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BÁO CÁO TH�	NG NIÊN 

CÔNG TY C� PH�N ��U T� THI�T B� VÀ XÂY L�P �I�N THIÊN TR�	NG 

 

I. T
ng quan v� công ty 

1. Gi�i thiu công ty 

Tên công ty: CÔNG TY C� PH�N ��U T� THI�T B� VÀ XÂY L�P 

�I�N THIÊN TR�	NG. 

��a ch�: Lô 55, ���ng N2, C�m Công nghi�p An Xá, Thành ph	 Nam 

��nh, t�nh Nam ��nh. 

�i�n tho
i: (0350) 3839839 

Fax: (0350) 3834578 

Email: info@dienthientruong.com 

Website: http://www.dienthientruong.com.vn 

Mã ch�ng khoán: KTT 

S	 l��ng phát hành:  2.500.000 cp 

Giy �KKD s	: 0703.000.328 cp l�n ��u ngày 10/11/2003, s�a ��i, b� sung 

l�n th� 04 ngày 22 tháng 04 n�m 2010 do Phòng �KKD - S� 

K� ho
ch và ��u t� t�nh Nam ��nh cp. 

2. Quá trình thành l�p và phát tri�n 

  - Công ty c� ph�n ��u t� Thi�t b� và Xây l�p �i�n Thiên Tr��ng ti�n thân là Công ty C� 

ph�n Thu�n H�ng v�i ��ng ký kinh doanh l�n ��u s	 0703.000.328 do phòng ��ng ký kinh 

doanh S� K� ho
ch và ��u t� t�nh Nam ��nh cp ngày 10 tháng 11 n�m 2003 v�i s	 v	n �i�u 

l� ban ��u 2.100.000.000 ��ng ho
t ��ng 3 l�nh v�c kinh doanh chính là Xây l�p �i�n ���ng 

dây �i�n th� 35KV, Mua bán v�t t� ngành �i�n, S�n xut mua bán hàng th� công m� ngh� có 
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tr� s� chính � s	 9A khu 5 t�ng s	 2, ph��ng Tr�n ��ng Ninh, Thành ph	 Nam ��nh, T�nh 

Nam ��nh. 

 - Ngày 05 tháng 07 n�m 2006, Công ty C� ph�n Thu�n H�ng thay ��i ��ng ký kinh 

doanh l�n th� 02 ��ng th�i thay ��i ��a ch� Công ty chuy�n t  9A khu n�m t�ng s	 2 – ph��ng 

Tr�n ��ng Ninh, thành ph	 Nam ��nh, t�nh Nam ��nh ��n 147 Tr�n ��ng Ninh, Ph��ng Tr�n 

��ng Ninh, TP. Nam ��nh, t�nh Nam ��nh. 

- Ngày 10 tháng 11 n�m 2009, Công ty c� ph�n Thu�n H�ng thay ��i ��ng ký kinh doanh 

l�n th� ba v�i s	 ��ng ký kinh doanh m�i là 0600.324.084, nâng v	n �i�u l� c�a Công ty lên 

12.000.000.000 ��ng và chuy�n v� ��a ch� m�i là Lô 55, ���ng N2, C�m Công nghi�p An Xá, 

thành ph	 Nam ��nh, t�nh Nam ��nh. 

- Ngày 22 tháng 04 n�m 2010, Công ty C� ph�n Thu�n H�ng ���c ��i tên thành Công ty 

C� ph�n ��u t� Thi�t b� và Xây l�p �i�n Thiên Tr��ng và nâng s	 v	n �i�u l� lên 

25.000.000.000 ��ng. 

���c s� chp thu�n c�a S� Giao d�ch ch�ng khoán Hà N�i, ngày 28/10/2010 là ngày giao 

d�ch chính th�c ��u tiên c�a c� phi�u KTT trên sàn s� Giao d�ch Ch�ng khoán Hà N�i (HNX) 

– Mã ch�ng khoán: KTT. 

- Quá trình t�ng v�n:  

Ngày 20/10/2009, Công ty ti�n hành �
i h�i C� �ông bt th��ng thông qua vi�c t�ng v	n 

t  2.100.000.000 ��ng lên 12.000.000.000 ��ng b!ng hình th�c phát hành riêng l" cho 3 c� 

�ông, v�i giá phát hành là 10.000 ��ng/ c� phi�u, theo Ngh� quy�t �
i h�i ��ng c� �ông s	 

03/2009/NQ-�H�C� ngày 20/10/2009. 

Theo Ngh� quy�t �
i h�i ��ng c� �ông s	 01/2010/NQ-�H�C� ngày 10/02/2010, Công 

ty có k� ho
ch t�ng v	n �i�u l� t  12 t# ��ng lên 25 t# ��ng b!ng hình th�c phát hành riêng l" 

cho 3 c� �ông, v�i giá phát hành là 10.000 ��ng/c� phi�u. 

Trong �ó, ph�n góp c�a các c� �ông g�m: v	n góp b!ng cây c�nh là 5.780.000.000 ��ng, 

v	n góp b!ng máy móc thi�t b� và nguyên v�t li�u: 3.161.495.000 ��ng, v	n góp b!ng ti�n m$t 

là 4.058.505.000 ��ng. Toàn b� cây c�nh, máy móc thi�t b�, nguyên v�t li�u góp v	n �ã ���c 

Công ty c� ph�n Thông tin và Th%m ��nh giá Mi�n Nam ��nh giá (Ch�ng th� Th%m ��nh s	 VC 
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10/02/02A/TS-HN �ính kèm). ��n th�i �i�m 30/06/2010 các C� �ông c�a Công ty �ã góp �� 

theo k� ho
ch trên và chúng tôi �ã h
ch toán t�ng ph�n v	n này c�a các C� �ông trong Báo cáo 

Tài chính  6 tháng ��u n�m 2010 c�a Công ty. Báo cáo tài chính này c&ng �ã ���c ki�m toán 

b�i Công ty TNHH Ki�m toán và T� vn Tài chính. 

Trong ��ng ký kinh doanh c�a Công ty không có l�nh v�c kinh doanh cây c�nh và hi�n 

nay s	 cây c�nh trên ch�a ph�c v� cho ho
t ��ng s�n xut kinh doanh c�a Công ty (l�nh v�c 

xây d�ng). Do v�y, ngày 20/09/2010, H�QT c�a Công ty �ã ban hành Ngh� quy�t s	 

09/2010/NQ-H�QT quy�t ��nh thông qua vi�c �i�u ch�nh góp v	n c�a các C� �ông trong ��t 

t�ng v	n t  12 t# lên 25 t#, trong �ó các C� �ông góp v	n b!ng cây s' thay th� góp v	n b!ng 

ti�n m$t. 

Ngày 27/09/2010, Công ty Ki�m toán và T� vn Tài chính �ã ki�m toán và ghi nh�n s	 

v	n góp b!ng ti�n t�ng lên �úng b!ng s	 v	n góp b!ng cây là 5.780.000.000 ��ng (c� th� s	 

v	n góp b!ng ti�n t�ng t  4.058.505.000 ��ng lên 9.838.505.000 ��ng) 

Ngành ngh� kinh doanh chính c�a Công ty: 

- Xây l�p �i�n ���ng dây và Tr
m bi�n áp �i�n th� 35 KV; San lp m$t b!ng; 

- Xây d�ng các công trình dân d�ng, công nghi�p, giao thông, th�y l�i; S�n xut, mua 

bán hàng th� công m� ngh�; Mua bán v�t t�, thi�t b� ngành �i�n; Mua bán l�(ng th�c, 

hàng nông, lâm th�y h�i s�n, phân bón nông nghi�p; 

- S�n xut các m$t hàng nh�a, c( khí xut kh%u; S�n xut, mua bán hàng may m$c công 

nghi�p xut kh%u; Mua bán �i�n tho
i các lo
i; �
i lý d�ch v� b�u chính vi)n thông; 

Mua bán các thi�t b� máy v�n phòng, v�n phòng ph%m, hóa cht ngành in; 

- V�n t�i hàng hóa và hành khách theo h�p ��ng; Cho thuê v�n phòng, nhà x��ng, kho 

bãi; Khai thác, mua bán khoáng s�n, v�t li�u xây d�ng; Mua bán, cho thuê máy móc, 

thi�t b� thi công công trình. 

