


BAO CÁO THIIcNG NIEN 
Cong ty c0̂  phn thu'o'ng mii dich vii tng hqp Cãng Hal Phông 

Nãm báo cáo: Nàm tài chInh 2019 

I. 	Thông tin chung 

1. Thông tin khái quát 

- Ten giao dich : Cong ty c6 phn thuong rnti dich vii ting hop Cãng Hãi PhOng. 

- GiAy chrng nhn doanh nghip s: 0200408318 thay di ln thu 14 ngày 18 tháng 10 nãm 

2018. 

- Von diu 1 : 89.820.550.000 VND 

- Von du tu cña chü s& hUu: 89.820.550.000 VND 

- Dja chi: So 3 Lê Thánh Tong, phiing May Ta, qun Ngo Quyn, TP Hái PhOng. 

- S6 diên thoi : 0313.859809/0313.827970 

- SFax:0313.827975 

- Website: www.dichvucang.com  

- Ma cÔ phiu : DVC 

2. Qua trInh hmnh thành vi phát trin 

- Qua trInh /,Inh thành và plzdt triè,i 

Cong ty cô phAn thuang rnIi dich vi;i thng hcip Cãng Hài PhOng duçic chuyn di ti'r vic c 

phn hóa Doanh nghip Nhà nirâc - Xi nghip kinh doanh djch vi;i tng hop Càng Hài PhOng 

- theo quyt djnh s 2714/2000/BGTVT ngày 18/09/2000 ciita B6 Giao thông v.n tãi. Cong ty 

hoat dng theo Giy chirng nhn däng k kinh doanh s6 0203000025 do S& U hoach và Dâu 

tt.r TP. Hãi PhOng cAp lAn dAu ngày 18/10/2000 vâi s6 vn diu l ban dAu Id: 7.500.000.000 

dng trong do 

+ V6n gOp cUa nhà nuâc: 2.250.000.000 dng chim t 16 30% v6n diu 1. 

+ Vn gOp cüa ngtxii lao dng và cãc cá nhân khác 5.250.000.000 dng chiërn 70% von 

diu 1. 

+ Tr 09/2000 tro ve^ truâc: là rnt Xi nghip thành viên cüa Cãng Hãi PhOng, hach  toán phi;i 

thuc CO nhim vi;i kinh doanh mt sÔ nganh ngh phi;i trcr cho khai thác Cáng nhu: dai  l bàn 

xäng dAu, dich vu bc xp, dich vu an ung, dich vu trông coi phuang tin, dich vi;i hang hãi, 

dich vi;i vn tãi. O thai k' nay, xi nghip cung cAp chü yu cho càng Hãi PhOng. 

+ Tr tháng 10/2000: thi;rc hin c6 phAn hOa doanh nghip nhã nurc. Day là th?yi k' dánh dAu 

biiâc phat trin nhãy vt cüa Cong ty trên mi linh vi;rc. Cong ty dAn dAn khAc phi;ic thrçc 

nhttng khó khän ban dAu cüa giai don kinh doanh dc lap, cO nhiu bin pháp ye t6̂ chOc, ca 



che^ sat thixc vOi thj trixO'ng, thra hoat dng kinh doanh vào the^ ôn djnh, dam bão vic lam, thu 

nhp cüa ngiri lao dng, tirng biiâc du tu tao  dà phãt trin cho cong ty, Ben canh  dO, Cong 

ty dã manh dan du tix vao linh vrc mOi là bt dng san d6 tan  ding tM dat sn cO cüa rninh. 

Mt s6 dr an dã dem lai kt qua tao  the^ phát trin vüng chic cho cong ty nhu tOa nhà Thành 

Dt, khách san  Thng Lvi,... 

+ Cui närn 2009 Cong ty cüng vâi Cong ty TNHH MTV Cãng Hãi Phông và mt sO cá nhân 

thành tap  Cong ty co^ phn dAu tu phát trin djch vi Càng Hãi Phong vâi t' 16 On gop cam kt 

cüa Cong ty là 60% de^ du tu xay drng tOa nhà van phOng 19 thng cho thuê Thành Dat  I. 

+ Näm 2019 COng ty khi cong cong trInh tOa nhà Thành Dt 3 vài tng giá trj dâu tii khoang 

167 t' dng, tan  ding ngun dt de phát trin kinh doanh. 

+ Tng s6 On diu 16 dn ngày 31/12/2019 IA: 89.820.550.000 dông 

- C'dc sr kiin k/ide: 

Ngày 10/07/2007 COng ty dã dang k vài Uy ban chirng khoán Nhà nirâc d trâ thành 

cOng ty Dai  chüng. 

Ngày 11/10/2013 Cong ty dä dang k luu k chirng khoán tai  Trung tam hru k chirng 

khoán Vit Nam 

Ngay 22/11/2013 COng ty dixcic S& giao djch ching khoãn Ha Ni chap thuan dang k 

giao djch co^ phiu ( UPCOM) va ngày giao djch du tiên là ngày 13/12/2013. 

3. Ngành nghe^ và dia bàn kinh doanh 

- Ngành nghe^ kinh doanh : Kinh doanh kho bai, dai  l ban xäng dâu, chat d, kinh doanh 

dch vii hang hãi chU yu là bc xp, kinh doanh nhà an, nhà nghi, cho thuê van phOng.. 

- Da bàn kinh doanh : Hãi Phông. 

