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I.  Lịch sử hoạt động của Công ty: 
1.  Những sự kiện quan trọng: 
+ Việc thành lập:  

Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng VIWASEEN-HUẾ được hình thành trên cơ sở 
cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức, nguồn vốn của Công ty cổ phần Bất động sản Sông Đà (SDP) 
theo văn bản chỉ đạo của Bộ Xây dựng số 998/BXD-KTTC ngày 26/5/2006 và chủ 
trương mua cổ phần Công ty cổ phần Bất động sản Sông Đà đã được lãnh đạo Tổng Công 
ty Xây dựng Sông Đà & Tổng Công ty Đầu tư xây dựng Cấp thoát nước và Môi trường 
Việt Nam (VIWASEEN) thống nhất. Kể từ ngày 01/6/2006, Công ty chính thức đi vào 
hoạt động với thương hiệu VIWASEEN-HUẾ. 
+ Niêm yết:  

Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng VIWASEEN-HUẾ được Sở giao dịch chứng 
khoán Hà Nội (HNX) chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán 
và chính thức giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội vào ngày 
28/7/2010. 
2. Quá trình phát triển 
+ Ngành nghề kinh doanh: 

 Đầu tư và kinh doanh bất động sản; Đầu tư xây dựng hạ tầng khu đô thị, khu công 
nghiệp; Đầu tư và kinh doanh trong siêu thị, trung tâm tâm thương mại; Dịch vụ 
cho thuê căn hộ và văn phòng cao cấp; 

 Kinh doanh Khách sạn, nhà hàng, dịch vụ vui chơi giải trí và các dịch vụ du lịch. 
Vận tải hành khách và điều hành tua du lịch quốc tế và nội địa; 

 Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp: Tư vấn, thi công, tổng thầu thi công 
xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, điện ...; Lắp đặt 
các công trình cấp thoát nước. 

 Sản xuất, khai thác và phân phối các sản phẩm vật liệu xây dựng như bê tông 
thương phẩm, đá, cát, sỏi, đất sét ..... 

 Hoạt động vui chơi giải trí và các dịch vụ du lịch. 
+ Tình hình hoạt động: 

Kể từ khi đi vào hoạt động với thương hiệu VIWASEEN-HUẾ, Công ty đã xác 
định định hướng phát triển theo chiến lược kinh doanh “đa ngành nghề – đa sản phẩm”, 
trong đó một trong các lĩnh vực trọng điểm của Công ty là đầu tư và kinh doanh bất động 
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sản. Trong giai đoạn từ năm 2007-2008, Công ty tập trung vào việc đầu tư xây dựng hoàn 
thành các dự án còn dở dang, chủ động tạo nguồn doanh thu cho đơn vị. Chính vì vậy,  
trong các năm từ 2007 - 2009, Công ty không những đảm bảo đủ khả năng tài trợ cho các 
khoản nợ ngắn hạn mà còn sử dụng một cách hiệu quả nguồn vốn lưu động của mình. 
Các hệ số Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn và Khả năng thanh toán nhanh của Công ty 
liên tục được cải thiện qua các năm, đảm bảo độ an toàn về tình hình tài chính của Công 
ty. 

Trong năm 2009-2010, bên cạnh việc tiếp tục đầu tư xây dựng 1 số dự án còn dở 
dang, Công ty đã nghiên cứu mở rộng ngành nghề hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và 
cung cấp các sản phẩm vật liệu xây dựng, đồng thời tìm kiếm cơ hội - xúc tiến đầu tư một 
số dự án mới, thành lập thêm các Đơn vị trực thuộc nhằm chuyên nghiệp hóa trong các 
lĩnh vực hoạt động của Công ty. 

Với các kết quả đã đạt được qua các năm hoạt động, Công ty đã khẳng định được 
uy tín lớn trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế và đặc biệt Công ty là một trong số các đơn 
vị đóng góp vào ngân sách lớn nhất của Tỉnh Thừa Thiên Huế trong các năm vừa qua. 
3. Định hướng phát triển 
+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: 
- Không ngừng mở rộng và phát triển, xây dựng VIWASEEN-HUẾ trở thành một 

thương hiệu có uy tín trên thị trường, hoạt động kinh doanh theo chiến lược “đa 
ngành nghề – đa sản phẩm”, trong đó lấy đầu tư và kinh doanh bất động sản là lĩnh 
vực trọng điểm của Công ty. 

- Đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, tối đa hóa lợi ích cho 
các cổ đông, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao thu nhập cho người lao động, 
thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước và tích cực đóng góp cho cộng 
đồng xã hội. 

- Phấn đấu xây dựng hoàn thành các dự án theo tiến độ đề ra nhằm tạo nguồn doanh 
thu và chủ động trong các kế hoạch phát triển của đơn vị. 

+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn: 
Bên cạnh việc phát huy và giữ vững các lĩnh vực ngành nghề đang hoạt động, hiện 

nay Công ty đang tích cực nghiên cứu xúc tiến đầu tư các dự án mới trong lĩnh vực nhà ở, 
hạ tầng khu đô thị, khách sạn và chung cư cao cấp trên địa bàn các Tỉnh Thừa Thiên Huế, 
Hà Nội, Đà Nẵng, …, đồng thời không ngừng mở rộng các lĩnh vực hoạt động khác theo 
xu thế phát triển của xã hội nói chung và của Công ty. 

Phát huy các thành quả to lớn đã đạt được, trong các năm tới Công ty VIWASEEN-
HUẾ xác định: 
- Xây dựng và phát triển thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp, có uy tín trong lĩnh vực 

đầu tư và kinh doanh bất động sản trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế và các khu vực 
lân cận. 

- Mở rộng hoạt động đầu tư sang các lĩnh vực khác nhau như đầu tư xây dựng hạ tầng 
khu đô thị, khu công nghiệp; đầu tư kinh doanh nhà và hạ tầng; đầu tư kinh doanh 
khách sạn, nhà hàng; … 

- Nghiên cứu thành lập các công ty con, tham gia đầu tư tài chính vào các công ty khác. 
- Tham gia vào ngành nghề khai thác mỏ và các ngành nghề sản xuất các sản phẩm vật 

liệu mới phụ trợ cho hoạt động xây dựng. 
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Với định hướng phát triển như vậy, Công ty VIWASEEN-HUẾ xác định phấn đấu 
mức tăng trưởng doanh thu hàng năm bình quân đạt từ 20% - 30%, trong đó tỷ trọng 
doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản chiếm từ 35% - 40% tổng doanh thu toàn 
đơn vị. 
II. Báo cáo của Hội đồng quản trị: 
1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm:  

Năm 2010, mặc dù kinh tế thế giới đã thoát khỏi sự suy thoái nhưng vẫn đang 
trong giai đoạn hồi phục, tình hình sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân còn 
nhiều khó khăn, thị trường tiền tệ bị thắt chặt, lạm phát tăng cao dẫn đến nguồn vốn tín 
dụng từ các tổ chức ngân hàng bị co hẹp đã làm ảnh hưởng đến hầu hết các mặt hoạt 
động kinh doanh chính của Công ty, đặc biệt là đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng các dự 
án và kinh doanh bất động sản; lĩnh vực kinh doanh dịch vụ Khách sạn, Nhà hàng. 

Tuy nhiên, đứng trước tình hình khó khăn đó, với sự tập trung chỉ đạo cuả HĐQT, 
sự cố gắng nổ lực phấn đấu của Ban Tổng giám đốc và tập thể người lao động đã giúp 
Công ty hoàn thành cơ bản về các mục tiêu chính hoạt động trong năm 2010, đó là: tiếp 
tục nâng cao chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng chức năng ngành nghề 
của đơn vị theo định hướng chiến lược “đa ngành nghề – đa sản phẩm”, hoàn thành công 
tác niêm yết cổ phiếu của Công ty trên thị trường chứng khoán, đảm bảo lợi ích cho các 
cổ đông và điều kiện làm việc cho người lao động. 

Các chỉ tiêu chủ yếu đạt được đến thời điểm cuối năm 2010 như sau: 
   + Tổng doanh thu : 21.533 triệu đồng. 
   + Lợi nhuận trước thuế : 4.155 triệu đồng. 
   + Lợi nhuận sau thuế : 3.060 triệu đồng. 
   + Tổng tài sản : 128.975 triệu đồng. 
   + Vốn chủ sở hữu : 73.585 triệu đồng. 
2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch năm 2010 (tình hình tài chính và lợi nhuận so 
với kế hoạch) như sau: 