Các s�n ph�m truy�n th�ng c�a Công ty: 

- Xây l�p �i�n ���ng dây và tr
m bi�n áp �i�n th� 35KV 

- Xây l�p các công trình dân d�ng, công nghi�p, giao thông, th�y l�i; 

- Mua bán v�t t�, thi�t b� ngành �i�n; 
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- Mua bán, cho thuê máy móc, thi�t b� thi công công trình; 

II. Báo cáo c�a H�i ��ng qu�n tr�       

D��i s� ch� �
o c�a H�QT cùng s� n* l�c c�a t�p th� Ban T�ng giám �	c và toàn th� 

CBCNV, trong n�m 2010 T�ng Công ty �ã phn �u th�c hi�n và �
t m�t s	 k�t qu� nh� sau:                          

                                                                                               ��n v� tính: ��ng 

Ch� tiêu 
Th�c hin 
n�m 2010 

Doanh thu 44.329.285.422 

L�i nhu�n tr��c thu� 5.440.824.371 

L�i nhu�n sau thu� 4.075.365.721 

C� t�c (%) 20% 

1. V� thù lao c�a thành viên H�QT, BKS 

- Thù lao H�QT, BKS n�m 2010: 0 ��ng. 

2. Công tác niêm y�t c
 phi�u c�a T
ng Công ty:  

H�QT �ã ch� �
o hoàn tt th� t�c niêm y�t c� phi�u c�a T�ng Công ty trên S� Giao 

d�ch ch�ng khoán Hà N�i vào quý IV/2010. Ngày 28/10/2010, toàn b� 2,5 tri�u c� phi�u c�a 

Công ty ���c niêm y�t t
i S� Giao d�ch ch�ng khoán thành ph	 Hà N�i (HNX) v�i mã giao 

d�ch là KTT. 

3. V� c� c�u nhân s� c�a H�QT n�m 2010 

        H�i ��ng qu�n tr� Công ty g�m 05 thành viên do Ông Hoàng H+u Tun làm Ch� t�ch, có 

03 thành viên ho
t ��ng kiêm nhi�m, 02 thành viên ��c l�p, c� th�: 

STT H, tên 
Ch�c v� trong 

H�QT 
1 Ông Hoàng H+u Tun Ch� t�ch H�QT 

2 Ông Mai V& Th
ch -y viên H�QT 

3 Bà Hoàng Th� Ph�(ng -y viên H�QT 

4 Ông Hoàng Anh Tú -y viên H�QT 

5 Ông Mai Tùng Lâm -y viên H�QT  
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4. Ho�t ��ng c�a H�QT n�m 2010 theo quy ��nh t�i Lu�t doanh nghip và �i�u l t
 ch�c 

và ho�t ��ng c�a Công ty 

N�m 2010, H�QT �ã qu�n lý và ch� �
o �i�u hành Công ty tuân th� theo �úng các quy ��nh 

t
i Lu�t doanh nghi�p, �i�u l� t� ch�c ho
t ��ng c�a Công ty và t� ch�c tri�n khai Ngh� quy�t 

c�a �H�C�. 

a.T� ch�c h�p ��nh k� và b	t th
�ng 

- ��nh k. hàng tháng H�QT �ã h,p �� �ánh giá các báo cáo c�a Ban giám �	c v� các ho
t 

��ng qu�n lý và kinh doanh c�a Công ty �� có nh+ng bi�n pháp ch� �
o k�p th�i, �úng ��n 

cho ho
t ��ng c�a Công ty. 

- Trong m�t s	 tr��ng h�p, H�QT h,p bt th��ng �� gi�i quy�t vn ��, ki�n ngh�, v��ng m�c 

c�a Ban giám �	c. 

b. Công tác qu�n lý và ch ��o �i�u hành Công ty 

Trong n�m 2010, H�QT �ã có nh+ng quy�t ��nh trong qu�n lý, ch� �
o �i�u hành Công ty v�: 

- Tri�n khai vi�c th�c hi�n Ngh� quy�t �
i h�i ��ng c� �ông th��ng niên ��n Ban giám �	c và 

các b� ph�n trong toàn Công ty; 

- Ti�p t�c th	ng nht và phân công nhi�m v� c�a t ng thành viên theo t ng l�nh v�c và m�ng 

công vi�c c� th� nh!m phát huy t	i �a th� m
nh c�a t ng cá nhân và nâng cao hi�u qu� t� 

ch�c và qu�n lý �i�u hành c�a H�QT; 

- S�a ��i Quy ch� tr� l�(ng áp d�ng �	i v�i CBCNV toàn Công ty cho phù h�p v�i tình hình 

SXKD c�a Công ty và Quy ��nh c�a pháp lu�t hi�n hành ; 

- Hàng tu�n H�QT th��ng xuyên c� ng��i tham d� ��y �� các bu�i h,p giao ban cùng 

tr��ng các b� ph�n �� n�m b�t k�t qu� x� lý công vi�c c�a t ng phòng ban, b� ph�n qu�n lý 

c&ng nh� tr�c ti�p có ý ki�n ch� �
o, góp ý �� k�p th�i gi�i quy�t nh+ng phát sinh v��ng 

m�c trong qu�n lý �i�u hành c�a Ban G� nh!m �i�u hành ho
t ��ng c�a Công ty hàng ngày 

theo �úng ��nh h��ng và m�c tiêu c�a �
i h�i ��ng c� �ông �ã �� ra; 

- Hàng quý trên c( s� �ánh giá k�t qu� th�c hi�n k� ho
ch quý tr��c , xác ��nh nguyên nhân 

t�n t
i �� ��a ra các gi�i pháp kh�c ph�c và giao k� ho
ch s�n xut quý sau ; 
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- Ban hành các Ngh� quy�t th	ng nht v� ch� tr�(ng, chính sách c�a Công ty trong các ho
t 

��ng qu�n lý �i�u hành, ��u t�, d�ch v�… và các Quy�t ��nh v� ch� �
o th�c hi�n các nghi�p 

v� kinh doanh, qu�n lý, ��u t�; 

- Ch� �
o hoàn thành vi�c xây d�ng N�i quy Công ty và cho ban hành các quy ��nh v� ch�c 

n�ng, nhi�m v� c�a các phòng ban. H��ng d/n, ch� �
o vi�c b� sung và ch�nh s�a Quy ch� 

ho
t ��ng tài chính c�a Công ty cho phù h�p v�i quy ��nh c�a lu�t pháp hi�n hành; 

- K�t h�p v�i Ban ki�m soát quy�t ��nh l�a ch,n công ty ki�m toán �� th�c hi�n ki�m toán báo 

cáo tài chính c�a Công ty; 

- Cùng v�i các ki�m toán viên c�a công ty ki�m toán xem xét tính h�p lý, h�p l� và các vn �� 

khác c�a Báo cáo tài chính n�m 2010 và báo cáo tài chính �ã ���c ki�m toán. 

- Thông qua toàn v�n n�i dung b�n cáo b
ch, n�i dung khai tr�(ng niêm y�t và giao d�ch c� 

phi�u c�a KTT vào ngày 28/10/2010; 

- Quy�t ��nh ngày tri�u t�p, th�i gian, ��a �i�m h,p �
i h�i ��ng c� �ông th��ng niên n�m 

2011, �� xut m�c c� t�c, hình th�c chi tr� c� t�c c&ng nh� các n�i dung khác trình �
i h�i 

��ng c� �ông quy�t ��nh theo quy ��nh c�a pháp lu�t và �i�u l� Công ty. 

