường 
từ văn phòng BCH, nhà nghỉ, nhà ăn, nhà ở công nhân, 
khu vực thi công, kho bãi mỗi năm đều được nâng cao 
làm gia tăng hình ảnh và nhận biết thương hiệu Tây Hồ, 
nâng cao chất lượng đời sống xa nhà của anh em, tăng 
sự gắn kết và hiệu quả làm việc.

Đăc biệt, công tác trang bị, đào tạo về an toàn lao 
động, vệ sinh môi trường năm 2016 được đưa vào thành 
qui định chuẩn , yêu cầu tất cả các công trường tuân 
thủ. Đây là 1 cố gắng lớn của ban lãnh đạo nhằm phòng 
tránh và kiểm soát tối đa công tác an toàn thi công, tiến 
tới xây dựng thi công chuyên nghiệp.

Ngoài ra, phòng nhân sự còn tổ chức các hoạt động 
teambuilding như: Tổ chức các giải bóng đá với các đối 
tác, chương trình du lịch về nguồn cho cán bộ, nhân 
viên; chương trình từ thiện bữa cơm trưa bệnh viện Ung 
Bướu , giúp bà con vùng lũ Hà Tĩnh , các cháu học sinh 
vùng sâu Tây Ninh, các cụ già neo đơn Tân Bình HCM vào 
dịp lễ tết,…góp phần xây dựng cuộc sống nhân văn, ảnh 
hưởng tích cực đến các cá nhân và xã hội.

Chính sách đào tạo
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Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu

Tổng giá trị tài sản

Doanh thu thuần

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

Lợi nhuận khác 

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

Năm 2014

303,545

353,064

17,628

187

17,815

14,260

Năm 2015

298,143

411,480

23,062

63

23,126

18,038

Năm 2016

348,576

303,677

13,789

1,382

15,171

12,311

% tăng giảm

14%

-35%

-67%

95%

-52%

-47%

Năm 2016 công ty triển khai chương trình đào tạo cho 
CB-CNV, tập trung chủ yếu vào 3 lĩnh vực sau:

•	 Đào tạo quy trình cho nhân viên mới
•	 Đào tạo hướng dẫn triển khai đánh giá thành tích 

phòng ban và nhân viên(KPIs)
•	 Đào tạo kỹ thuật, nghiệp vụ thi công xây dựng cho 

các nhân viên, Ban chỉ huy công trường.
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án
Dự án Thung Lũng Xanh: Năm 2016 triển khai bán tiếp 

số nền đất còn lại đạt kết quả tốt; công tác quản lí, chăm 
sóc hạ tầng dự án tốt. Công ty đang làm thủ tục giảm 
vốn điều lệ từ 100 tỉ xuống còn 50 tỉ. 

Dự án Long Thành Riverside:
•	 Công ty LTR đã thực hiện giảm vốn điều lệ xuống 

còn 260 tỉ; Công ty Tây Hồ tăng tỉ lệ vốn góp từ 32% 
lên 45%.

•	 Công tác đền bù trong năm thực hiện được 13.473 
m2, kết quả đền bù đạt ở mức 98 % diện tích dự án. 
Đang triển khai các thủ tục pháp lí tiếp: Công tác thu 
hồi đất theo qui định, qui hoạch 1/500 dự kiến xong 
trong quí 2/2017; 

Dự án Tổng kho Tây Hồ - Long Bình: đang khai thác 
cho thuê đạt kế hoạch với đối tác Sotrans

Khu đất 2.700 m2 tại Phan văn Trị - Gò Vấp đang khai 
thác siêu thị Coopmart ổn định, hiệu quả với Công ty 
Đông Đô Thành.

Khu đất 1800 m2 tại thành phố Thủ Dầu Một: tiếp tục 
khai thác làm kho trung tâm của Công ty và xưởng cơ khí 
đạt hiệu quả tốt.

Dự án Khu gia đình quân nhân quân chủng PKKQ tại 
Phường 15 quận Tân Bình: kết thúc hợp tác, thu hồi bảo 
toàn vốn. 