4. Thông tin ve^ mô hlnh quán trj, td chz'rc kinh doanh và b6 may quán lj 

- MO hInh quãn trj và ccr cu bO may quãn 1 



Di hi dông c 
d  

Hii dng quãn trj 

Ban kim soát 

Tong Giám 	 Phó Tong 
doe dieu hành 
	

Giam dc 

Phong I I PhOng I I PhOng I I PhOng 
HC-An toàn 	Tng hap 	Tài chIrih I 	To ehrc 

lao dng Ke toán 	tiên 1ucng 

Chi Nhà Cüa hang Khi coi Chi 
nhánh hang xäng dâu ôtô, xe Di djch nhánh 
BQL Cãng d.p,xe viibc XNxây 

Thânh may xêp drng 

Dat &sfra 
chüa 

- Congty con, cOngtyliênk& 

Ten Cong ty Cong ty co^ phn du tu phát trin djch vii Cãng Hâi PhOng 

Dja chi: S ô  3 Lê Thánh Tong, qu.n Ngo Quyn, TP Hãi PhOng 

Nganh nghe^ kinh doanh : cho thuê van phOng, hi tri.rOng, djch vii trông coi xe dp, xe 

may, xe ô to 

5. Dinh hzthngphát trin 

Các miic tiêu chü yu và chin lu?c phát trin trung, dài hn cüa Cong ty: 

"Không ngirng nâng cao cht luçmg djch vi, lçii nhun tang tnthng, chi trã cô ti.'rc tang 

và ôn djnh, thu nh.p cüa ngthi lao dng luôn duqe cãi thin, phát trin toàn din, vUng chäc, 

thrc hin nruic tiêu: "lien tiic phát trin, tin tài thành cOng". 

6 Cácrüiro 

- Rüi ro ve^ kinh th : Nn kinh te^ Vit Nam nãm 2019 có nhctng ánh hi.thng tuy khOng trirc 

tip nhung gián tip lam giãm ngun thu cüa cOng ty do giârn nhu bôc xp, coi xe xäng 



d.u.. do cäng thâng thuang mi toàn cu leo thang dc bit quan h6 kinh tê  cäng thang 

gifla hai cuông qu6c là My và Trung Quc. 

- Rüi ro ve^ lài sut : Nu läi sut vay ngân hang tang thI chi phi lãi vay tang lam giãm Li 

nhun tr kt qua hoat dng kinh doanh cüa Cong ty. 

- Rüi ro ngânh : Hin nay trên thj tri.thng Hâi PhOng, doanh nghip kinh doanh bt dng 

san ci;i the^ là djch vi;i cho thuê van phOng tang cao, sirc ép canh  tranh trong 1mb vi;rc nay 

ngày càng tang. 

- Rüi ro khãc : thiên tai, hôa hon ... là nhftng rüi ro bt khã khãng tác dng gay thit hti 

cho hot dng cUa Cong ty. 

II. 	TInh hInh hoat dung trong nãm: 

1. T:nh hlnh ho(iE d3ng san xutt kinh doanh 

+ Kt qua hoat dng san xut kinh doanh trong närn: 

Näm 2019 doanh thu cong ty linh vi;rc djch vi;i tang nhi.rng doanh thu hang hóa giám 

dáng U dac  bit máng xãng du do tuyn duing xe cont thay di, vi trI cira hang xäng du 

không cOn thun tin nên thu xe h9 chuyn di cüa hang khác. 

Chi tiêu DVT Thtjc hin 
nAm 2019 

Thurc hin 
nAm 2018 

T 1 
2019/2018 

1. Cong ty me  

Doanh thu Triudng 145.557 170.401 85,42% 

Lcii nhun triló'c thuê Triu dng 7.616 8.877 85,79% 

2. Hqp nht  

Doanh thu Triudng 178.890 198.740 90,01% 

Lci nhun truOc thuê Triu dng 11.990 8.740 137,18% 

+ TInh hInh thuc hiên so vài kê hoach 

Chi tiêu DVT 

Côngtymç Hçrpnht 

Thuc hién 
nAm2Ol9 

KeA  hoch 
näm2Ol9 

T ' 
Thuc hin 
näm2Ol9 

Doanh thu Triudong 145.557 160.000 90,97% 178.890 

Lai n1iutn trisó'c thuê Triu dng 7.616 8.500 89,60% 11.990 

Thu nhp bInh guân Triêu Ong 7,2 6,3 114,28% 1  

T 	lé cô ti.rc % 7% tt'r 6% - 7% 

Doanh thu giãm so v6i näm truOc chü yu là doanh thu xang d.0 nén läi gp giãm 

mtnh. Nãm 2019 cong ty con vOi linh vi;rc kinh doanh là cho thuê VP dà CO lai nén näm nay 

lài hop nht tang dáng k. 

2. T6 chfrc và nhân sr 



- Dan/i sách Ban diu han/i: 

STT Ho và ten Chuc danh Ghi chü 

1 

3 

Ha Va Tin 

Nguyn_Tin Thành 

Tng giám dc  

Phó tng giám d&  

4 Ha Thj Kim Phuçmg Phó Mng giám dc  

5 Ha Thi TA' Tnràng phông tài chInh ke^ toán 

4j5 Ich torn tat 

1- Ong Ha Van Tin - Chu' tjch Hi dng Quin trj kiêm Tong Giám dc CA  ty 

> Ngày thang näm sinh: 06/08/1952. 

> Nai sinh: Hãi Phông. 

> Quc tjch: Vi  Nam. 

> Dântôc:Kinh. 

> QUA quán: Nam San, An Dixang, Hãi Phông. 

> Dja chi thixng trii: S 70 Lê Thánh Tong, May To, Ngo Quyn, Hãi Phông. 

> Sthen thoai lien 1c: 0225.3 859809 

> S6^ CMND: 030064110 	Ngay cp : 30/10/2006 	Nai cp: CA HE Phông. 

> GiOi tInh: Nam 

> TrInh do van hoá: 10/10 

> Trinh d chuyên môn: Cir nhân Quãn trj kinh doanh 

> Qua trInh cong tác: 

- 1975 - 1981: Can b cong tác tai  Cãng Hãi phông. 

- 1981 - 1990: Phó Giá 	 11 m dc Xi nghip Kinh doanh djch v tng hgp Cãng HP. 

- 1990 - 2000: Giám dc Xi nghip Kinh doanh djch vii tng hçip Cãng HP. 