5. Ph �ng h �ng k� ho�ch n�m 2011 

a. C� c�u nhân s� 

N�m 2011, Công ty không có s� thay ��i v� nhân s� c�a H�QT và BKS. 

b. K� ho�ch s�n xu�t kinh doanh 

B��c sang n�m 2011, theo d� báo n�n kinh t� Vi�t Nam s' ti�p t�c t�ng tr��ng m
nh 

(Qu	c H�i �$t m�c tiêu t�ng tr��ng GDP �
t 7 – 7,5% so v�i n�m 2010). C�n c� vào tình hình 

kinh doanh hi�n t
i, H�i ��ng qu�n tr� trình �
i h�i ��ng C� �ông thông qua k� ho
ch s�n xut 

kinh doanh n�m 2011 v�i các ch� tiêu nh� sau : 

Ch� tiêu ��n v� tính K� ho�ch th�c hin 
V	n �i�u l� ��ng 25.000.000.000 

Doanh thu ��ng 50.000.000.000 

L�i nhu�n sau thu� ��ng 10.000.000.000 
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C� t�c  % 25 

c. Ph �ng h �ng ho�t ��ng c�a H�QT 2011 

N�m 2011, H�QT s' t�p trung �%y m
nh ch� �
o m�t s	 ho
t ��ng c�a Công ty nh� sau: 

- Th�c hi�n quy�n và trách nhi�m c�a H�QT ���c quy ��nh t
i �i�u l�, ��m b�o th�c hi�n 

m�c tiêu c�a �
i h�i ��ng c� �ông và quy�n l�i c�a c� �ông; 

- Xây d�ng ��nh h��ng ho
t ��ng s�n xut kinh doanh c�a Công ty theo Ngh� quy�t c�a 

�H�C� 2011 nh!m ��m b�o hoàn thành t	t các ch� tiêu k� ho
ch n�m 2011 và �
t m�c t�ng 

tr��ng cao; 

- ��i m�i chính sách l�(ng th��ng, chính sách nhân viên, c( ch� phân cp phân quy�n, c�i 

cách th� t�c hành chính; 

- Ti�p t�c c�ng c	 b� máy t� ch�c, nhân s� và �%y m
nh phát tri�n ho
t ��ng kinh doanh c�a 

Công ty; 

- T�ng c��ng công tác �ào t
o n�i b� và c� cán b� �i h,c nâng cao nghi�p v�; 

- Quan tâm, chia s" và b�o v� quy�n l�i h�p pháp t	i �a c�a các c� �ông c&ng nh� quan tâm 

��n thu nh�p, quy�n l�i và �i�u ki�n làm vi�c c�a toàn th� CBCNV trong Công ty; 

III. Báo cáo c�a Ban Giám ��c   

1. K�t qu� ho�t ��ng n�m 2010 

a. Các ch� tiêu tài chính ch� y�u 

- V� doanh thu:  T�ng doanh thu th�c hi�n n�m 2010 là 44.329.285.422 ��ng, so v�i doanh thu 

n�m 2009 là 31.097.155.980 ��ng, t�ng g�n 43%. 

- L�i nhu�n tr
�c thu�:  L�i nhu�n tr��c thu� thu nh�p doanh nghi�p th�c hi�n n�m 2010 là 

5.440.824.371 ��ng, so v�i n�m 2009 là 164.073.510 ��ng, t�ng g�n 3216%.  

- L�i nhu�n sau thu�:  L�i nhu�n sau thu� thu nh�p doanh nghi�p th�c hi�n n�m 2010 là 

4.075.365.721 ��ng so v�i cùng k. n�m 2009 là 158.936.932 ��ng, t�ng g�n 2464%.��

- Tài s�n ng�n h�n: Tài s�n ng�n h
n tính ��n h�t n�m 2010 là 39.597.797.621 ��ng, chi�m 

83,2% trong t�ng tài s�n c�a Công ty.  
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- N� ph�i tr�:  N� ph�i tr� n�m 2010 là 18.322.852.243 ��ng, t�ng 26,3% so v�i cùng k. n�m 

tr��c. Trong �ó t�ng ch� y�u � kho�n vay và n� ng�n h
n, t�ng g�n 177,6% so v�i n�m 2009. 

- V�n ch� s� h�u:  V	n ch� s� h+u c�a Công ty tính ��n ngày 31/12/2010 là 29.298.065.884 

��ng t�ng g�n 139,7% so v�i n�m 2009, trong �ó v	n ��u t� c�a ch� s� h+u là 25.000.000.000 

��ng.�

�ánh giá tình hình ho�t ��ng c�a T
ng Công ty 

- Tình hình ho�t ��ng xây l�p �i�n và công trình �ang thi công: 

���� S�a ch+a l�n ���ng dây 10kv l� 974 – TG Qu.nh Côi (Nhánh Qu.nh Khê + Nhánh Qu.nh 

Ng,c + Nhánh Qu.nh Hoàng) – Qu.nh Ph� - Thái Bình. Doanh thu n�m 2010 �
t: 

957.227.470 ��ng. 

���� ���ng dây 35kv l� 373 E32 Th
ch T� - Hà Nam. Doanh thu n�m 2010 �
t: 3.300.000.000 

��ng. 

���� Ch	ng quá t�i các tr
m bi�n áp L
c H�ng 1, Nam An 3, Nam Ninh 4, Nam Ninh 5 và Tr
m 

bi�n áp s	 1 h�p tác xã ��ng Qu�. Doanh thu n�m 2010 �
t: 3.038.300.000 ��ng. 

���� Cp �i�n trung tâm k� thu�t phát thanh truy�n hình và Nhà máy g
ch Nam An. Doanh thu 

n�m 2010 �
t: 2.413.922.202 ��ng. 

���� Thay th� công t( và SCTT l��i �i�n h
 áp sau ti�p nh�n HTX NN Th�nh Th�ng – Giao 

Th�nh - Giao Th�y – Nam ��nh. Doanh thu n�m 2010 �
t: 1.344.342.907 ��ng. 

���� Thay th� công t( và s�a ch+a t	i thi�u l��i �i�n h
 áp sau ti�p nh�n HTX NN Nam M�. 

Doanh thu n�m 2010 �
t: 1.393.600.000 ��ng. 

���� �
i tu các nhánh ���ng dây 10kv 972, 974 TG Yên ��nh. Doanh thu n�m 2010 �
t: 

1.256.725.048 ��ng. 

���� �
i tu ���ng dây 35kv l� 373 – E 3.13. Doanh thu n�m 2010 �
t 1.045.067.148 ��ng. 

���� Và các công trình khác trên ��a bàn t�nh Nam ��nh và t�nh lân c�n Hà Nam, Thái Bình. 

Doanh thu n�m 2010 �
t: 29.580.100.650 ��ng… 
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- Ho�t ��ng Marketing và xây d�ng th
�ng hi�u. 

Trong n�m 2010, bên c
nh th�c hi�n t	t công tác qu�n lý cht l��ng s�n ph%m c�a các 

công trình, Công ty c&ng rt chú tr,ng công tác qu�ng bá, gi�i thi�u n�ng l�c thi công, th�c 

hi�n các công trình xây l�p �i�n c�a Công ty. V�i ph�(ng châm : “M*i m�t phòng ban, m*i 

m�t cán b� ��u ph�i có ý th�c gi+ gìn, nâng cao v� th�, hình �nh c�a Công ty”. 