4. Tình hình tài chính
a) Tình hình tài chính
Các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đều giảm so với 

năm 2015. Giá trị tổng tài sản tăng 14%. Riêng chỉ tiêu 
lợi nhuận khác năm nay tăng 95% so với năm trước là 
do Công ty hoàn nhập các khoản bảo hành công trình 
đã hết thời hạn bảo hành và khoản được bồi thường của 
đối tác về góp vốn DA.
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b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

+ Hệ số thanh toán hiện hành:

 Tổng tài sản/Nợ ngắn hạn

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:

TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn

+ Hệ số thanh toán nhanh:

             TS ngắn hạn - Hàng tồn kho

                         Nợ ngắn hạn

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

+ Vòng quay phải thu khách hàng:

                    Doanh thu thuần

                Phải thu khách hàng

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  thuần

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/
Doanh thu thuần

Năm 2015

1,87

 

1,16

 

1,01

53,55

115,29

 

5,23

 

 

1,38

 

4,38

13,03

6,05

5,60

Năm 2016

1,64

 

1,23

 

1,07

 

 

 

61,03

156,64

 

2,40

 

 

0,87

 

4,05

9,06

3,53

4,54

Ghi chú

Lần

Lần

Lần

%

%

Lần

Lần

%

%

%

%

Phân tích biến động của các chỉ tiêu:
Nhìn chung, mặc dù doanh thu và lợi nhuận không đạt 

theo kế hoạch nhưng tất cả các chỉ tiêu tài chính đều có 
biến động tốt, hầu hết các chỉ tiêu tài chính đều ở mức 
tốt so với các doanh nghiệp trong cùng ngành. Công tác 
quản lý tài chính luôn được chú trọng và đảm bảo rằng 
tài chính của Công ty được quản lý một cách chặt chẽ, 
hiệu quả. Cụ thể như sau:

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
Năm 2016, các tỷ số đánh giá về năng lực của Công 

ty duy trì khá tốt, các hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ 

thanh toán nhanh tăng cao so với năm ngoái, lần lượt 
bằng 1,23; 1,07 (lần). Các hệ số này lớn hơn 1 chứng tỏ 
Công ty hoàn toàn có khả năng chi trả các khoản nợ ngắn 
hạn khi đến hạn, đồng thời thỏa mãn những nhu cầu tiền 
chi đột xuất. 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
Hệ số Nợ/VCSH năm 2016 của Công ty là 156,64%, so 

với năm 2015 là 115,29%  tăng 41,35% , chủ yếu do Công 
ty đã sử dụng nguồn vay các Ngân hàng và dùng tiền 
mượn của các Công ty liên kết để chủ động vốn trong các 
hoạt động kinh doanh khi Công ty chưa thực hiện việc 
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STT

1.

2.

3.

Tên cổ đông

Trần Minh Thu

Công ty CP Blue Point

Trần Hoàng Tuấn

Số lượng cổ phiếu

2.361.079

412.100

500.000

Tỷ lệ

30%

5,15%

6,25%

Danh sách cổ đông lớn

Cổ phiếu đang lưu hành

Cổ phiếu quỹ

Trong đó:

Cổ đông Nhà nước

Cổ đông khác

Tổ chức

Cá nhân

Số lượng cổ đông

146

1

2

143

4

141

Số lượng cổ phiếu

7.999.956

44

775.708

7.224.248

528.620

7.471.336

% vốn điều lệ

99,999%

0,001%

9,7%

90,3t%

6,6%

93,4%

b) Cơ cấu cổ đông

Vốn điều lệ của Công ty:

Mệnh giá  
trên 1 cổ phiếu:

Số lượng cổ phiếu 
chuyển nhượng tự do:

Số lượng cổ phiếu 
bị hạn chế chuyển 
nhượng:

Số lượng cổ phiếu bị 
phong tỏa:

Cổ phiếu quỹ 

80.000.000.000 đồng

 
10.000 đồng

7.794.912 cổ phiếu 

205.044 cổ phiếu 
 

0 cổ phiếu 

44 cổ phiếu

tăng vốn điều lệ
Ngoài ra, so sánh với các doanh nghiệp trong cùng 

ngành thì tỷ số Nợ/ VCSH của Công ty vẫn khá lạc quan, 
thấp hơn so với các doanh nghiệp trong cùng ngành xây 
dựng là 183%. (Theo số thống kê của tài chính chứng 
khoán Việt Nam năm 2016). Công ty hoàn toàn chủ động 
về nguồn vốn.