- 2000 - 2006: Phó Chu'tjch Hi dng quãn trj kiêm Giám dc Cong ty co^ phn Thucrng mii Djch 

vii tong hop Cãng Hãi Phông. 

- 2006 - T3/201 1: Chu'tjch Hi dng quãn trj kiêm Giám dc Cong ty Co ph.n Thixang mi Djch 

v11 tong hçp Cãng Hãi Phông. 

- T3/2011 - nay: Chu' tich  Hi dng quãn trj kiêm Tong Giám dc Cong ty co^ phân Thiiang mti 

Djch vii tong hp Cãng Hãi Phông. 

> Chüc vii cong tác hin nay: Chu' tjch Hi dng quãn trj kiêm Tong Giám dc 
CA 

 ty c phn 

Thuang mai  Djch v11 tong hop Cáng Hãi Ph Ong. 

> Chüc vii dang nm gia a các tô chirc khác: không có 

> Shxgng c phn dangnm giüdn 3 1/12/2019: 2.125.258 c phn chim 23,66% VDL 

> Quyn 1çi mâu thun vai Cong ty : không CO 

Các khoãn nçi di vOi Cong ty 	: không cO 

> Hành vi vi phm pháp 1ut 	: không có 

Thu lao và các khoãn igi Ich khác: Theo quyt djnh cüa Dai  hi dng CO dông 

> Lgi Ich lien quan di vâi t chuc phát hãnh: Không có 
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2— Ong Nguyn Tien Thãnh - Phó tng giám dc 

> Ngày tháng näm sinh: 11/07/1987 

> Noi sinh: Hãi Phông. 

> Quc tjch: Vit Nam. 

> Dântôc:Kinh. 

> Quê quán: thj train Cat Hal - Cat Hal - Hãi Phông. 

> Dja chi thung trü: SM 2/24 Phm Huy Thông, An Di.rang, Lê Chân, Hãi PhOng. 

> S diên thoai lien lac: 0225.3 827868 
	 4 

> S CMND: 031087000912 Ngày cp : 23/12/2014 Nai cap: CTCCSDKQL& DLQGVDC 

> GiOi tInh: Nam 

> Trinh do van hod: 12/12 

> TrInh do^ chuyên môn: K5 sir din tir dng CN 

> Chirc vii hin ti: Phó tong giám d6c Cong ty C phn Thucng mai  Djch vii Tong hçTp Cãng 

Hãi PhOng kiêm giám dc chi nhánh XNXD và süa chüa cüa Cong ty. 

> Chirc vi dang nm giü a các t chirc khác: Không co 

> Qua trInh Cong tãc: 

- T9/2007 - T6/2013: Nhân viên di sira chia Cong ty CP ThuGng mai  Djch vii Tong hçip Cãng 

Hãi Phông. 

- T6/2013 - T4/2016: T trixâng Di si:ra chta CO ty CP Thuang mai  Djch vii Tong hop Cang 

Hãi PhOng. 

- T05/2016 - T3/2017: Phó giám dc chi nhánh XNXD và si'ra chüa Cong ty cô phn Thucrng mai 

Djch vii Tong hop Cãng Hãi PhOng. 

- T4/2017-T11/2018 : Giám dc chi nhánh Cong ty CP Thixong mai dch vii Tng hop Cãng Hal 

PhOng - Xi nghip xây dung và sira chüa. 

- T12/2018- nay: Phó tong giám déic Cong ty CP Thucing mai Djch vi Tong hap Cãng Hãi Phông. 

kiêm giám dc chi nhánh xi nghip xây dung và sira chtta cüa Cong ty. 

> S luçing Co ph.n dang nm giü dn 31/12/2019 : 210.000 c phn chim 2,34% VDL 

> Quyn 1çi mâu  thun vOi Cong ty 	: không co' 

> Các khoãn nçi di vOi cong ty: không có 

> Hãnh vi vi phm pháp 1ut 	: không co 

Li Ich lien quan di vâi t, chüc phát hành: không co' 

3 - Ba Ha Thi Kim Phtro'ng —Phó Ong giám dic 

> Ngày tháng näm sinh: 19/02/1976. 

> Ncñ sinh: Hãi PhOng. 

> Qu& tjch: Vit Nam. 

> Dan tc: Kinh. 

> Quê quán: Nam Scm, An Di.rcing, Hâi Phông. 

> Dja chi thu?mg trü: S 10/34 May Tci, Ngô Quyn, Hâi PhOng. 



> S din thoai lien lac: 0225.3 827742 

> So CMND: 030988642 Ngày cp: 15/05/20 14 Nai cap: CA thành ph Hãi PhOng 

> Giói tInh: Na 

Trinhdôvänhod: 12/12 

> TrInh d6 chuyên môn: Ci:r nhân tài chInh ke toán 

> Chc vii hin ti: Phó tng giárn d& - Cong ty C phAn Thucmg mai  Djch vu Tng ho 

Cãng Hái Phông. 

> Chüc vi dang nm gitt a các th chirc khãc: Không có 

> Qua trInh cong tác: 

- T5/200 - Ti 1/2007: Nhân viên ban tin lirong XN Hoàng Diu Cãng Hãi PhOng 

- T12/2007 - T6/2014: Nhân viên ban tin hung XN Hoang Diu Cong ty TNHH MTV Cãng HP 

- T7/2014- 15/2017: Nhân viên ban tin hang Cong ty TNHH MTV Cãng Hoang Diu 

- Tü T6/2017 - Ti 1/2018 : TruOng phOng Tin hang Cong ty co^ phn Thirong mi Djch vu Tong 

hap Cãng Hãi PhOng. 

- T12/2018-nay : Tong giám dc kiêm trirâng phông tin luong Cong ty co^ phn Thirong mi Djch 

vii Tng hçrp Cãng Hãi PhOng. 