�$c bi�t, qua vi�c hoàn thi�n th� t�c ��ng ký niêm y�t trên sàn Ch�ng khoán Hà N�i 

vào quý III n�m 2010, giao d�ch c� phi�u KTT ngày ��u tiên 28/10/2010 trên sàn HNX, Công 

ty �ã b��c sang m�t th�i k. phát tri�n m�i, nâng cao hình �nh và v� th� c
nh tranh c�a mình 

trên th�(ng tr��ng. 

- Ho�t ��ng xúc ti�n ��u t
 và quan h� nhà ��u t
:    

Trong n�m qua, Công ty �ã không ng ng m� r�ng ho
t ��ng xúc ti�n ��u t� �� ki�n 

thi�t các c( h�i kinh doanh m�i. Công ty �ã có nhi�u cu�c ti�p xúc, làm vi�c v�i �
i di�n các 

Công ty, T�p �oàn trong n��c và ngoài n��c nh!m tìm hi�u, trao ��i, xác ��nh tri�n v,ng h�p 

tác ��u t� m�t s	 d� án.  

Ngoài ra, �� t�ng c��ng công tác quan h� nhà ��u t� và minh b
ch hóa thông tin doanh 

nghi�p, Công ty th��ng xuyên cung cp thông tin và gi�i �áp các th�c m�c c�a nhà ��u t� khi 

có yêu c�u. 

- Công tác qu�n tr� nhân s� & �ào t�o: 

Tính ��n h�t quý I n�m 2010 t�ng s	 cán b� công nhân viên c�a Công ty là 100 ng��i 

trong �ó: Biên ch� chính th�c 54; s	 còn l
i là h�p ��ng mùa v� và thông qua các ��i tr��ng 

qu�n lý và tuy�n d�ng. 

Theo th�i gian, ��i ng& nhân viên c�a Công ty không ng ng ���c c�ng c	 và phát tri�n 

v� c� cht l��ng và s	 l��ng. T ng b� ph�n và b�n thân m*i CBCNV không ng ng rèn luy�n, 

h,c h0i nâng cao nghi�p v� chuyên môn. ��n nay, trên 25% cán b� nhân viên Công ty có trình 

�� t  cao �1ng tr� lên, s	 còn l
i ���c Công ty khuy�n khích và t
o �i�u ki�n �� ti�p t�c b�i 

d�2ng nâng cao trình ��.  
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Công ty ch� tr�(ng ti�p t�c chú tr,ng ho
t ��ng �ào t
o �� nâng cao cht l��ng nhân viên, 

ph�c v� hi�u qu� cho ho
t ��ng SXKD. 

- Ho�t ��ng c�a các b� ph�n: 

Phòng Tài chính – K� toán  

N�m  2010, Phòng ti�p t�c duy trì vi�c liên h� t	t v�i Ngân hàng, �áp �ng vi�c thanh 

toán k�p th�i, qu�n lý s� d�ng v	n có hi�u qu�. Phòng �ã làm t	t công tác h
ch toán nhanh và 

chính xác, t� ch�c t	t các khâu h
ch toán theo chu%n m�c k� toán m�i và �úng niên ��. Gi+     

���c t	t m	i quan h� v�i các �(n v� ch� qu�n và các c( quan qu�n lý Nhà n��c.  

 

Phòng T� ch�c - Hành chính   

Th�c hi�n t	t công tác qu�n lý hành chính, l�u tr+ h� s(, tài li�u công ty �úng qui ch�, 

qui ��nh; 

Tuy�n d�ng, �ào t
o nhân l�c �áp �ng k�p th�i nhu c�u s�n xut kinh doanh c�a công 

ty; 

Th�c hi�n trang b� ��y �� trang thi�t b� ph�c v� công vi�c cho các Phòng ban, Các ��i, 

công tr��ng.  

V�n d�ng t	t các ch� �� chính sách v� lao ��ng, ti�n l�(ng cho cán b� công nhân viên; 

Làm t	t công tác h�u c�n c�a Công ty.  

Th�c hi�n t	t công tác mua, gi�i quy�t b�o hi�m y t�, b�o hi�m con ng��i, b�o hi�m xe 

máy, b�o hi�m công trình. 

Phòng K� ho
ch 

Th�c hi�n t	t công tác l�p h�, k� ho
ch tài chính, h� s( s�p x�p lao ��ng cho t ng d� 

án. 

Th�c hi�n t	t công tác k� ho
ch cho toàn Công ty; 

Phòng K� Thu�t: 

 Phòng có ch�c n�ng qu�n lý toàn b� x��ng s�a ch+a, thi�t b� máy móc hi�n có c�a 

Công ty. 
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 L�p k� ho
ch s�a ch+a ��nh k. hàng tháng, hàng quý �	i v�i t ng lo
i thi�t b� máy móc 

�� trình lên Ban Giám �	c phê duy�t, ��m b�o sao cho toàn b� các thi�t b� máy móc c�a các 

nhà máy, công trình ��nh k. ���c b�o d�2ng, v�n hành t	t nh�ng ��ng th�i ph�i ��m b�o tính 

v�n hành liên t�c c�a s�n xut. 

 L�p k� ho
ch và cung cp v�t t� theo ti�n �� th�c t� t
i các công trình thi công c�a 

Công ty. 

Phòng Thi�t k�: 

 Phòng có ch�c n�ng thi�t k� nh+ng s�n ph%m ph�c v� cho vi�c s�n xut các s�n ph%m 

mây tre �an, hàng th� công m� ngh� xut kh%u c�a Công ty.  

2. K� ho�ch kinh doanh n�m 2011 

D� báo tình hình kinh t� xã h�i n�m 2011 

S	 li�u th	ng kê n�m 2010 cho thy n�n kinh t� trong n��c và qu	c t� �ã có du hi�u 

ph�c h�i. N�m 2011 v�i nh+ng d� báo kh� quan v� t�ng tru�ng kinh t� toàn c�u là �i�u ki�n 

thu�n l�i cho s� phát tri�n c�a Công ty. 

�ánh giá ti�m l�c c�a Công ty  

M�t tích c�c 

- Công ty �ang thi công và hoàn thi�n nhi�u d� án tr,ng �i�m c�a các t�nh Nam ��nh, 

Thái Bình, Hà Nam ��m b�o ���c k� ho
ch doanh thu và l�i nhu�n trong n�m. 

- Hoàn thi�n h� th	ng qu�n lý (Quy ch�, n�i quy…) phù h�p v�i tình hình m�i. 

- Nâng cao cht l��ng ngu�n nhân l�c, ��u t� chi�u sâu, nâng cao hi�u qu� b� máy 

qu�n lý �i�u hành. 

- T�p trung ch� �
o công tác thi công trên các công trình, công tác n�i nghi�p, kiên 

quy�t hoàn thành các ch� tiêu Kinh t� - Xã h�i n�m 2010.  

- Các công trình có kh	i l��ng còn l
i rt ít s' t�p trung thi công d�t �i�m �� rút l�c 

l��ng cho các công trình m�i trúng th�u. 

- T�p trung công tác nghi�m thu, thanh toán thu h�i v	n, �u tiên các công trình có v	n, 

kh	i l��ng d� dang l�n, ��m b�o cht l��ng, ti�n �� công trình. 
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- T�p trung �i�u ch�nh giá nhân công, máy cho các công trình theo v�n b�n quy ��nh 

hi�n hành. 

- Vi�c niêm y�t thành công c� phi�u KTT trên sàn ch�ng khoán Hà N�i, �ã �ánh du 

m�t b��c phát tri�n m�i c�a T�ng công ty, t
o ���c uy tín, m� r�ng kênh huy ��ng v	n c&ng 

nh� kh� n�ng c
nh tranh c�a T�ng công ty trên th� tr��ng. 

M�t h�n ch�  

- Ngu�n v	n ch�a �áp �ng �� cho yêu c�u ��u t� v�i t	c �� phát tri�n nhanh c�a Công 

ty.  

- Ngu�n nhân l�c còn thi�u, nht là nhân l�c chuyên môn k� thu�t cao. 