Chỉ số về năng lực hoạt động
Số vòng quay phải thu và vòng quay tài sản đều giảm 

chủ yếu do doanh thu sụt giảm.
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
Nhìn chung, các chỉ số này đều có biến động giảm so 

với năm 2015. Tuy nhiên phù hợp với các doanh nghiệp 
cùng ngành (tỷ số Lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 
9,06% ; chỉ số này đối với các doanh nghiệp ngành xây 
dựng năm 2016 là 10%). 

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở 
hữu

a) Cổ phần: 
Tính đến ngày 31/3/2017, vốn điều lệ của Công ty như 

sau:
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1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016
Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty so với kế hoạch/dự tính và các kết quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh trước đây.

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA 
BAN TỔNG GIÁM ĐÓC

Kế hoạch của ĐHĐCĐ

Doanh thu thuần

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

Thực hiện

Doanh thu thuần

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

% thực hiện so với kế hoạch ĐHĐCĐ

Doanh thu thuần

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

2014

359,000

22,372

14,000

355,869

17,815

14,260

99.13%

79.63%

101.86%

2015

426,000

23,360

18,000

412,091

23,126

18,038

96.73%

99.00%

100.21%

2016

460,000

23,000

18,400

308,051

15,172

12,312

66.97%

65.97%

66.91%

2015

19%

4%

29%

16%

30%

26%

2016

 

8%

-2%

2%

 

-25%

-34%

-32%

Tăng (giảm) so với năm trướcĐvt: Triệu đồng

Năm 2016, với nhiều khó khăn về đầu vào công việc 
của mảng hoạt động thi công xây lắp nên kết quả các 
chỉ tiêu tài chính không đạt theo kế hoạch đề ra tuy 
nhiên công ty cũng đã đạt được những thành công về 
hệ thống quản lý, chất lượng và tiến độ công trình, cùng 
với những kết quả tốt trong giai đoạn tiếp thị đấu thầu 
sẽ tạo điều kiện cho việc hoàn thành kế hoạch và tăng 
trưởng cho năm sau.

Những tiến bộ công ty đã đạt được: 
Một là, Hệ thống quy trình quản lí thi công được hoàn 

chỉnh tạo thành công cụ phục vụ cho việc triển khai, 

kiểm soát hoạt động thi công hiệu quả, thiết thực nhất.
Hai là, Việc tuân thủ các quy trình quản lí đã dần trở 

thành thói quen của đội ngũ, là tiền đề,là điều kiện tốt 
để tăng năng lực sản xuất, tăng doanh thu.

Ba là, Xây dựng và vận hành quy trình an toàn lao 
động đảm bảo kiểm soát công tác an toàn lao động, 
phòng tránh các rủi ro hiệu quả.

Bốn là,với mảng kinh doanh bất động sản, đã nghiên 
cứu định hướng phát triển các dự án nhỏ, gọn sử dụng 
thế mạnh về thiết kế, vận hành đảm bảo dòng tiền liên 
tục và hiệu quả.
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2. Tình hình tài chính
a)  Tình hình tài sản

Chỉ tiêu

Tài sản ngắn hạn

Tiền và tương đương tiền

Các khoản phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác

Tài sản dài hạn

Tổng tài sản

Năm 2016

  160,831 

      1,114 

  138,665 

    21,052 

 

  187,746 

  348,577 

Năm 2015

142.853

37.051

85.780

18.764

1.258

155.290

298.143

Giá trị

         17,978 

       (35,937)

          52,885 

             2,288 

          (1,258)

          32,456 

          50,434 

%

13%

-97%

62%

12%

-100%

21%

17%

% tăng (giảm)Đvt: Triệu đồng

Tổng tài sản năm nay tăng 17% so với năm 2015 
(tương đương 50,434 tỷ đồng), Cụ thể như sau: 

Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 35,9 tỷ 
tương đương 97% so với cuối năm trước do công ty đầu 
tư vào Công Ty Cổ phần Long Thành Riverside, nguồn 
tiền Công ty có sự sụt giảm nhưng khoản đầu tư vào 
Công ty liên kết tăng. Khoản phải thu khách hàng tăng 
52,8 tỷ tương đương 62% so với cuối năm trước do Công 
ty chưa kịp thu hồi công nợ tại thời điểm chốt cuối năm, 
các công trình chủ đầu tư chủ yếu là các đơn vị Nhà 

nước, sử dụng ngân sách Nhà Nước nên việc nghiệm 
thu thanh toán, giải ngân từ kho bạc cũng ảnh hưởng 
chậm. Hàng tồn kho năm nay tăng 2,29 tỷ, tương đương 
12% so với cuối năm trước do một số công trình chưa kịp 
nghiệm thu quyết toán vào thời điểm cuối năm. 