T
T ChØ tiªu 

§¬n 
vÞ 

tÝnh 

KÕ ho¹ch 
n¨m 2010  

Thùc hiÖn 
n¨m 2010 

% TH 
2010 / KH 

2010 
1 Doanh thu ho¹t ®éng SXKD Tr.® 41.150 21.533 52,3% 

- DT vÒ dÞch vô Kh¸ch s¹n - nhµ hµng Tr.® 7.800 5.187 66,5% 

- DT vÒ kinh doanh nhµ & h¹ tÇng Tr.® 15.000 10.232 68,2% 

- DT vÒ x©y l¾p Tr.® 10.500 6.056 57,7% 

- DT SXCN, VLXD Tr.® 7.500 53 0,7% 

- DT kh¸c Tr.® 350 - - 

2 Lîi nhuËn tríc thuÕ Tr.® 7.087 4.155 58,6% 

3 Lîi nhuËn sau thuÕ Tr.® 4.087 3.060 74,9% 

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm: 
- Về đầu tư: 
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- Hoàn thành cơ bản công tác đầu tư xây dựng dự án Trạm trộn bê tông thương phẩm kết 
hợp dây chuyền sản xuất ống bê tông theo công nghệ va rung – Giai đoạn 1: Đầu tư Trạm 
trộn bê tông thương phẩm công suất 80 m3/h tại Khu quy hoạch TTCN&LN Thủy 
Phương – Huyện Hương Thủy – Tỉnh Thừa Thiên Huế trong Quý IV/2010 và chính thức 
vận hành chạy thử cung cấp sản phẩm cho thị trường trong tháng 12/2010. 
- Xúc tiến đầu tư dự án Khai thác mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại Xã 
Hương Thọ – Huyện Hương Trà – Tỉnh Thừa Thiên Huế với tổng mức đầu tư xây dựng 
và lắp đặt thiết bị khoảng trên 22 tỷ đồng, công suất khai thác 80.000 m3/năm. Hiện đã 
sơ bộ hoàn thành bước đầu công tác đền bù, giaỉ tỏa và hoàn thiện công tác phê duyệt dự 
án đầu tư. 
- Xúc tiến nghiên cứu đầu tư dự án hạ tầng Khu đô thị tại khu vực phía Nam Tp Huế với 
quy mô dự kiến khoảng trên 10 ha. 
- Về chiến lược: 
- Mở rộng lĩnh vực hoạt động của đơn vị theo chiến lược “đa ngành nghề – đa sản phẩm”, 
đầu tư các dự án trong lĩnh vực SXCN vận hành khai thác cung cấp các sản phẩm VLXD 
cho nhu cầu của thị trường. 
- Nghiên cứu đầu tư 1 số dự án trong các lĩnh vực nhà ở, khu đô thị, chung cư và khách 
sạn cao cấp. 
- Nâng cao mô hình quản lý của các Đơn vị trực thuộc nhằm chuyên nghiệp hóa trong các 
lĩnh vực hoạt động của đơn vị. 
- Thành lập các Đơn vị trực thuộc để vận hành khai thác các dự án sau đầu tư đảm bảo 
hiệu quả đầu tư. 
- Công khai và minh bạch hóa các tình hình hoạt động của Công ty, trở thành Công ty đại 
chúng và niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam tại Sở giao dịch chứng 
khoán Hà Nội. 
- Về sản phẩm, dịch vụ: 
 Như đã nêu ở phần trên, trong Quý IV/2010 Công ty VIWASEEN-HUẾ đã sơ bộ 
đầu tư xây dựng và lắp đặt thiết bị hoàn thành của dự án: Trạm trộn bê tông thương phẩm 
công suất 80 m3/h. Dự án này đã chính thức được đưa vào vận hành sản xuất các chủng 
loại bê tông thương phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cung cấp cho thị trường trong tháng 
12/2010, đánh dấu cho sự tham gia và phát triển của Công ty trong lĩnh vực sản xuất các 
sản phẩm công nghiệp phụ trợ cho các hoạt động xây dựng. 
4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu…) 
* Về thị trường: 
- Đối với lĩnh vực thi công xây lắp: Tiếp cận các công trình, hạng mục công trình thuộc 