M!c tiêu, k� ho�ch kinh doanh n�m 2011 

M�c tiêu: 

V�i nh+ng thành qu� �
t ���c trong n�m 2010, Công ty ti�p t�c phn �u �
t k�t qu� cao 

trong s�n xut kinh doanh n�m 2011. 

Các ch� tiêu k� ho
ch tài chính n�m 2011 c�n �
t nh� sau: 

+ V�n �i�u l�:  28.750.000.000 ��ng 

+ Doanh thu:  50.000.000.000��ng                                       

+ L	i nhu
n tr��c thu: 12.000.000.000 ��ng  

+ L	i nhu
n sau thu: 9.000.000.000��ng  

+ T� l� c� t�c: 20% 

�� th�c hi�n ���c các m�c tiêu này, Công ty s' �� ra các gi�i pháp t�ng th� �� tri�n khai th�c 

hi�n hoàn thành các ch� tiêu k� ho
ch trong n�m 2011, góp ph�n duy trì t	c �� t�ng tr��ng cao, 

�em l
i l�i ích lâu dài cho các c� �ông, cho Công ty, h��ng t�i m�c tiêu phát tri�n hi�u qu� và 

ngày càng b�n v+ng. 

IV. Báo cáo tài chính và b�n gi�i trình  

BÁO CÁO C"A BAN GIÁM �#C 
 
Ban Giám �	c Công ty C� ph�n ��u t� Thi�t b� và Xây l�p �i�n Thiên Tr��ng (g,i t�t là “Công ty”) �� trình Báo 
cáo này cùng v�i Báo cáo tài chính �ã ���c ki�m toán c�a Công ty cho n�m tài chính k�t thúc ngày 31 tháng 12 
n�m 2010. 
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H$I �%NG QU&N TR� VÀ BAN GIÁM �#C 
 
Các thành viên c�a H�i ��ng Qu�n tr� và Ban Giám �	c Công ty �ã �i�u hành Công ty trong su	t giai �o
n và ��n 
ngày l�p Báo cáo này g�m: 
 

H�i ��ng Qu�n tr�  
  
Ông Hoàng H+u Tun Ch� t�ch 
Ông Mai V& Th
ch Thành viên 
Ông V& Qu	c Tr� Thành viên 
  
Ban Giám ��c  
  
Ông Mai V& Th
ch Giám �	c 
Ông V& Qu	c Tr� Phó Giám �	c 

 
TRÁCH NHI�M C"A BAN GIÁM �#C 
 
Ban Giám �	c Công ty có trách nhi�m l�p Báo cáo tài chính t  trang 3 ��n trang 18, ph�n ánh m�t cách trung th�c 
và h�p lý tình hình tài chính c&ng nh� K�t qu� ho
t ��ng kinh doanh và tình hình L�u chuy�n ti�n t� c�a Công ty 
trong n�m. Trong vi�c l�p các Báo cáo tài chính này, Ban Giám �	c ���c yêu c�u ph�i:  
 
• L�a ch,n các chính sách k� toán thích h�p và áp d�ng các chính sách �ó m�t cách nht quán; 
• ��a ra các xét �oán và ��c tính m�t cách h�p lý và th�n tr,ng; 
• Nêu rõ các nguyên t�c k� toán thích h�p có ���c tuân th� hay không, có nh+ng áp d�ng sai l�ch tr,ng y�u c�n 

���c công b	 và gi�i thích trong Báo cáo tài chính hay không; và 
• L�p Báo cáo tài chính trên c( s� ho
t ��ng liên t�c tr  tr��ng h�p không th� cho r!ng Công ty s' ti�p t�c ho
t 

��ng kinh doanh. 
 
Ban Giám �	c Công ty ch�u trách nhi�m ��m b�o r!ng s� sách k� toán ���c ghi chép m�t cách phù h�p �� ph�n 
ánh m�t cách h�p lý tình hình tài chính c�a Công ty � bt k. th�i �i�m nào và ��m b�o r!ng Báo cáo tài chính tuân 
th� các Chu%n m�c k� toán Vi�t Nam, H� th	ng k� toán Vi�t Nam và các quy ��nh hi�n hành khác v� k� toán t
i 
Vi�t Nam. Ban Giám �	c c&ng ch�u trách nhi�m ��m b�o an toàn cho tài s�n c�a Công ty và th�c hi�n các bi�n 
pháp thích h�p �� ng�n ch$n và phát hi�n các hành vi gian l�n và sai ph
m khác. 
 
Ban Giám �	c xác nh�n r!ng Công ty �ã tuân th� các yêu c�u nêu trên trong vi�c l�p Báo cáo tài chính.  
 
Thay m$t và �
i di�n cho Ban Giám �	c, 

S	.   46.2/BCKT 2011 - ACA       
 

BÁO CÁO KI'M TOÁN 
 

V� Báo cáo tài chính cho n�m tài chính k�t thúc ngày 31/12/2010 c�a 
     Công ty C
 ph(n �(u t  Thi�t b� và Xây l)p �in Thiên Tr *ng 

 
Kính g+i:  H�i ��ng Qu�n tr� và Ban Giám ��c  

Công ty C
 ph(n �(u t  Thi�t b� và Xây l)p �in Thiên Tr *ng 
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Chúng tôi �ã ti�n hành ki�m toán b�ng Cân �	i k� toán t
i ngày 31 tháng 12 n�m 2010 cùng v�i các báo cáo K�t 
qu� ho
t ��ng kinh doanh và L�u chuy�n ti�n t� c�a Công ty C� ph�n ��u t� Thi�t b� và Xây l�p �i�n Thiên 
Tr��ng (g,i t�t là “Công ty”) cho n�m tài chính k�t thúc cùng ngày. Các Báo cáo tài chính kèm theo không nh!m 
ph�n ánh tình hình tài chính, K�t qu� ho
t ��ng kinh doanh và tình hình L�u chuy�n ti�n t� theo các nguyên t�c và 
thông l� k� toán ���c chp nh�n chung t
i các n��c khác ngoài Vi�t Nam.   

 
Trách nhim c�a Ban Giám ��c và Ki�m toán viên  
 
Nh� �ã trình bày trong Báo cáo c�a Ban Giám �	c t
i trang 1, Ban Giám �	c Công ty có trách nhi�m l�p Báo cáo 
tài chính t  trang 3 ��n trang 18. Trách nhi�m c�a chúng tôi là ��a ra ý ki�n v� các Báo cáo tài chính này d�a trên 
k�t qu� c�a cu�c ki�m toán. 

 
C� s, c�a ý ki�n  
 
Chúng tôi �ã th�c hi�n công vi�c ki�m toán theo các Chu%n m�c ki�m toán Vi�t Nam. Các Chu%n m�c này yêu 
c�u chúng tôi ph�i l�p k� ho
ch và th�c hi�n công vi�c ki�m toán �� �
t ���c s� ��m b�o h�p lý r!ng các Báo cáo 
tài chính không có các sai sót tr,ng y�u. Công vi�c ki�m toán bao g�m vi�c ki�m tra, trên c( s� ch,n m/u, các 
b!ng ch�ng xác minh cho các s	 li�u và các Thuy�t minh trên Báo cáo tài chính. Chúng tôi c&ng ��ng th�i ti�n 
hành �ánh giá các nguyên t�c k� toán ���c áp d�ng và nh+ng ��c tính quan tr,ng c�a Ban Giám �	c c&ng nh� 
�ánh giá v� vi�c trình bày các thông tin trên Báo cáo tài chính. Chúng tôi tin t��ng r!ng công vi�c ki�m toán �ã 
cung cp nh+ng c( s� h�p lý cho ý ki�n c�a chúng tôi.  