Tài sản dài hạn tăng 21% tương đương 32,2 tỷ đồng, 
chủ yếu là do việc đầu tư vào Công Ty Cổ phần Long 
Thành Riverside.

b) Tình hình nợ phải trả

Qua sơ đồ, có thể nhận thấy, tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu Công ty ổn định qua các năm, năng lực về tài 
chính của Công ty luôn chủ động và duy trì tốt.
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3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản 
lý

a. Về cơ cấu tổ chức
Tiếp tục ứng dụng thực tế đạt hiệu quả cao trong việc 

tổ chức sản xuất xây dựng theo mô hình giám đốc thi 
công.

Tiếp tục thực hiện giao trách nhiệm và ủy quyền cho 
các cấp quản lí đặc biệt là các phó TGĐ trong từng mảng 
công việc phụ trách, nhất là mảng điều hành thi công, 
cung ứng có thể thay thế TGĐ trong triển khai nhiệm vụ.

b. Về hệ thống quản lý
Thành công lớn nhất của năm 2016 là cải tiến và hoàn 

thiện các qui trình quản lí thi công đảm bảo tối đa các 
mục tiêu trên hiện trường và hồ sơ quản lí chất lượng; 
đảm bảo việc quản lí kịp thời, chính xác từ Công ty xuống 
hiện trường. Do vậy các công trình triển khai năm 2016 
có bước phát triển đột phá cả về tiến độ, chất lượng và 
hồ sơ 

Tổ chức 02 cuộc thi về quy trình Iso đồng thời cải tiến 
phương pháp thi để dễ nhận biết và sâu sắc giúp cho 
việc tuân thủ các qui trình được dần thành thói quen.

Điều chỉnh, hoàn thành mô tả chức năng nhiệm vụ 
đến các vị trí nhân sự, đảm bảo hiệu quả cao trong công 
việc của từng cá nhân và bộ phận

Tiếp tục rút kinh nghiệm và cải tiến công tác giao 
nhận KPIs cho bộ phận, cá nhân sát với mục tiêu Công 
ty, nâng cao hiệu quả thực hiện đánh giá người lao động 
theo phương pháp định lượng. 

c. Về chính sách
Xây dựng chính sách an toàn lao động áp dụng cho 

toàn bộ các công trường.
4. Kế hoạch phát triển trong năm 2017
Đối với hoạt động kinh doanh xây lắp:
Tăng cường các hoạt động chăm sóc khách hàng, đảm 

bảo giữ vững thị trường truyền thống Bình Dương, Bình 
Phước, HCM và Quân đội, tiếp tục marketing mở  mới 
các thị trường, đặc biệt quan tâm mở mới cho các công 
trình khu vực công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; 
vốn doanh nghiệp trong nước.

Tiếp tục áp dụng điều hành quản lí xây dựng theo mô 
hình giám đốc thi công; nâng cao năng lực đội ngũ quản 
lí, đặc biệt vị trí phó TGĐTC để giảm tải tối đa cho TGĐ 
trong việc điều hành.

Tiếp tục tăng cường, củng cố 2 bộ phận: Phòng kinh 
doanh và phòng quản lý thi công để đảm bảo các công 

tác đầu vào và kiểm soát công việc không bị lỗi, đáp ứng 
tốt nhất các mục tiêu quản lý.

 Sử dụng tốt chính sách thưởng hiệu quả công việc 
cho các bộ phận, góp phần thúc đẩy hiệu quả quản lí, 
thu hút người tài gắn bó với Công ty. 