> sé luçing c6 phn dang nm giü dn 31/12/2019 : 560.000 c6 phn chirn 6,24% VDL 

trongdó dgidins&hiu. 550.000 CP 

> Quyn 1ci mâu thun vâi cOng ty : không có 

> Cãc khoán ncr di vâi cOng ty 	: không có 

> Hành vi vi phm pháp 1ut 	: không co 

Lcri Ich lien quan di vâi to^ chirc phát hãnh: khong CO 

3 - BA Ha Thi Tü —Trithng phông TCKT 

> Ngày tháng näm sinh: 30/10/1983. 

> Ncri sinh: Hãi PhOng. 

> Quc tjch: Vit Nam. 

> Dântôc:Kinh. 

> Que quán: Nam Son, An Duong, Hãi Phông. 

> Dja chi thuOng trü: S 3/70/152 Lê Lai, Ngo Quyen, Hãi PhOng. 

> S6̂ diên thoai lien lac:  0225.3 827970 

) S CMND: 031183007876 Ngày cap: 19/05/2017 Noi cap: CTCCSDKQL&DLQGVDC 

> GiOi tmnh: Nü 

> TrInhdvãnhod: 12/12 

> Trinh d6 chuyên môn: Ci:r nhân tài chInh ke^ toán 

> Chc vii  hin tti: Truâng phOng Tài chInh k toán - Cong ty C ph.n Thirong mai  Djch 

vi Tng hçrp Cãng Hãi PhOng. 

> ChCrc vii  dang nm giu a các t6 chirc khãc: Khong Co 



> Qua trinh cong tác: 

- 2005 - 2009: Nhán vien Phóng Tài chinh ke' toán Cong ty cO phân Thuüng mgi Djch vy 

Tang hap Cáng Hái Phông. 

- Ti 0/2009 - T2/201 i. Phó PhOng Tài chmnh ice' toán COng ty cphcn Thwo'ng mgi Djch vy 

Tang hcip Cáng Hái PhOng. 

- T3/201i- T3/2012: Quyn trtr&ng phOng Tài chinh ké' toán COng ty có phcn Thwcrng mgi 

Djch vy Tang hQp Cáng Hal PhOng. 

- Tic T3/2012- nay Trithng phông Tài chInh ice' toán COng ty co- phcn Thircrng mgi Djch vy 

Ting hop Cáng HOi PhOng. 

> S lixçing c phn clang nm giU dn 3 1/12/2019 :41.000 c phAn chim 0,46% VDL 

> Quyn igi mâu thun vi cong ty : không Co 

> Các khoãn ncr di vi cOng ty 	: không CO 

> Hành vi vi pham pháp lut 	: không CO 

Lçi Ich lien quan d6i vOi to^ chirc phát hành: không cO 

- N/i frng thay diii trong ban diu hành : k/lông có 

- S6 hrpng can b3 cong n/ian v/en 

SO^ hrçing ngu&i lao dng dn ngày 31/12/2019 : 203 ngiRi 

Ca cu nhu sau: 

Trinh do So' 1wong (ngtroi) T Iê (%) 

Theoirmnhd3laod3ng 2O3 i00% 

Ei h9c 42 20.69 

................................................ 

Trungcp 23 11.33 

Lao dng phô thông 129 63.55 

Theo d~i tqM lao 203 100% 

Lao 	giátp 31 15.27 

Lao dng trrc tip 172 84.73 

. 

Tang cong 203 100,% 

C/,Inh sdch ctào 4w, Iwong t/uthng, tr(r cap 

+ Ngu?i lao dng dugc trã luang gtn vói hiu qua hot dng san xu1t kinh doanh cUa 

clan vi mInh v9i mic dIch khuyn khIch nguôi lao dng lam vic t& han. Luang bInh quân 

nãrn 2019 Id: 7.200.000 dng/ngi.thi/thãng. 

+ Nguäi lao dng trong Cong ty hang näm duçic tham gia các lap dào to phü hap vói 

cong vic cüa mInh nhu : nâng cao nghip vi bão v , nghip vii xãng dAu (khu virc xAng dâu), 

các lap hoc an toàn lao dng, các lOp lái cn trçic tàu (cong nhân bc xp), các lOp bi di.rOng 

cp nh.t và nâng cao kin thic cho can b6 van phOng do VCCI t o^ chirc. 



+ Cong ty trIch Lp quy khen thuing, phüc lçii hang nãm de^ khen thung cho các Ca 

nhân xut sac, sir dung quy phüc Lçi trçi cp khó khän cho ngui lao dng, trçi cp cho nglr?Yi 

ve huu tnrc tu& và hang nãm t6 chirc tham quan du ljch cho ngri Lao dng. 

3. Tin/i /ilnI: dan In; tin/i Ill,,!, t/,u'c /,in cdc dy' dii 

a) Cdc klzodn du In' 1ó'n 

- Lap dtt he thong qut the xe tir dng de^ trông coi xe 

- Nâng cap cong sut tram bin ap darn bão ngun din 6n djnh kinh doanh 

Cong ty con, cong ty lien kit: C'Ong ty ciipiin thu tu' pit dt tril,i die/i vy C'ãng Hdi 

P/ibng 

Dn ngày 31/12/2019 khoãn gOp vn du ti.r cüa Cong ty ti Cong ty CP Dâu tu phát triên 

DV càng Hài PhOng là 56,3 % trên tng s6 vn thirc gOp nén khoãn du tu nay ducc coi là 

khoãndAutuvào côngty con. 