Ý ki�n  
 
Theo ý ki�n c�a chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo �ã ph�n ánh trung th�c và h�p lý, trên các khía c
nh tr,ng 
y�u, tình hình tài chính c�a Công ty t
i ngày 31 tháng 12 n�m 2010 c&ng nh� k�t qu� ho
t ��ng kinh doanh và tình 
hình l�u chuy�n ti�n t� cho n�m tài chính k�t thúc cùng ngày, phù h�p v�i các Chu%n m�c k� toán Vi�t Nam, H� 
th	ng k� toán Vi�t Nam và các quy ��nh hi�n hành khác v� k� toán t
i Vi�t Nam. 

 
 
 
 
 
 
 

  

Tr(n V�n Th�c 
T
ng Giám ��c    
Ch�ng ch� Ki�m toán viên s	 554/KTV 
Thay m$t và �
i di�n cho  
CÔNG TY TNHH KI'M TOÁN VÀ T� V-N TÀI CHÍNH 
Thành viên Hãng Ki�m toán Qu�c t� Kreston International 
Hà N�i, ngày 22 tháng 3 n�m 2011 

 Nguy.n H�ng Hiên 
Ki�m toán viên 
Ch�ng ch� Ki�m toán viên s	 1117/KTV 

B&NG CÂN �#I K� TOÁN 
T�i ngày 31 tháng 12 n�m 2010 

  M/U B 01-DN 
�(n v�: VND 

TÀI S&N 
Mã 
s� 

Thuy�t 
minh 

31/12/2010 31/12/2009 

        
A  TÀI S&N NG�N H0N 100   39.597.797.621 21.876.608.337 
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       (100=110+120+130+140+150)       
I. Ti�n và các kho�n t �ng � �ng ti�n 110 4.1 4.144.658.300 607.409.557 
    1. Ti�n  111   4.144.658.300 607.409.557 
II. Các kho�n �(u t  tài chính ng)n h�n 120   - - 
III. Ph�i thu ng)n h�n 130 4.2 20.472.269.121 10.839.711.370 
    1. Ph�i thu khách hàng 131   20.059.265.515 10.573.481.049 
    2. Tr� tr��c cho ng��i bán 132   413.003.606 266.230.321 
IV. Hàng t�n kho 140 4.3 14.701.627.118 10.003.003.424 
    1. Hàng t�n kho 141   14.701.627.118 10.003.003.424 
V. Tài s�n ng)n h�n khác 150   279.243.082 426.483.986 
    1. Chi phí tr� tr��c ng�n h
n 151   58.344.182 103.479.703 
    4. Tài s�n ng�n h
n khác 158   220.898.900 323.004.283 
        
B  TÀI S&N DÀI H0N 200   8.023.120.506 4.850.306.513 
(200 = 210+220+240+250+260)       
I. Các kho�n ph�i thu dài h�n 210   - - 
II. Tài s�n c� ��nh 220   8.023.120.506 4.850.306.513 
    1. Tài s�n c	 ��nh h+u hình 221 4.4 6.817.939.082 2.547.362.154 
     - Nguyên giá 222   7.704.365.624 2.953.880.229 
     - Giá tr� hao mòn l&y k� 223   (886.426.542) (406.518.075) 
    3. Tài s�n c	 ��nh vô hình 227 4.5 103.645.986 113.450.253 
     - Nguyên giá 228   125.252.000 125.252.000 
     - Giá tr� hao mòn l&y k� 229   (21.606.014) (11.801.747) 

4. Chi phí xây d�ng c( b�n d� dang 230 4.6 1.101.535.438 2.189.494.106 
III.  B�t ��ng s�n �(u t   240   - - 
IV. Các kho�n �(u t  tài chính dài h�n  250   - - 
V. Tài s�n dài h�n khác 260   - - 
        

T�NG C$NG TÀI S&N (270 = 100 + 200) 270   47.620.918.127 26.726.914.850 
B&NG CÂN �#I K� TOÁN (ti�p theo) 

T�i ngày 31 tháng 12 n�m 2010 
 

M/U B 01-DN 
�(n v�: VND 

NGU%N V#N 
Mã 
s� 

Thuy�t 
minh 

31/12/2010 31/12/2009 

        
A.  N1 PH&I TR& (300=310+330) 300   18.322.852.243 14.504.214.687 
I.  N2 ng)n h�n 310   17.725.676.878 13.693.039.322 
    1. Vay và n� ng�n h
n 311 4.7 7.550.000.000 2.720.000.000 
    2. Ph�i tr� ng��i bán 312   8.060.608.512 9.801.161.854 
    3. Ng��i mua tr� ti�n tr��c 313   440.408.000 160.455.000 
    4. Thu� và các kho�n ph�i n�p Nhà n��c 314 4.8 1.674.660.366 1.011.422.468 
II. N2 dài h�n 330   597.175.365 811.175.365 
    4. Vay và n� dài h
n 334 4.9 580.000.000 800.000.000 
    6. D� phòng tr� cp mt vi�c làm 336   17.175.365 11.175.365 
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B. NGU%N V#N (400=410+430) 400   29.298.065.884 12.222.700.163 
I. Ngu�n v�n ch� s, h3u 410 4.10 29.298.065.884 12.222.700.163 
    1. V	n ��u t� c�a ch� s� h+u 411   25.000.000.000 12.000.000.000 
    10. L�i nhu�n ch�a phân ph	i  420 4.11 4.298.065.884 222.700.163 
II. Ngu�n kinh phí và qu4 khác 430   - - 
        

T�NG C$NG NGU%N V#N (440 = 300+ 400) 440   47.620.918.127 26.726.914.850 
�

Mai V5 Th�ch 
Giám ��c 
Nam ��nh, ngày 22 tháng 3 n�m 2011 

 Tr(n Th� H�ng M�n 
K� toán tr ,ng 

BÁO CÁO K�T QU& HO0T �$NG KINH DOANH 
Cho n�m tài chính kt thúc ngày 31/12/2010 

 
M/U B 02-DN 
�(n v�: VND 

CH6 TIÊU 
Mã  
s� 

Thuy�t 
minh 

N�m 2010 N�m 2009 

        
1. Doanh thu bán hàng và cung c�p d�ch v! 01 4.12 44.329.285.422 31.097.155.980 
2. Các kho�n gi�m tr7 doanh thu 02   - - 
3. Doanh thu thu(n v� bán hàng và cung c�p 
d�ch v! (10 = 01 - 02) 

10   44.329.285.422 31.097.155.980 

4. Giá v�n hàng bán 11 4.13 35.990.146.532 28.816.787.445 
5. L2i nhu�n g�p v� bán hàng và cung c�p d�ch 
v! (20 = 10 - 11) 

20   8.339.138.890 2.280.368.535 

6. Doanh thu ho�t ��ng tài chính 21 4.14 8.511.829 29.003.338 
7. Chi phí tài chính 22 4.15 557.588.641 559.574.721 
  - Trong �ó: Chi phí lãi vay  23   511.563.423 538.019.820 

8. Chi phí bán hàng 24   - - 
9. Chi phí qu�n lý doanh nghip 25   2.115.029.343 1.585.723.642 
10. L2i nhu�n thu(n t7 ho�t ��ng kinh doanh 30   5.675.032.735 164.073.510 
     {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}       
11. Thu nh�p khác 31   - - 
12. Chi phí khác 32   234.208.364 - 
13. L2i nhu�n khác (40 = 31 - 32) 40   (234.208.364) - 
14. T
ng l2i nhu�n k� toán tr �c thu�  
     (50 = 30 + 40) 

50   5.440.824.371 164.073.510 

15. Chi phí thu� TNDN hin hành 51 4.16 1.365.458.650 5.136.578 
16. Chi phí thu� TNDN hoãn l�i 52   - - 
17. L2i nhu�n sau thu� thu nh�p doanh nghip 
(60 = 50 – 51 - 52) 