các dự án lớn trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn Tỉnh Thừa Thiên Huế 
đang tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng phấn đấu sớm trở thành Tp trực thuộc TƯ theo chủ 
trương của Bộ Chính trị, đặc biệt là đối với địa bàn truyền thống đó là Thị xã Hương 
Thủy – cửa ngõ phía Nam của Thành phố Huế. 
- Đối với lĩnh vực đầu tư các dự án: Như đã nêu ở trên, giai đoạn hiện nay Tỉnh Thừa 
Thiên Huế đang tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng phấn đấu sớm trở thành Tp trực thuộc TƯ 
theo chủ trương của Bộ Chính trị, cho nên nhu cầu về nhà ở, khu đô thị và chung cư cao 
cấp sẽ  sớm tăng cao trong thời gian tới. Chính vì vậy, hiện nay Công ty đang nghiên cứu 
xúc tiến đầu tư 1 số dự án trong các lĩnh vực này. Hiện Công ty đã được chính quyền địa 
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phương cho phép nghiên cứu đầu tư 01 dự án trong lĩnh vực tổ hợp siêu thị – văn phòng - 
chung cư cao cấp và 01 dự án trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng khu đô thị với quy mô dự 
kiến hơn 10 ha. 
- Trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khách sạn – nhà hàng: Hiện nay Công ty đang sơ 
hữu quản lý khai thác hệ thống Khách sạn Heritage đạt tiêu chuẩn 3* với  quy mô 59 
phòng lưu trú, công suất khai thác hàng năm bình quân đạt từ 62% - 70%, nằm ngay 
trung tâm Thành phố Huế  - Thành phố Festival của Việt Nam. Với các di sản thế giới, 
cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, nhiều di tích lịch sử, các sản phẩm đặc sản, Thành phố 
Huế đã và đang trở thành một trung tâm du lịch rất hấp dẫn du khách trong và ngoài 
nước. Điều đó đã tạo điều kiện cho lĩnh vực kinh doanh Khách sạn - Nhà hàng và các 
dịch vụ du lịch của Công ty Viwaseen - Huế nói riêng và ngành du lịch, dịch vụ của Tỉnh 
Thừa Thiên Huế nói chung ngày càng phát triển. 
- Về lĩnh vực đầu tư tài chính: Trong xu thế hội nhập và liên doanh, liên kết nhằm tăng 
khả năng cạnh tranh trên thị trường, Công ty sẽ nghiên cứu kỹ để đầu tư tài chính vào các 
công ty khác dưới các hình thức khác nhau theo quy định của pháp luật, phù hợp với định 
hướng phát triển của VIWASEEN-HUẾ. 
* Về mục tiêu: 
- Xây dựng và phát triển thương hiệu VIWASEEN-HUẾ theo định hướng “đa ngành nghề – 
đa sản phẩm”, trở thành doanh nghiệp đầu tư có uy tín trên thị trường, đặc biệt là đối với 
địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế và các khu vực lân cận. 
- Đảm bảo mục tiêu tăng trưởng bình quân hàng năm đạt từ 20% - 30%. 
- Tối đa hóa lợi ích cho các cổ đông, nhà đầu tư; đảm bảo mức tăng trưởng thu nhập của 
người lao động bình quân đạt 10% - 15%/năm. 
III. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc: 
1. Báo cáo tình hình tài chính: 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2010 
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   