Cong ty CP Du tix phát trin djch vi Cáng bt du khai thác tr T7/20 15, djch vii chInh là 

cho thuê Van phOng trên tng din tIch là 7 thng. Nam 2019 din tich cho thuê gân nhu phU 

kin, dtt dn 99% din tjch cho thuê nên näm 2019 cong ty dd lai 5.427 triu dông 

- Kt qua kinh doanh tOrn tat nãm 2019: 

DVT: dn 

Chi tiêu Nám 2019 

Tng doanh thu 41,346,900,866 

Tong chi phi 35919643217 

Lori nhun ke^ toán truâc thud 5,427,257,649 



- TInh hInh tài chInh dn 31/12/2019 

DVT: dng 

TAI SAN 

A. Tài sin ngän hn 11.853.748.565 

I. Tin vâ các khoãn tllong duang 
tien 1.237.408.592 

II. Các khoán phãi thu ngn han 9.588.333.503 

III. Tãi san ngn han khác 1.028.006.470 

B. Tài sin dài han 219.710.737.870 

II. Tài san co^ dinh 3.055.983.443 

II. Bt dng san dAu tu 190.894.882.472 

III. Tài san dài han khác 25.759.871.955 

TONG CONG TAI SAN 231.564.486.435 

NGUON VON 

A. NY phãi trã 150.523.989.957 

I. Nçi ngn hn 40.433.233.627 

II. No dài han 110.090.756.330 

B. Vn chü so' h&u 81.040.496.478 

TONG CONG NGUON VON 23 1.564.486.435 
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5. Co cu cô dông, t/iay ctii vn dáu tu' cña cI,ü so /,üu 

a. C6pIzn 

S6 c6 phiu theo ti'rng loai chi tit nhix sau: 

Co phiu 31/12/2019 31/12/2018 

LS4 lu9ng c6 philu a'ãphdt hành 8.982.055 6.046.637 

+ C 0^ phiu ph thông __________  8.982.055 6.046.637 

+ CO^ phiu uu dãi - - 

2. sJ 1urng c phieu thing lwulzành 8.982.055 6.046.637 

+ C05  phiu ph thông 8.982.055 6.046.637 

+ Co phiu uu dâi - - 

b. Co cáu ci dông 
Cacucdông tai ngay 12/12/2019: 

Danh muc 

Giá tri T 	lé 

(1.000d) (%) 

1. Codông Vit Nam 89.820.550 100,00% 

1.1. CdongT6chá'c 17.230.350 19,18% 

- C6 dông nhà ni.ró'c - - 

 -Cdongkhác 17.230.350 19,18% 

1.2.C4 ttông cd nhân 72.590.200 80,82% 

- CO^ dông s& h&u trên 5% 47.521.000 52,91% 
- Co clông s& httu duó'i 
5% 25.069.200 27,91% 

2. Co dông nu*c ngoài - - 

- C6 dông t6 chi.rc - - 

- C6 dông cá nhân - - 

Tong cong 89.820.550 100,00% 

c. Tlnh hInh thay dôi vn du tu' cüa chü s& hfru: 

P/i wo'ng an p/i dl han/i: Phát hành cho c6 dông hiên hUu theo t' 1 sâ hu, cu th8 theo 

Giy chrng nhn dng k chào ban cÔ phiu ra cong chüng s6 47/GCN-UBCK ngày 

24/07/2019 do U' Ban chirng khoán Nhà nuàc cap 
- Loi cô  phiu 	 : CO^ phiu ph 0^ thông 

- Mnh giá c6 phiu 	 : 10.000 VND/c ô  phiu 

- Tang s6 c6 phiu phát hành 	: 6.000.000 co phiu 



Trong dó. 

Pháthành dot l 	 3.000.000cphiê'u 

Pháthành dot 2 	. 3.000.000cphié'u 
- Tong giá trj phát hành 	:60.000.000.000 dng (theo rnnh gia) 
- Thi gian phân phi 

Dçt 1 : Trong vOng 90 ngày ke^ ti'r ngày Giy chrng nhn dang k chào ban ra 
cong chUng cO hiu Ic 

Dort 2 : Dii kin Qu 1/2020, thai gian chào ban dtr kin không qua 90 ngày, 

khoãng each giUa dçt 1 và dçt 2 không qua 12 tháng. 

- Phucing thirc phân ph& :Chào ban cho c6 dong hin hftu theo t' 18 100:49 

Giá chào ban 10.000 VND/ c6 phiu 
- Miic dIch phát hành 

	

	D&u ttx xay dung TOa nhà Thành Dt 3 ti so 4 Lê Thánh 
Tong, Ngo Quyn, Hãi PhOng. 

T/zwc Iziên dot 1: 

- Tng s6 C6 phiu chào ban: 2.962.776 C6 phi&u 

- Tang sé Cô  phiu dd phân phi: 2.935.418 C6' phiu, chim 99,08% thng so Co phiêu 
dugc phép phat hãnh 

- Tng so Cophiu chua duçic phân phM: 27.358 C6 phiu, chim 0,92% thng so cô phiêu 
duçc phép phát hãnh 

- Tang s6 tin thu tfr vic ban c6 phiu: 29.354.180.000 dng 

d. Giao dch cO^ phiu qu: không có 

e. Các chfrng khoán khác : không có 

III. Báo cáo và dánh giá cüa Ban Giám dôc 

1. Dii,z/, gid th qua /zo,t dng An xut kinh doanh 

Näm 2019 nn kinh th the giii nói chung vã Vit Nam nOi riêng dd có nhttng chuyên 

bin theo hixâng tang trirâng nhung th%rc te^ Cong ty dd bj ãnh hithng b&i mt so^ chInh sách cüa 

cüa nhà nuàc va thành ph: 

- Chi phi thuê daft tang ãnh hiiâng dn lçii nhun trông COi Xe. 

- Doi vOi linh virc xang du trong nãm bin dng lien tiic dac  bit khi giãm gia, giãm san 

luvng do khách hang giàrn ánh hi.râng tài lal xang du. 