Hệ thống quản lí: Năm 2017 tập trung ở khâu vận 
hành, kiểm soát việc tuân thủ , đặc biệt thực hiện nội 
dung kiểm soát kỹ thuật, biện pháp thi công, định mức 
vật tư theo điểm dừng; ứng dụng phần mềm nội bộ về 
pha cắt cốt thép.  Phấn đấu hoàn thành việc cấp giấy 
chứng nhận hệ thống Iso 9001 – 2015 của Văn phòng 
công nhận chất lượng (BOA)

Tiếp tục tăng cường công tác đầu tư MMTB thi công, 
đặc biệt cơ hội tốt với các công trình có qui mô lớn, đảm 
bảo được chất lượng thi công, an toàn lao động và gia 
tăng hình ảnh, năng lực của Công ty;

Tiếp tục chú trọng công tác an toàn lao động; phát 
huy và vận hành hiệu quả theo qui trình, chính sách đã 
ban hành

Tiếp tục phát huy các chính sách để duy trì và phát 
triển các đội mạnh trên cơ sở các đội hiện hợp tác tốt với 
công ty và các đội khác. 

Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản:
Dự án Long Thành Riverside: Hoàn thành QH 1/500, 

các thủ tục mở rộng ranh, thu hồi đất, công tác đền bù; 
chuẩn bị phương án hợp tác, bán hàng, xây dựng  

Dự án Thung lũng Xanh: Giảm vốn điều lệ theo lộ 
trình, thi công tiếp hạ tầng,  xây dựng kế hoạch khai thác 
ngắn hạn được các quỹ đất nhà ở xã hội, khu thương 
mại, dịch vụ. Quản lí hạ tầng hiệu quả.

Tìm kiếm và triển khai các dự án bất động sản theo 
hình thức BT, PPP tại TPHCM và Bình Dương.

Tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án khách sạn, căn hộ 
bán hoặc cho thuê với quy mô nhỏ gọn, tiêu thụ sản 
phẩm nhanh và có vị trí tốt tại các khu dân cư đã phát 
triển  như Thủ Dầu Một - Bình Dương, Quận 3, Tân Bình 
– TPHCM.

Chăm sóc các khách hàng đang thực hiện hợp tác với 
Công ty, đảm bảo các hợp đồng thực hiện tốt. 

Đối với hoạt động tài chính:
Duy trì, phát huy các công tác đã thực hiện tốt từ 

nhiều năm: Kiểm soát chi phí, dòng tiền, chốt chi phí 
hàng tháng, thu hồi vốn từ chủ đầu tư nhanh nhất.

Đảm bảo các dự án đầu tư đã được đánh giá khách 
quan, khả thi trước khi thực hiện.
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Hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 80 tỉ lên 122 tỉ đã 
được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đối với hệ thống quản lý:
Triển khai việc đánh giá chứng nhận hệ thống quản lí 

theo TC ISO 9001- 2015 của Văn phòng công nhận chất 
lượng (BOA)

Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, truyền thông 
liên tục bằng nhiều hình thức và giám sát, đánh giá kết 
quả thực hiện các nội dung tuân thủ quy trình, hệ thống 
quản lý ở các bộ phận từ công trường đến phòng ban 
chức năng Công ty. Thực hiện ghi nhận, đánh giá kết quả 
KPIs hàng tháng làm cơ sở cho việc đánh giá nhân viên, 
nâng lương, bổ nhiệm. Phấn đấu việc tuân thủ hệ thống 
trở thành thói quen khi thực hiện nhiệm vụ.

Đối với đội ngũ người lao động:
Xây dựng chiến lược nguồn nhân lực: đặc biệt quan 

tâm bộ phận kinh doanh, quản lí thi công, đội ngũ nhân 
sự kế cận.

Tiếp tục duy trì, phát huy các chính sách chăm sóc 
người lao động, tạo môi trường gắn bó, đoàn kết, vì màu 
cờ sắc áo Tây Hồ.
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1. Đánh giá tổng quát kết quả hoạt động của Công 
ty năm 2016

a. Tài chính:
Năm 2016, Công ty đã không đạt kế hoạch doanh thu 
và lợi nhuận, cụ thể:
•	 Doanh thu:  308,051 tỷ đồng, giảm 25,2% so với 

năm 2015 và đạt 67% so với kế hoạch năm 2016 đã 
được ĐHĐCĐ thông qua. 

•	 Lợi nhuận sau thuế: 12,312 tỷ đồng, giảm 31,7% so 
với năm 2015 và đạt 67% so với kế hoạch năm 2016 
đã được ĐHĐCĐ thông qua.