- Hệ số thanh toán ngắn hạn 
(Tổng tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn) 

 

Lần 2,83 

- Hệ số thanh toán nhanh 
(Tài sản lưu động – Hàng tồn kho) 

Nợ ngắn hạn 

 
Lần 2,73 

Hệ số cơ cấu tài chính   
- Hệ số nợ 

(Nợ phải trả / Tổng tài sản) 
 0,43 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   
- Vòng quay hàng tồn kho 

(Giá vốn hàng bán / hàng tồn kho bình quân) 
 

Vòng 8,82 

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

 

Vòng 0,17 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
- Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần % 14,22 
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- Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu % 4,16 
- Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản % 2,37 
- Lợi nhuận thuần từ HĐKD 

Doanh thu thuần 

 

% 20,28 

-  Tổng số cổ phiếu thường là: 6.000.000 cổ phiếu, không có cổ phiếu ưu đãi. 
-  Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân là: 6.000.000 
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia cho các thành viên góp vốn: năm 2008 (15%), năm 2009 
(15%) và dự kiến năm 2010 (12%). 
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 
Một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm: 

% thùc hiÖn n¨m 2010 
T
T Néi dung 

§¬n vÞ 
tÝnh 

KÕ ho¹ch 
n¨m 2010  

Thùc hiÖn 
n¨m 2010 So víi KH 

n¨m 2010 
So víi 

n¨m 2009 
1 Doanh thu ho¹t ®éng 

SXKD 
Tr.® 41.150 21.533 52,3% 25,1% 

- DT vÒ dÞch vô Kh¸ch s¹n - 
nhµ hµng 

Tr.® 7.800 5.187 66,5% 87,3% 

- DT vÒ kinh doanh nhµ & h¹ 
tÇng 

Tr.® 15.000 10.232 68,2% 23% 

- DT vÒ x©y l¾p Tr.® 10.500 6.056 57,7% 17,5% 

- DT SXCN, VLXD Tr.® 7.500 53 0,7% 6,6% 

- DT kh¸c Tr.® 350 - -  

2 Lîi nhuËn tríc thuÕ Tr.® 7.087 4.155 58,6% 23,1% 

3 Lîi nhuËn sau thuÕ Tr.® 4.087 3.060 74,9% 20,7% 

4 Tû suÊt cæ tøc % 15% 12% (*) 80% 80% 

 Qua số liệu trên cho thấy, năm 2010, mặc dù Ban Tổng giám đốc Công ty đã có 
nhiều cố gắng trong việc triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nhưng các kết quả đạt 
được chưa được như kỳ vọng. Tổng doanh thu chØ ®¹t 21.533 triÖu ®ång, gi¶m  74,9% so 
víi n¨m 2009 vµ chØ ®¹t 52,3% kÕ ho¹ch n¨m 2010;  lợi nhuận sau thuế đạt 74,9% so với 
kế hoạch, nhưng chỉ đạt 20,7% so với cùng kỳ. Kết quả sản xuất kinh doanh như nêu trên 
là bởi các nguyên nhân chủ yếu sau: 

- Sự ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế vẫn còn rất lớn, dẫn đến thị trường tiền tệ 
bị thắt chặt, lạm phát và giá cả tăng cao, dẫn đến nguồn vốn tín dụng từ các tổ 
chức ngân hàng bị co hẹp đã làm ảnh hưởng đến tất cả các mặt hoạt động kinh 
doanh của Công ty, đặc biệt là đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng các dự án và kinh 
doanh bất động sản; lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng – một trong 
các lĩnh vực hoạt động trọng điểm của đơn vị.  

- Trong năm 2010 C«ng ty kh«ng ph¸t sinh hîp ®ång míi mµ chØ hoµn thµnh c¸c 
hîp ®ång cßn dë dang, doanh thu ho¹t ®éng tõ kinh doanh bÊt ®éng s¶n gi¶m 
m¹nh do nguån s¶n phÈm kh«ng cßn nhiÒu vµ chÞu ¶nh hëng chung cña suy tho¸i 
kinh tÕ. 
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- Các dự án lớn đang được tập trung triển khai hoàn thiện, chưa có sản phẩm đầu ra 
tạo nguồn doanh thu cho Công ty. 

3. Những tiến bộ Công ty đã đạt được 
* Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: 
- Xây dựng và ban hành toàn bộ các quy chế, quy định nội bộ từ cấp quản lý, giám sát, 
điều hành cho đến các Đơn vị trực thuộc trong toàn Công ty nhằm thuận lợi trong các 
công tác quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh theo đúng trình tự và quy định của 
Điều lệ. 
- Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý, điều hành gọn nhẹ theo hướng “chuyên môn hóa – 
chuyên nghiệp hóa”, nhằm giảm tối đa chi phí quản lý của doanh nghiệp. 
- Thành lập thêm các Đơn vị trực thuộc nhằm chuyên môn hóa trong từng lĩnh vực hoạt 
động của Công ty đồng thời để trực tiếp vận hành khai thác các dự án sau đầu tư. 
IV. Báo cáo tài chính: 
 Các báo cáo tài chính gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh 
doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bảng thuyết minh báo cáo tài chính; Báo cáo kiểm 
toán theo quy định của pháp luật về kế toán (theo file đi kèm). 
V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán 
1. Kiểm toán độc lập 
+  Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC. 

- Trụ sở chính: 217 Nguyễn Văn Linh, TP Đà Nẵng. 
- Điện thoại: 0511.3655886, Fax: 0511.3655887. 
- Website: www.aac.com.vn; 
- Email: aac@dng.vnn.vn. 