60   4.075.365.721 158.936.932 

18. Lãi c� b�n trên c
 phi�u 70 4.17 1.936 225 

�
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Mai V5 Th�ch 
Giám ��c 
Nam ��nh, ngày 22 tháng 3 n�m 2011 

 Tr(n Th� H�ng M�n 
K� toán tr ,ng 

BÁO CÁO L�U CHUY'N TI8N T�  
(Theo ph �ng pháp gián ti�p) 

Cho n�m tài chính kt thúc ngày 31/12/2010 

 
M/U B 03-DN 
�(n v�: VND 

CH6 TIÊU 
Mã 
s� 

Thuy�t 
minh 

N�m 2010 N�m 2009 

        
I. L u chuy�n ti�n t7 ho�t ��ng kinh doanh       
1. L�i nhu�n tr
�c thu� 01   5.440.824.371 164.073.510 

2.  i�u chnh cho các kho�n       

    - Khu hao TSC� 02   489.712.734 189.186.396 
    - Chi phí lãi vay  06   511.563.423 538.019.820 
3. L�i nhu�n t! ho�t ��ng kinh doanh tr
�c 

thay ��i v�n  l
u ��ng 

08   6.442.100.528 891.279.726 

    - T�ng, gi�m các kho�n ph�i thu 09   (9.530.452.368) (6.763.441.085) 
    - T�ng, gi�m hàng t�n kho 10   (4.698.623.694) 1.726.942.380 
    - T�ng, gi�m các kho�n ph�i tr� (Không k� lãi 
vay ph�i tr�, thu� thu nh�p doanh nghi�p ph�i 
n�p)  

11   (2.645.683.657) (3.002.461.009) 

    - T�ng, gi�m chi phí tr� tr��c  12   45.135.521 (103.479.703) 
    - Ti�n lãi vay �ã tr� 13   (511.563.423) (540.125.203) 
    - Thu� thu nh�p doanh nghi�p �ã n�p 14   (20.680.993) (3.655.105) 
L
u chuy�n ti�n thu�n t! ho�t ��ng kinh 

doanh 

20   (10.919.768.086) (7.794.939.999) 

        
II. L u chuy�n ti�n t7 ho�t ��ng �(u t        
1.Ti�n chi �� mua s�m, xây d�ng TSC� và các 
tài s�n dài h
n khác 

21   - (1.949.003.906) 

7.Ti�n thu lãi cho vay, c� t�c và l�i nhu�n ���c 
chia 

27   8.511.829 - 

L
u chuy�n ti�n thu�n t! ho�t ��ng ��u t
 30   8.511.829 (1.949.003.906) 

        

III. L u chuy�n ti�n t7 ho�t ��ng tài chính       
1.Ti�n thu t  phát hành c� phi�u, nh�n v	n góp 
c�a ch� s� h+u 

31   9.838.505.000 9.900.000.000 

3.Ti�n vay ng�n h
n, dài h
n nh�n ���c 33   10.950.000.000 4.120.000.000 
4.Ti�n chi tr� n� g	c vay 34   (6.340.000.000) (4.741.532.349) 
L
u chuy�n ti�n thu�n t! ho�t ��ng tài chính 40   14.448.505.000 9.278.467.651 

L u chuy�n ti�n thu(n trong k9  
(50 = 20+30+40) 

50   3.537.248.743 (465.476.254) 

Ti�n và t �ng � �ng ti�n �(u k9 60   607.409.557 1.072.885.811 
3nh h��ng c�a thay ��i t# giá h	i �oái quy ��i 
ngo
i t� 

61   - - 
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Ti�n và t �ng � �ng ti�n cu�i k9  
(70 = 50+60+61) 

70 4.1 4.144.658.300 607.409.557 

��� THÔNG TIN KHÁI QUÁT 
Hình th�c s, h3u v�n 

Công ty C� ph�n ��u t� Thi�t b� và Xây l�p �i�n Thiên Tr��ng (g,i t�t là “Công ty”) ���c 
thành l�p theo Giy ch�ng nh�n ��ng ký kinh doanh s	 0600324084 do S� K� ho
ch và 
��u t� T�nh Nam ��nh cp ��ng ký thay ��i l�n th� t� ngày 22 tháng 04 n�m 2010 trên c( 
s� chuy�n ��i tên g,i t  Công ty C� ph�n Thu�n H�ng. 

Công ty C� ph�n Thu�n H�ng ���c thành l�p theo Giy ch�ng nh�n ��ng ký kinh doanh s	 
0703000328 do S� K� ho
ch và ��u t� T�nh Nam ��nh cp l�n ��u ngày ngày 10 tháng 11 
n�m 2003.  

   Ngành ngh� kinh doanh và ho�t ��ng chính 
Ngành ngh� ho
t ��ng kinh doanh c�a Công ty g�m: Xây l�p ���ng dây và tr
m bi�n áp �i�n 
��n 35KV; San lp m$t b!ng; Xây d�ng các công trình dân d�ng, công nghi�p, giao thông, thu# 
l�i; S�n xut, mua bán hàng th� công m� ngh�; Mua bán v�t t�, thi�t b� ngành �i�n; Mua bán 
l�(ng th�c, hàng nông, lâm thu# s�n, phân bón nông nghi�p; S�n xut các  m$t hàng nh�a, c( 
khí xut kh%u; S�n xut, mua bán hàng may m$c công nghi�p xut kh%u; Mua bán �i�n tho
i 
các lo
i; �
i lý d�ch v� b�u chính vi)n thông; Mua bán các thi�t b� v�n phòng, v�n phòng 
ph%m, hoá cht ngành in; V�n t�i hàng hoá và khách hàng theo h�p ��ng; Cho thuê v�n phòng, 
nhà x��ng, kho bãi; Khai thác, mua bán khoáng s�n, v�t li�u xây d�ng; Mua bán cho thuê máy 
móc, thi�t b� ngành công trình. 

 
2.  C: S; L<P BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ K= K� TOÁN 
 
2.1 C� s, l�p Báo cáo tài chính 

Báo cáo tài chính kèm theo ���c trình bày b!ng ��ng Vi�t Nam (VND), theo 
nguyên t�c giá g	c và phù h�p v�i các Chu%n m�c K� toán Vi�t Nam, H� th	ng K� 
toán Vi�t Nam và các quy ��nh hi�n hành khác v� k� toán t
i Vi�t Nam.   

Báo cáo tài chính kèm theo không nh!m ph�n ánh tình hình tài chính, k�t qu� 
ho
t ��ng kinh doanh và tình hình l�u chuy�n ti�n t� theo các nguyên t�c và thông l� 
k� toán ���c chp nh�n chung t
i các n��c khác ngoài Vi�t Nam.  

Hình th�c s� k� toán áp d�ng: Nh�t ký chung. 
2.2  K9 k� toán 

N�m tài chính c�a Công ty b�t ��u t  ngày 01 tháng 01 và k�t thúc vào ngày 31 
tháng 12.  

 
3. TÓM T�T CÁC CHÍNH SÁCH K� TOÁN CH" Y�U 

Sau �ây là các chính sách k� toán ch� y�u ���c Công ty áp d�ng trong vi�c l�p Báo cáo tài 
chính: 
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3.1 Ch� �� k� toán áp d!ng và th�c hin các chu�n m�c k� toán Vit Nam 
Công ty áp d�ng Ch� �� K� toán Doanh nghi�p ban hành theo Quy�t ��nh s	 
15/2006/Q�-BTC ngày 20/03/2006, các chu%n m�c k� toán Vi�t Nam do B� Tài chính 
ban hành và các v�n b�n s�a ��i, b� sung, h��ng d/n th�c hi�n kèm theo. 