•	 Các nhóm chỉ tiêu tài chính quan trọng như khả 
năng thanh toán, cơ cấu vốn, năng lực hoạt động, 
khả năng sinh lời vẫn được duy trì tốt và đạt được 
mức tốt so với các doanh nghiệp cùng ngành. 

b. Các hoạt động khác:  
•	 Hệ thống qui trình quản lý thi công đã được hoàn 

chỉnh và tuân thủ, bao gồm cả việc xây dựng và 
vận hành qui trình an toàn lao động.

•	 Hoàn thành các chương trình đào tạo về hệ thống 
quản lý cho nhân viên mới, đào tạo về kỹ thuật, 
nghiệp vụ cho nhân viên, Ban chỉ huy công trường.

2. Hoạt động và thù lao của Hội đồng Quản trị
Năm 2016, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 13 cuộc họp 

định kỳ và bất thường để thảo luận và quyết định các 
vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị với sự 
tham dự đầy đủ của các thành viên Hội đồng Quản trị.

Thông qua các cuộc họp, Hội đồng Quản trị đã ban 
hành các quyết định liên quan đến các lĩnh vực tài 
chính, đánh giá kết quả kinh doanh, phân công nhiệm 
vụ, thù lao của HĐQT, chi trả cổ tức và tổ chức các cuộc 
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường 
(xem danh mục các Biên bản họp và Nghị quyết của 
Hội đồng quản trị đính kèm). Hội đồng quản trị đã ban 
hành các quyết định tuân thủ các qui định của pháp 
luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 
đông và đảm bảo kịp thời với hoạt động kinh doanh 
của Công ty.

Nhìn chung, các thành viên Hội đồng Quản trị đã 
thực hiện nghiêm túc các quyền và nghĩa vụ của thành 

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

viên Hội đồng Quản trị theo các qui định pháp luật hiện 
hành, Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty, Qui 
định Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Quản trị và 
các nghị quyết khác của Đại hội đồng cổ đông.

Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2016, Công ty đã trả tiền thưởng năm 2015 cho 
các thành viên Hội đồng Quản trị với tổng số tiền là 540 
triệu đồng và trả thù lao năm 2016 cho các thành viên 
Hội đồng Quản trị với tổng số tiền là 432 triệu đồng. 
Thù lao và tiền thưởng đã được trả cho mỗi thành viên 
Hội đồng quản trị theo nguyên tắc nhất trí trong Hội 
đồng Quản trị. 

3. Hoạt động giám sát Tổng Giám đốc và Ban Điều 
hành

Thông qua các cuộc họp định kỳ và trao đổi thông 
tin, Hội đồng Quản trị đã thường xuyên theo sát tình 
hình hoạt động của Công ty và công tác điều hành của 
Tổng Giám đốc và Ban Điều hành; tổ chức đánh giá định 
kỳ hàng quý về việc thực hiện Kế hoạch Kinh doanh; 
đánh giá và xem xét tính khả thi của các dự án trước 
khi tổ chức triển khai; theo dõi và kiểm tra tiến độ/tình 
hình triển khai các dự án; giám sát việc tuân thủ pháp 
luật, Điều lệ Công ty và hệ thống quản lý của Ban Điều 
hành và nhân viên Công ty.

Hội đồng Quản trị đánh giá Tổng Giám đốc và Ban 
điều hành đã có rất nhiều nỗ lực trong việc duy trì 
doanh thu và lợi nhuận năm 2016 không giảm sút quá 
lớn so với năm 2015. Tổng Giám đốc và Ban điều hành 
đã quyết tâm và tổ chức thực hiện nhiều biện pháp 
ngày càng nâng cao năng lực của Công ty trên các 
phương diện quản lý kinh doanh, tổ chức thi công, hệ 
thống quản lý và nguồn nhân lực. Tổng Giám đốc và 
Ban điều hành đã nghiêm túc tổ chức thực hiện đầy đủ 
và đúng đắn các nghị quyết của Hội đồng quản trị và 
Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ luật pháp và quy chế 
quản lý nội bộ của Công ty.

4. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị với 
Ban kiểm soát

Hội đồng Quản trị đã thường xuyên mời các Kiểm 
soát viên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường 
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của Hội đồng Quản trị; chủ động cung cấp kịp thời các 
thông tin và báo cáo theo qui định tại Điều lệ Công ty 
và Quy chế Quản trị Công ty cho Ban Kiểm soát. 