- Linh vrc thuê VP duy trI th.rqc hrçing khách hang on djnh darn báo doanh thu 

Ban Giárn dc cong ty dd co chInh sách diu hành san xut phU hp và linh dng de^ närn 2019 

dat dtxqc kt qua kinh doanh duOi day: 

- Doanh thu dat  145 t' 557 triu dng 

- Li nhun trilâc thud dat  7 t' 616 triu Ong dat  89,60% ké hoach 

- C6 tirc trã cho các c6 dong 7%/ nam 

2. Tin/i 1,1,,!, tài chin/i. 

a. Tin/i 1,1,,!, tài sail 



TAI SAN 
BCTC cong ty me BCTC hçrp nhât 

31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 

Tài san ngn han 62.584.152.448 64.985.389.908 47.030.809.358 55.681.936.306 

Tài san dài han 69.241.953.746 191.771.697.737 248.259.845.904 361.433.818.456 

Tong tài sin 131.826.106.194 256.757.087.645 295.290.655.262 417.115.754.762 

Nãrn 2019, tng tài san cong ty tang trong do: 

- Tài san ngn han  gm tin, các khoãn phãi thu ngân han  và hang tn kho, tãi san ngän han 

tang là do các khoàn phãi thu ngn han  tang. 

- Tài san dài han  tang do näm 2019 cong ty kh&i cong xây dung cong trinh TOa nhà Thành Dat 3 

vâi tng On du ti..r khoãng 167 t dông. 

b. Tin/i hln/, nppIzãi Ira 

NO PHA! TRA 
BCTC cong ty me BCTC hçrp nhât 

31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 

Ncr ng.n han 30.764.390.809 58.542.788.530 43.790.532.781 78.751.999.752 

Ncr dài han 1.922.000.000 68.926.673.750 112.012.756.330 164.354.430.080 

Tang nor phäi trä 32.686.390.809 127.469.462.280 155.803.289.111 243.106.429.832 

Ncrphàitrãnäm 2019: 

- Ncr ngn  han tang là do cong ty khri cong xây dirng  cong trinh TOa nhà Thành Dt 3, chü 

yu là các khoân phãi trâ cüa các nhà thu. 

Cong ty không CO CáC khoãn nq xu hay ng khó dOi, các khoãn na ngân han  dêu n&m trong khã 

näng thanh toán cüa Cong ty, np dy dü nghia vi thue^ di vOi Nhà nuàc, thanh toán tiën 

h.rcrng dung han. 

- Ncr dãi han  cüa Cong ty là khoãn dt CQC tin thuê van phOng cüa khách hang, và là khoân 

tin vay dài han  cüa ngân hang de^ thrc hin dir an. 

3. Nhfrng cãi n vt co cáu th tk 	chá'c, c/,In/, sad, quán 

- Ca câu to chi.'rc di.rqc sp xp và thu g9n lai cho phU hap vài chuyên mOn. Diu chinh giàm 

lao dng tai  các vi trI không cAn thi& nhm tit kim chi phi. Can b6 quân 1 dirçc cir di hc 

các lap bi thrOng nâng cao trinh d6 tang hiu qua cong vic. 

- Cong tác quãn l tài chinh : tich circ thu hi cong no cüa khách hang khong de khách hang 

ncr qua han,  linh hoat và th.n trong trong sir ding vn tránh duc lang phi , that thoát, 



- Chäm 10 dài sang vt chit tinh th.n, cong khai dan chü di vOi ngui lao dng tao  nên sr 

dng thun cao trong san xut kinh doanh, sir tin tu&ng cüa ngithi lao dng dôi vOi Cong ty. 

Dam bão các chInh sách xä hi cüa ngithi lao dng nhi.r Bão hirn xã hi, bâo him y tê, bâo 

him thtt nghip. 

- Sra di, rd soát, b6 sung các ni quy, quy che hoat dng, quy che luong trong Cong ty cho 

phü hop vi quy djnh cüa Nhà ni.rOc và thirc te ti Cong ty 

4. K I:oic/, p/tat lriên trong twang lai 

- Duy trI, nâng cao cht lung các djch vii cüa Cong ty, linh hoat giü khách hang dê nâng cao 

doanh thu, igi nhun huâng tâi miic lieu trà cO^ tirc cho các c6' dông theo dung ke hoach dê ra 

dng th?yi tao  them nhiu viêc lam ,nâng cao thu nhp dam bão di s6ng cho ngui lao dng. 

- Du tu, sira chüa thay the các thit bj, tài san can thit phiic vii trong san xut kinh doanh d 

tang hiu qua lao dng. 

- Phát hành c phiu tang vn d lAy  ngun du tu xây dung tOa nhà Thành Dat  3 d8 xe ô to, 

xe may kt hp cho thuê van phông . Dày là muc tiêu lâu dài và chin lu?c cüa Cong ty vi CáC 

nganh nghe khác trong cong ty dang ngày càng giãm sr phãt trin do canh  tranh thj trithng. 

IV. Dánh giá cüa Hi dông quãn trl ye hoat dng ella Cong ty 

1. Dan/i giá cüa H3i dng quãn trj ye cdc milt hoit dng cña cong ty 

Näm 2019 Cong ty dã hoat dng theo dung mic tiêu dä de ra, dat duc mi.'rc li nhun 

dam bão trã cÔ tirc theo t' le dtr kin dä thông qua tai  Dai hi c6 dOng thung niên näm 2019 

và dc bit là vic khi Ong thi cong cong trinh Thành Dat  3. 

2. Dan!, giá cña H3i dng quán trj ve^ /10(11 d3ng cüa Ban giant dôc Cong ty 

Ban Giám dc da diu hành va trin khai thrc hin các nghj quyt, quy& djnh cüa Hi 

dng quàn tn, Dai  hôi c6 dOng. LuOn tIch circ, linh hoat trong cong vic trong pham vi quyên 

han ma Ong ty da quy dinh diu hành Cong ty vut qua mi khO khän de dat  duc kêt qua cao 

nhAt. 

3. Cdc kL /ioIc/i, djn/i /nröng cüa H3i dng quail trj 

- My dirng chin luçc kinh doanh cho phU hcp vOi d.c thU cong ty và phU hçip vâi nhng biên 

dng cUa thj tnixng và chInh sách phát trin cUa thành pM. Tim các giãi pháp 0^ n djnh và gifx  

vng khách hang truyn tMng, phat trin và m rng them khách hang mOi, nâng cao uy tin, 

nâng cao chAt lung djch vii, tao  them nhiu vic lam cho ngixi LD. 