+ Ý kiến Kiểm toán độc lập: Theo ý kiến chúng tôi, xét trên mọi khía cạnh trọng yếu thì 
các Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty 
tại ngày 31/12/2010 và kết quả hoạt động kinh doanh cũng như các luồng lưu chuyển tiền 
tệ trong  năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2010 phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế 
toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan về lập và trình 
bày Báo cáo tài chính. 
+ Các nhận xét đặc biệt khác: Không 
2. Kiểm toán nội bộ: 
  - Ý kiến kiểm toán nội bộ: Không 
  - Các nhận xét đặc biệt khác: Không 
VI. Các công ty có liên quan: Không 
VII. Tổ chức và nhân sự 
1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý :  
 Công ty Viwaseen - Huế hiện được tổ chức và quản trị - điều hành trên cơ sở Luật 
doanh nghiệp 2005, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như các quy định 
khác hiện hành của pháp luật có liên quan. 
 Mô hình cơ cấu tổ chức của Viwaseen - Huế như sau: 
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2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành 
 Ông Phạm Thanh Lâm  - Uỷ viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc 
- Họ và tên: Phạm Thanh Lâm 
- Giới tính: Nam 
- Ngày tháng năm sinh: 10/7/1976  
- Nơi sinh: Bắc Ninh 
- Số CMND: 011841212 cấp ngày 10/6/1994 tại Công an Hà Nội. 
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- Quốc tịch: Việt Nam 
- Dân tộc: Kinh 
- Quê quán: Hồng Hà - Đan Phượng - Hà Tây. 

- Địa chỉ thường trú: Tổ 23 cụm 3 - phường Tứ Liên - quận Tây Hồ -  Tp Hà Nội. 
- Trình độ văn hoá: 12/12 
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành Kinh tế phát triển. 
- Quá trình công tác:  

 Từ năm 2000 đến năm 2001: Phụ trách công tác Kinh doanh kế hoạch tại 
công ty Đầu tư Phát triển Công nghệ cao. 

 Từ năm 2001 đến tháng 5/2007: Công tác Kế hoạch - phụ trách kế hoạch 
khu vực Miền Trung từ Quảng Bình đến Quảng Nam tại Công ty cầu 1 
Thăng Long - Tổng công ty Xây dựng Thăng Long. 

 Từ tháng 6/2007: Công tác tại Phòng Kinh tế Thị trường Tổng công ty cấp 
thoát nước và Môi trường Việt nam (Viwaseen ). 

 Từ tháng 8/2008: Phó Trưởng phòng Kinh tế Thị trường Tổng công ty cấp 
thoát nước và Môi trường Việt nam (Viwaseen ). 

 Từ tháng 10/2008 đến tháng 5/2009: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần 
Đầu tư và Xây dựng Viwaseen - Huế. 

 Từ tháng 5/2009 đến nay: Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây 
dựng Viwaseen - Huế. 

- Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2010): 
 Sở hữu: 5.100 cổ phần 
 Đại diện: 623.675 cổ phần (Tổng công ty Viwaseen). 

- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan: Không 
 Ông Nguyễn Mạnh Hà - Phó Tổng giám đốc 
- Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hà 
- Giới tính: Nam 
- Ngày tháng năm sinh: 20/6/1977  
- Nơi sinh: Thanh Hóa 
- Số CMND: 171827681 cấp ngày 9/11/2004 tại Công an Thanh Hóa. 
- Quốc tịch: Việt Nam 
- Dân tộc: Kinh 
- Quê quán: Xuân Thiêm – Thọ Xuân – Thanh Hóa. 
- Địa chỉ thường trú: Phường Thịnh Liệt - quận Hoàng Mai - Tp Hà Nội. 
- Trình độ văn hoá: 12/12 
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu đường. 
- Quá trình công tác:  
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 Từ năm 2000 đến tháng 5/2005: Công tác tại phòng kỹ thuật – Phụ trách kỹ 
thuật các công trình thi công của Công ty cầu 1 Thăng Long – Tổng Công ty 
XD Thăng Long. 

 Từ năm 2005 đến tháng 11/2007: Phó trưởng phòng kỹ thuật – Phụ trách kỹ 
thuật các công trình thi công của Công ty cầu 1 Thăng Long – Tổng Công ty 
XD Thăng Long. 

 Từ tháng 11/2007 đến tháng 6/2009: Công tác tại Công ty cổ phần tư vấn 
xây dựng Công trình Văn hóa. 

 Từ tháng 6/2009 đến tháng 4/2010: Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư Công ty 
cổ phần Đầu tư và Xây dựng Viwaseen - Huế. 

 Từ tháng 4/2010 đến 12/2010: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư 
và Xây dựng Viwaseen - Huế. 

- Số cổ phần sở hữu và đại diện: 
 Sở hữu: 2.889 cổ phần 
 Đại diện: 0 cổ phần. 

- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan: Không 
 Ông Đoàn Vũ Tiến  - Kế toán trưởng 
- Họ và tên: Đoàn Vũ Tiến 
- Giới tính: Nam 
- Ngày tháng năm sinh: 16/6/1983 
- Nơi sinh: Thạch Đồng - Thanh Thuỷ - Phú Thọ. 
- Số CMND: 013244651 cấp ngày 30/12/2009 tại Công an Tp Hà Nội. 
- Quốc tịch: Việt Nam 
- Dân tộc: Kinh 
- Quê quán: xã Thạch Đồng - huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ. 
- Địa chỉ thường trú: 9/33 Cự Lộc - Thanh Xuân - Hà Nội. 
- Trình độ văn hoá: 12/12 
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành Tài chính - Ngân hàng. 
- Quá trình công tác:  

 Từ tháng 11/2005 đến tháng 6/2006: Chuyên viên Phòng Tài chính kế toán 
Tổng công ty Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước và Môi trường Việt Nam 
(VIWASEEN). 

 Từ tháng 7/2006 đến tháng 8/2008: Trưởng phòng Tài chính Kế toán Chi 
nhánh Tổng công ty VIWASEEN tại Đà Nẵng. 

 Từ tháng 9/2008 đến nay: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư và Xây 
dựng VIWASEEN - Huế. 

- Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến ngày  31 tháng 12 năm 2010): 
 Sở hữu: 7.100 cổ phần. 
 Đại diện: 0 cổ phần. 
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- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan: Không. 
3.  Quyền lợi của Ban Tổng giám đốc:  

Tiền lương, thưởng của Ban Tổng giám đốc được thực hiện theo quy định của 
Công ty và theo chế độ hiện hành. 
4. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động: 

Tính đến thời điểm ngày 31/12/2010, tổng số CBNV của Viwaseen - Huế là 86 
người, thu nhập bình quân 2,2 triệu đồng/người/tháng. 
 Viwaseen - Huế có chính sách khen thưởng xứng đáng đối với các tập thể, cá nhân 
có thành tích xuất sắc trong lao động, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật giúp nâng cao năng 
suất lao động và doanh thu, đồng thời áp dụng những biện pháp, quy định xử phạt 
nghiêm khắc đối với cán bộ nhân viên vi phạm nội quy, kỷ luật lao động của Công ty. 

Trong nhiều năm liền, Viwaseen - Huế là đơn vị tổ chức tốt điều kiện sống và làm 
việc của CBNV trong toàn Công ty, được Bộ Xây dựng và Công đoàn ngành Xây dựng 
tặng bằng khen và đánh giá cao. 
5. Thay đổi Ban Tổng giám đốc: 

- Ông Nguyễn Mạnh Hà được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kể từ 
ngày 01/4/2010 và miễn nhiệm kể từ ngày 30/12/2010. 
VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty 
1. Hội đồng quản trị/Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát viên: 
 Hội đồng quản trị: 
 Hội đồng quản trị Viwaseen - Huế có 5 thành viên với nhiệm kỳ hoạt động là 05 năm. 
Danh sách thành viên HĐQT: 

STT Họ tên Chức vụ Thời gian bổ nhiệm 

1 Ông Trần Tiến Dũng Chủ tịch HĐQT Năm 2006 

2 Ông Phạm Thanh Lâm Uỷ viên HĐQT Năm 2009 

3 Ông Thiều Quang Quyến Uỷ viên HĐQT Năm 2006 

4 Ông Ngô Văn Sướng Uỷ viên HĐQT Năm 2006 

5 Ông Lê Đình Giá Uỷ viên HĐQT Năm 2008 

 Ban kiểm soát: 
 Ban kiểm soát Viwaseen - Huế có 03 thành viên với nhiệm kỳ hoạt động là 05 năm. 
Danh sách thành viên Ban kiểm soát 

STT Họ tên Chức vụ Thời gian bổ nhiệm 

1 Bà Huỳnh Thị Trung Phương Trưởng BKS Năm 2009 

2 Ông Đinh Nho Mạnh Ủy viên BKS Năm 2009 
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3 Ông Trần Vân Long Ủy viên BKS Năm 2008 

- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên HĐQT/Chủ tịch và thành 
viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành: 

 Thù lao của Hội đồng quản trị: 

STT Họ tên Chức vụ Mức thù lao hàng 
tháng (đồng/tháng) 