Ban Kiểm soát cũng đã phối hợp với Hội đồng Quản 
trị và đơn vị kiểm toán độc lập để xem xét và đánh giá 
tình hình tài chính giữa kỳ và kết thúc năm tài chính của 
Công ty; góp ý với Hội đồng Quản trị về các chỉ tiêu tài 
chính và phòng ngừa rủi ro tuân thủ.

5. Kế hoạch dự kiến cho năm 2017
Hội đồng quản trị dự kiến một số mục tiêu và giải 

pháp chủ yếu cho năm 2017 như sau:
a. Tài chính:
•	 Doanh thu là 410 tỷ đồng, trong đó doanh thu xây 

lắp là 400 tỷ đồng.
•	 Tổng Lợi nhuận sau thuế là 18,2 tỷ đồng, lãi cơ bản 

trên cổ phiếu (EPS) là 1.517 đồng và tỷ lệ chi trả cổ 
tức dự kiến là 10%.

•	 Tiếp tục đảm bảo kiểm soát tốt dòng tiền, chi phí 
của các công trình, đánh giá hiệu quả tài chính các 
dự án trước khi triển khai.

TT

1

2

3

4

5

6

7

Chỉ tiêu

Vốn điều lệ

Doanh thu thuần, trong đó

- Xây lắp

- Kinh doanh nhà kho cho thuê

- Doanh thu đầu tư tài chính

Lợi nhuận trước thuế

Thuế TNDN

Lợi nhuận sau thuế

Cổ tức Long Thuận Lộc

Tổng lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ chi trả cổ tức

Lãi cơ bản trên một cổ phiếu

Kế hoạch

122

410

400

7

3

20,5

4,1

18,2

1,8

18,2

10%

1.517

Đơn vị tính: Tỷ đồng

•	 Hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên 122 tỷ đồng 
và niêm yết cổ phiếu của Công ty vào cuối năm 
2017.

b. Đầu tư dự án bất động sản:
•	 Chú trọng khai thác các dự án theo hình thức PPP 

tại các thị trường truyền thống của Công ty
•	 Tăng cường hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động 

sản dịch vụ, căn hộ theo hướng các dự án nhỏ gọn 
tại các trung tâm đô thị phát triển nhằm phát huy 
tối đa thế mạnh về thiết kế, vận hành của Công ty.
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ĐÁNH GIÁ CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ 
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của BKS về kết quả hoạt động SXKD 
và tình hình tài chính

Công ty đã thông qua phương án phát hành cổ 
phiếu tăng vốn điều lệ lên 122 tỷ đồng tại Nghị Quyết 
ĐHĐCĐBT ngày 19/1/2017.

Về thực hiện các dự án  đầu tư:
•	 Dự án BĐS tại Phường 15, Quận Tân Bình: Tạm 

ngưng thực hiện;
•	 Dự án Khu dân cư An Phước – Thung lũng xanh: Đã 

thực hiện xong việc cấp QSDĐ cho toàn bộ dự án. 
Hiện tại đang thực hiện công tác kiểm soát trong 
quá trình xây dựng và quản lý sau xây dựng;

•	 Dự án Kho Long Bình: đã hoàn thành xây dựng và 
đưa vào khai thác sử dụng từ cuối năm 2014;

•	 Dự án Long Thành Riverside: Đã thực hiện 98% 
công tác đền bù và thu hồi đất, hiện tại Công ty 
đang tìm kiếm các đối tác hợp tác kinh doanh. 
Ngoài ra công ty CP Long Thành Riverside thực 
hiện giảm vốn điều lệ xuống 260 tỷ, Công ty Tây Hồ 
tăng tỷ lệ góp vốn lên 45% tương ứng 117 tỷ đồng.

Về tình hình chi trả cổ tức:
•	 ĐHĐCĐBT ngày 19/1/2017 đã thông qua giảm mức 

chia cổ tức năm 2016 từ 14% xuống còn 10%.
•	 Tháng 1/2017: thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 năm 

2016 bằng tiền 5% mệnh giá tương đương 500 
đồng /CP.

Về các chỉ tiêu tài chính: 
•	 Năm 2016, doanh thu thuần từ hoạt động SXKD 

đạt 308,051 tỷ đồng, giảm 25,2 % so với năm trước 
và đạt 67% so với kế hoạch ĐHĐCĐ đặt ra.