- DAu tu ccr sâ ha t.ng trang thi& bj t?o  diu kin lam vic t& nhAt cho ngui lao dng, huàng 

tâi cong tác dào tao  di ngU can bO quãn 1 va nhân viên nghip vii Co trInh d6 chuyen mon 

cao co the dáp Ung mi nhu câu cUa cOng vic. 

- Tang von de du tu xây mOi tOa nhà Thành Dt 3 theo tiêu chuAn hin di dãp Ung nhu câu 

cUa khách hang thue VP cUng nhu nhu cu gi:ri xe 0 to ngày càng tang cUa ngui dan trong 

thành pM. COng ty dã hoan thành dt phát hành c6 phiu ln 1 thu tin dat  99,08% darn bao 



tin thi cong cong trinh Thành Dat  3 và tip tic lam hO^ so xin phát hành thn 2 du kin hoàn 

thành trong Qu 1 /2020. 

V. Quin tri Cong ty 

1. Hi dung quãn trl 

a. Cie thành viên và co' câu Hi dông quãn trl 

Cphn 
Ho vi ten Ch& c vu . 

so' hiru 
T IêfVôn then 16 Ghi chu 

Ha Van Tin Chfi tich HDQT 2.125.258 23,66% ____ 

Dào Thi Tam Thành vien 451.000 5,02% 

Trn DCrc Manh Thành viên 550.000 6,12% dai 

Ha Thi Kim Phucmg Thành viên 560.000 6524%  

b. Cie tiu ban thuc Hi Ong quãn trl:  không có 

c. Hoit dng cüa Hi dông quãn trj 

* Các cuôc I, op cüa HDQT 

S40 T 	Ic L do khOng 
STT Thành viên HDQT Chfrc vu hçp tham 

(%) tham dir 
dr 

1 Ong Ha Van Tiên Chü tch HDQT 14/14 100 

2 Ba Dào Thi Tam Thành viên HDQT 14/14 100 

3 Ong TrAn DCrc Mnh Thãnh vien HDQT 14/14 100 

4 BA Ha Thi Kim Ph.rcmg 

* 

Thãnh viên HDQT 14/14 100 

Hoyt dng gidm sat cüa H3i thing quán trj: 

- Giám sat chat chê và có nhung dnh huOng, chi dao  kip thii di vâi vic quãn l và diêu 

hành hoat dng san xut kinh doanh cüa Tng giám dc dam bão thrc hin hoàn thânh kê 

hoach näm 2019. 

- Giãm sat vic thrc hin các nghj quyt, quy& djnh cUa HDQT Va cUa Dai  hi Co dông. 

- Kim tra vic chip hành các quy djnh cUa pháp lust  và diu l cong ty. 



* Cdc Nghjquylt, QuyEt ctjnh cüa H3i Ong quán trj 

TT J

A S06  Nghi quyt/ Quyt d!nh Ngay Ni dung 

I S6' 01/NQ-HDQT 11/01/2019 Thông qua chuang trInh Dai  hi c dông 

thrng niên 2019 

2 S 02/NQ-HDQT 04/4/20 19 Thong qua vic diu chinh loai chüng 

khoán cüa nguàri s& hru chirng khoán 

Thong qua vic trin khai phuung an tang 

3 s6 03/NQ-HDQT 04/4/2019 von diu lê näm 2019, phucmg an sir 

dung von, hoA sa dang k chào ban c 

phik. 

Thông qua phiiang an vay van, si.'r dung 

tài san lam bin pháp bâo dam tai  Ngân 

4 S IS 04/NQ-HDQT 03/4/2019 hang TMCP Dtu tu và Phát trin Vit 

Nam (BIDV) - Chi nhánh Dông 	Hãi 

Phông 

Thông qua vic trin khai phuong an tang 

von diu 16 nam 2019, diu chinh ke^ hoach 

5 S 05/NQ-HDQT 31/5/2019 cap von chi tiêt dg an tea nhà Thành Dat  3 và 

phuong an sü dung On chi tit dir ki&i thu 

duc tir dot phát hành cô  phiu. 

6 SO 06/NQ-HDQT 05/6/2019 
Thông qua vic diu chinh l°ai  chi'rng 

khoán cüa nglxi se'r hüu chirng khoán 

Thông qua vic diu chinh thông tin 

6 S 06A!NQ-HDQT 25/07/20 19 
trong phuang an chào ban Co phiu ra 

cong Chung tai  nghj quyt s 	05/NQ- 

HDQT ngày 31/5/2019 

Thông qua ngày dang k cui cüng d 

7 S 07/NQHDQT 26/07/2019 A 	A 	A 
thtrc hi en quyn mua cphiu phát hành 

them cüa c dông hin hQ'u. 

Thông qua vic phân phéi 'ai c phiu 

8 S 08/NQHDQT 25/09/2019 không chào ban hM cüa dt chào ban c 

phiu ra cong Chung dçt 1 näm 2019. 



Thông qua niêm yet b 	sung 2.935.418 
9 S 09/NQ-HDQT 24/10/2019 c phiu trên Sâ giao djch chirng khoán 

Ha' No 

Thông qua vic k ho dng kiêm toán 
10 S6^ 1 0/NQ-HDQT 25/11/2019 báo cáo tài chinh nãm 2019 vOi chi nhánh 

cong ty kim toán VACO ti Hãi phông 

Thông qua phixo'ng an tam irng c tirc 
11 S 11/NQHDQT 27/11/20 19 näm 2019 cho các c dOng hin htru cüa 

cong ty. 