1 Ông Trần Tiến Dũng Chủ tịch HĐQT 4.500.000 

2 Ông Phạm Thanh Lâm Uỷ viên HĐQT 3.500.000 

3 Ông Thiều Quang Quyến Uỷ viên HĐQT 3.500.000 

4 Ông Ngô Văn Sướng Uỷ viên HĐQT 3.500.000 

5 Ông Lê Đình Giá Uỷ viên HĐQT 3.500.000 

 Thù lao của Ban kiểm soát : 

STT Họ tên Chức vụ 
Mức thù lao  
hàng tháng 
(đồng/tháng) 

1 Bà Huỳnh Thị Trung Phương Trưởng Ban kiểm soát 2.000.000 

2 Ông Đinh Nho Mạnh Ủy viên Ban kiểm soát 1.500.000 

3 Ông Trần Vân Long Ủy viên Ban kiểm soát 1.500.000 

- Số lượng thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát/Kiểm soát viên, Ban 
Giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: Không  
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên 
HĐQT: 

STT Họ tên Số cổ phần 
sở hữu 

Số cổ phần 
đại diện Tỷ lệ % 

1 Ông Trần Tiến Dũng 456.690 824.661 21,36% 

2 Ông Phạm Thanh Lâm 5.100 623.675 10,48% 

3 Ông Thiều Quang Quyến 1.600 623.675 10,42% 

4 Ông Ngô Văn Sướng 624.100  10,40% 

5 Ông Lê Đình Giá  728.000 12,13% 

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn  
2.1. Cổ đông góp vốn Nhà nước: 
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Công ty VIWASEEN –HUẾ có 01 cổ đông Nhà nước, đó là Tổng công ty Đầu tư 
nước và Môi trường Việt Nam – VIWASEEN. Các thông tin chi tiết về cổ đông Nhà 
nước như sau: 

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 52 Quốc Tử Giám – Đống Đa - Tp Hà Nội. 
- Số cổ phần sở hữu tại Công ty: 2.072.011 cổ phần. 
- Tỷ lệ góp vốn: 34,53%. 

2.2. Cổ đông lớn góp vốn: 
  Cổ đông lớn góp vốn của Công ty VIWASEEN –HUẾ  đến thời điểm 31/12/2010 
bao gồm: 
+ Tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam (PVFC): 
  - Địa chỉ: 22 Ngô Quyền - Quận Hoàn Kiếm - Tp Hà Nội. 

- Số cổ phần sở hữu tại Công ty: 761.531 cổ phần. 
- Tỷ lệ góp vốn: 12,69%. 

+ Công ty cổ phần du lịch Huế (Huetravel) : 
  - Địa chỉ: Số 16 Lý Thường Kiệt – Thành phố Huế 

- Số cổ phần sở hữu tại Công ty: 728.000 cổ phần. 
- Tỷ lệ góp vốn: 12,13%. 

2.3. Cổ đông/thành viên góp vốn sáng lập: 

TT Tên cổ đông Địa chỉ 

Số cổ phần 
sở hữu đầu 

năm 
(cổ phần) 

Số cổ phần sở hữu 
tại thời điểm chốt 

ds cổ đông họp 
ĐHCĐ thường 

niên 2011 
(cổ phần) 

1 Ông Trần Tiến Dũng 83 Kim mã Ba Đình - Hà 
Nội 

456.690 456.690 

2 Ông Nguyễn Đình 
Thành 

Wollank, SN 11, 13187 
Beclin, Cộng hoà LB Đức 

150.000 150.700 

3 Ông Trần Đình Tuấn 99 Phan Chu Trinh - Đà 
Nẵng 

50.000 46.700 

4 Ông Nguyễn Đình 
Chiến 

Lô A30 Trần Hưng Đạo - 
Sơn Trà - Đà nẵng 30.000 30.000 

5 Ông Hoàng Văn Anh Tầng 7 nhà G10 Thanh 
Xuân Nam - Hà Nội 20.000 20.000 

6 Ông Nguyễn Kiến 
Thiết 

340/21 D3 Văn Thánh Bắc, 
P25, Q. Bình Thạnh, TP 
HCM 

10.000 7.700 

7 Ông Phan Minh Tuấn 35/9 Lê Quý Đôn - TP Huế 10.000 0 

8 Ông Nguyễn Anh 
Sơn 

16 kiệt 26 Võ Thị Sáu - TP 
Huế 1.000 0 
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9 Bà Phan Thị Thanh 
Phương 

A3/403 Chung cư Thuỷ 
Trường - Tp Huế 1.000 600 

10 Bà Hà Thị Mai 
Hương Phan Bội Châu - TP Huế 1.000 1.000 

 

2.4. Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài: Không có. 
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