•	 Lợi nhuận sau thuế đạt 12,31 tỷ đồng bằng 68,3 % 
so với năm 2015 và đạt 67% so với kế hoạch.

Do tình hình nền kinh tế nói chung và lĩnh vực xây 
lắp nói riêng đang gặp nhiều khó khăn, sức ép cạnh 
tranh quyết liệt nên doanh thu và lợi nhuận giảm so 
với năm trước. HĐQT đã trình ĐHĐCĐ bất thường ngày 
19/1/2017 thông qua giảm mức chia cổ tức từ 14% 
xuống còn 10%.

Về chi trả thù lao HĐQT, BKS:
Thù lao chi trả cho HĐQT trong năm 2016 là 432 triệu 

đồng, BKS là 108 triệu đồng. Như vậy tổng mức thù lao 

của HĐQT và BKS trong năm 2016 là  không vượt quá 
chỉ tiêu Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 
2016 thông qua

2. Kết quả hoạt động giám sát, phối hợp của BKS 
đối với HĐQT, Ban TGĐ. 

Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã tổ chức các cuộc 
họp, ban hành các Nghị quyết, các Quyết định kịp thời 
cho hoạt động kinh doanh của Công ty, tuân thủ đầy 
đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. 
Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc 
đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao theo 
quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ 
đông thông qua;

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện 
nghiêm túc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, trung 
thực, khách quan trên cơ sở các tài liệu đã được kiểm 
tra hoặc thông qua hệ thống báo cáo chính thống của 
Công ty;

Các Báo cáo tài chính của Công ty tuân thủ theo đúng 
chế độ và chuẩn mực kế tóan Việt nam. Tổ chức lập, ghi 
chép, lưu trữ sổ sách kế toán, báo cáo tài chính đúng 
qui định, đầy đủ, kịp thời. Các thông tin về tình hình 
tài chính được công bố minh bạch, công khai đáp ứng 
yêu cầu cho cơ quan hữu quan và nhà đầu tư. Ban Kiểm 
soát thống nhất với số liệu BCTC đã được kiển toán bởi 
Công ty A&C.

Công ty đã thực hiện tốt qui định của pháp luật, 
chính sách chế độ Nhà nước như: Luật doanh nghiệp, 
Luật Lao động, chính sách chế độ với người lao động và 
nghĩa vụ nộp thuế với Nhà Nước.

Ban kiểm sóat thông báo kịp thời những kết quả 
hoạt động của Ban kiểm soát và những kiến nghị cần 
thiết đến Hội đồng Quản trị, Ban tổng giám đốc theo 
quy định. Các báo cáo của Ban kiểm soát được thông 
qua ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình Đại hội 
cổ đông.

3. Kết luận, kiến nghị.
Trong năm tài chính 2016 Ban Kiểm soát, HĐQT, Ban 

điều hành đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo 
đúng quy định Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và 
hoạt động Công ty.
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THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

TT

1

2

3 

4

Nội dung

Tổng thù lao HĐQT năm 2016

 Trong đó đã chi trả

Tổng thù lao BKS năm 2016

 Trong đó đã chi trả

Chi thưởng 2015 cho HĐQT và ban điều hành:  
3% lợi nhuận sau thuế (3% x 18 tỷ đồng )

Ngân sách hoạt động HĐQT (Kế hoạch: 500 triệu)

Thực hiện 2016

432

432

108

108

540 

480

TT

1

2

3

4

Nội dung

Thù lao HĐQT:

Áp dụng mức 7.200.000đ/tháng x 5 người x 12 tháng

Thù lao Ban Kiểm soát

Áp dụng mức 3.000.000đ/tháng x3 người x 12 tháng

Thưởng cho HĐQT và ban điều hành

 - Đạt kế hoạch SXKD

 - Vượt kế hoạch

Kế hoạch ngân sách hoạt động

Chỉ tiêu

432

108

3% lợi nhuận sau thuế 

7% phần gia tăng giá trị lợi nhuận sau thuế 

500

Đơn vị tính: Triệu đồng

Đơn vị tính: Triệu đồng

1. Kết quả năm 2016

2. Kế hoạch năm 2017
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán
(Đính kèm Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C)
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán 
(Đinh kèm Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động 

kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán 
và kiểm toán)