Thông qua diu chinh thñ gian thirc th 

12 SO 
 12/NQ-HDQT 11/12/2019 viêc sir ding vn phát ha nh dçt 1 theo 

giy Chirng nhn chào ban cô phiêu ra 

cong chüng sO^ 47/GCN-UBCK 

13 
 Thông qua vic trin khai chi tit phixcrng 

S0^ 1 3/NQ-HDQT 12/12/2019 an phát hành lAn 2 cüa dgt chào ban c 

phiu ra cOng chüng näm 2019. 

Thông qua diu chinh th?ñ gian sir dung 

14 S 14/NQHDQT 25/12/2019 von theo giy Chimg nhn chào ban c 

phiu ra cong chüng s 47/GCN-UBCK 

d. Hott dng cüa thành viên dc lp không diêu hành 

Trong näm các thành viên không diu hành d thain gia day du' các cuc h9p cUa Hi 

Ong quân trj, tham gia dóng gop kin trong 
Vi 

 diu hành Cong ty. 

2. Ban kiêm soát 

ae Thành viên và co' cu Ban kim soát 

Ho và ten CUM VU 
Côphn 
so' hu'u 

T1ê/Vn 
theu Ic 

Ghi chü 

Büi Hng Ha TruOiig Ban kim soát 46.000 0,51% B 	nhim 30/3/2019 

Nguyen Minh Hirô'ng Thành viên Ban kim soát 212.700 2,37% 

Nguyen CAm Thüy Thành viên Ban kim soát 60.090 0,67% BO nhim 30/3/2019 

Cao Thi Yen Truo'ng Ban kiem soat 3.000 0,03/o 
Min nhim 

1  30/03/2019 

'II 



b. Hot dng cüa Ban kiêm soát 

Ban kim soát grn 02 thành viên, là co^ dông can b6 cong nhân viên trong Cong ty, do Di hi 

co dông bAu ra, CO nhiêm k' khong qua 5 näm. Ban kim soát CO nhim vii thay mt Di hOi  c 

dông giãm sat Hi dng quãn trj, Tng giám dc trong vic quán I và diu hành Cong ty. 

Ban kim soát dä hop thr?ng k' 6 tháng 1 1n vâi ni dung kim soát: 

- Kirn tra báo cáo tài chInh, sO^ sách ke^ toán 6 tháng va nãm cña Cong ty. Kim tra tInh hp 

1, ho p pháp , tInh trung thrc va mirc Q cn trong trong quán I, diu hành hoit dng kinh 

doanh, trong th chiirc cong tác U toán. 

- Giárn sat vic quãn l, diu hành cUa Hi dng quán trj, Tng giám dc trong vic thrc Nghj 

quyt, Quyt djnh cüa Dti hi dng ci dong de thirc hin U hoach san xuAt kinh doanh näm 

2019. 

3. Các giao djch, thu lao va các khoán 19i Ich cüa Hi dông quãn tri và Ban kiêm soát. 

a. Thã lao cüa HOi  dông quãn trl,  Ban kim soát 

Hy và ten Chfrc viii Thu lao Ghi chü 

I. Hi dng quãn trl 

Ha Van Tin Chñ tjch HDQT 153.000.000 

Dào Thj Tam Phó CT HDQT 86.400.000 

Trn Thj Nhi.r Hoa Thãnh viên - không diu hãnh 15.000.000 Min nhim 30/3/2019 

Trn Drc Manh Thành viên - không diu hành 62.400.000 Bó nhim 30/3/2019 

Ha Thi Kim Phuqng Thành viên 77.400.000 

II. Ban kim soát 

BUi Hong Ha Tru'ô'ng Ban kim soát 54.600.000 B6 nhim 30/3/2019 

Nguyn_Cm Thüy Thành viên 39.000.000 B6 nhim30/3/2019 

Cao Thj Yn Thành viên 15.000.000 Minnhim30/3/20I9 

Nguyn Minh Hu&ng Thành vien 51.000-000 



b. Giao djch c0^ phiu cüa c doug ni b: 

TT Ngôi thirc hiên 
giao dich 

Quan he vOl C6 

dOng nôi bô 

SO' c o^ phi&i s& hthi 
dáu k' 

S6 c phiiu s& hthz 
cu6i kj' Ly do tang, giâm 

(mua, ban, chuyn 
d6i, th&ng...) S6 c6 T le S6 T ie 

phiu % phiêu % 

1 Dào Thi Tam TV HDQT 324.701 5,36% 353.186 5,84% nhn chuyn nhucng 

2 
Nguyn Tin 

Thành 
Phó TGD 96.186 1,59% 109.786 1,82% nhn chuyn nh 

41i*l 

Nguyn Câm TV Ban kim 
30.090 0,5% 60.090 1,00% nhân chuyn nhi9 

Thüy soát 

c. Ho p Mng giao djch vói co doug ni b: không có 

d. Vic thc hin các quy dlnh  ve^ quãn trj Cong ty : Cong ty luôn chip hành dung các quy 

djnh cUa pháp luat  ve^ quân lrj Cong ty. 

VI. Báo cáo tài chInh nàm 2019 dã thrqc kim toán 

1. Y kin cUa kim toán 

"Theo kin cüa chüng tOi, báo cáo tài chInh hop rtht dã phãn ánh thing thirc và ho p 

1, trén các khIa cnh trong yu, tInh hInh tai chInh cüa Cong ty ti ngày 31 tháng 12 näm 

2019, ding nhu k& qua hot dng kinh doanh hqp nht và tInh hmnh hru chuyn tin t6 hqp 

nht cho näm tài chInh kt thiic cUng ngày, phU ho p vOi các chun mvc  U toán, ch6 d6 k8 toán 

doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp 1 cO lien quan dn vic lp và trinh bay báo cáo 

tài chinh hqp nht" 

2. Báo cáo tài chInh dA dirçrc kim toán nAm 2019 (dInh kern báo cáo thw&ng niên) 

Xem chi tit BCTC chInh cong ty mc va hQp nMt di kirn toán nám 2019 tgi Website: www.dichvucanz corn 

-. 
S. 	• . 
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