Công ty �ã th�c hi�n các Chu%n m�c k� toán Vi�t Nam và các v�n b�n h��ng d/n 
Chu%n m�c do Nhà n��c ban hành. Báo cáo tài chính ���c l�p và trình bày theo �úng 
m,i quy ��nh c�a t ng chu%n m�c, thông t� h��ng d/n th�c hi�n chu%n m�c và Ch� �� 
k� toán hi�n hành �ang áp d�ng. 

3.2         ��c tính k� toán  
 
Vi�c l�p Báo cáo tài chính tuân th� theo các Chu%n m�c K� toán Vi�t Nam, H� th	ng 
K� toán Vi�t Nam và các quy ��nh hi�n hành khác v� k� toán t
i Vi�t Nam yêu c�u Ban 
Giám �	c ph�i có nh+ng ��c tính và gi� ��nh �nh h��ng ��n s	 li�u báo cáo v� công 
n�, tài s�n và vi�c trình bày các kho�n công n� và tài s�n ti�m tàng t
i ngày l�p Báo cáo 
tài chính c&ng nh� các s	 li�u báo cáo v� doanh thu và chi phí trong su	t n�m tài chính 
(k. ho
t ��ng). K�t qu� ho
t ��ng kinh doanh th�c t� có th� khác v�i các ��c tính, gi� 
��nh �$t ra. 

 
3.3 Ti�n và các kho�n t �ng � �ng ti�n 

Ti�n m$t và các kho�n t�(ng ��(ng ti�n m$t bao g�m ti�n m$t t
i qu�, các kho�n ký 
c��c, ký qu�, các kho�n ��u t� ng�n h
n ho$c các kho�n ��u t� có kh� n�ng thanh 
kho�n cao d) dàng chuy�n ��i thành ti�n và ít có r�i ro liên quan ��n vi�c bi�n ��ng giá 
tr� chuy�n ��i c�a các kho�n này. 

 
3.4 Các kho�n ph�i thu và d� phòng n2 khó �òi 

 

D� phòng ph�i thu khó �òi ���c trích l�p cho nh+ng kho�n ph�i thu �ã quá h
n thanh toán, 
ho$c các kho�n thu mà ng��i n� khó có kh� n�ng thanh toán do b� thanh lý, phá s�n hay các 
khó kh�n t�(ng t�. 

3.5 Hàng t�n kho 

Hàng t�n kho ���c xác ��nh trên c( s� giá thp h(n gi+a giá g	c và giá tr� thu�n có th� 
th�c hi�n ���c. Giá g	c hàng t�n kho bao g�m chi phí nguyên v�t li�u tr�c ti�p, chi phí 
lao ��ng tr�c ti�p và chi phí s�n xut chung, n�u có, �� có ���c hàng t�n kho � ��a 
�i�m và tr
ng thái hi�n t
i. Giá g	c c�a hàng t�n kho ���c xác ��nh theo ph�(ng pháp 
nh�p tr��c xut tr��c. Giá tr� thu�n có th� th�c hi�n ���c ���c xác ��nh b!ng giá bán 
��c tính tr  các chi phí �� hoàn thành cùng chi phí ti�p th�, bán hàng và phân ph	i phát 
sinh.  
D� phòng gi�m giá hàng t�n kho c�a Công ty ���c trích l�p theo các quy ��nh k� toán 
hi�n hành. Theo �ó, Công ty ���c phép trích l�p D� phòng gi�m giá hàng t�n kho l*i 
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th�i, h0ng, kém ph%m cht trong tr��ng h�p giá tr� th�c t� c�a hàng t�n kho cao h(n giá 
tr� thu�n có th� th�c hi�n ���c t
i th�i �i�m k�t thúc niên �� k� toán. 

3.6 Tài s�n c� ��nh h3u hình và kh�u hao 

Tài s�n c	 ��nh h+u hình ���c trình bày theo nguyên giá tr  giá tr� hao mòn l&y k�. 

Nguyên giá tài s�n c	 ��nh h+u hình bao g�m giá mua và toàn b� các chi phí khác liên quan 
tr�c ti�p ��n vi�c ��a tài s�n vào tr
ng thái s4n sàng s� d�ng.   

Nguyên giá tài s�n c	 ��nh h+u hình do t� làm, t� xây d�ng bao g�m chi phí xây d�ng, chi 
phí s�n xut th�c t� phát sinh c�ng chi phí l�p �$t và ch
y th�.  

Tài s�n c	 ��nh h+u hình ���c khu hao theo ph�(ng pháp ���ng th1ng d�a trên th�i gian 
h+u d�ng ��c tính. Th�i gian khu hao c� th� nh� sau: 

 N�m 
  

Máy móc và thi�t b� 6 - 10 
Ph�(ng ti�n v�n t�i 6 - 10 

3.7 Tài s�n c� ��nh vô hình và kh�u hao 

Tài s�n c	 ��nh vô hình th� hi�n giá tr� quy�n s� d�ng �t t
i khu công nghi�p và ph�n 
m�m k� toán, ���c trình bày theo nguyên giá tr  giá tr� hao mòn l&y k�.  

3.8 Chi phí xây d�ng c� b�n d, dang 
Các tài s�n �ang trong quá trình xây d�ng ph�c v� m�c �ích s�n xut, cho thuê, 

qu�n tr� ho$c cho bt k. m�c �ích nào khác ���c ghi nh�n theo giá g	c. Chi phí này 
bao g�m chi phí d�ch v� và chi phí lãi vay có liên quan phù h�p v�i chính sách k� toán 
c�a Công ty. Vi�c tính khu hao c�a các tài s�n này ���c áp d�ng gi	ng nh� v�i các 
tài s�n khác, b�t ��u t  khi tài s�n � vào tr
ng thái s4n sàng s� d�ng. 

 

3.8 Ghi nh�n doanh thu 
Doanh thu ���c ghi nh�n khi k�t qu� giao d�ch hàng hoá ���c xác ��nh m�t cách �áng tin 
c�y và Công ty có kh� n�ng thu ���c các l�i ích kinh t� t  giao d�ch này. Doanh thu cung 
cp d�ch v� ���c ghi nh�n khi có b!ng ch�ng v� t# l� d�ch v� cung cp ���c hoàn thành t
i 
ngày k�t thúc niên �� k� toán. 

Doanh thu t  h�p ��ng xây d�ng c�a Công ty ���c ghi nh�n theo chính sách k� toán c�a 
Công ty v� h�p ��ng xây d�ng. 

Lãi ti�n g�i ���c ghi nh�n trên c( s� d�n tích, ���c xác ��nh trên s	 d� các tài kho�n ti�n 
g�i và lãi sut áp d�ng. 

3.9 H2p ��ng xây d�ng 

Khi k�t qu� th�c hi�n h�p ��ng xây d�ng có th� ���c ��c tính m�t cách �áng tin c�y, 
doanh thu và chi phí liên quan ��n h�p ��ng ���c ghi nh�n t�(ng �ng v�i ph�n công vi�c 
�ã hoàn thành t
i ngày k�t thúc niên �� k� toán d�a trên các Biên b�n nghi�m thu, quy�t 
toán t ng ph�n ho$c toàn b� công trình. 
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Khi k�t qu� th�c hi�n h�p ��ng xây d�ng không th� ���c ��c tính m�t cách �áng tin c�y, 
doanh thu ch� ���c ghi nh�n t�(ng ��(ng v�i chi phí c�a h�p ��ng �ã phát sinh mà vi�c 
���c hoàn tr�  là t�(ng �	i ch�c ch�n.  

3.10 Các kho�n tr� tr �c ng)n h�n 

Các kho�n chi phí tr� tr��c ng�n h
n khác bao g�m công c�, d�ng c� ���c phân b� 
ngay 50% giá tr� vào Báo cáo K�t qu� ho
t ��ng kinh doanh khi xut dùng và phân b� 
n	t giá tr� còn l
i khi có giy báo h0ng. 

3.11 Ngo�i t   

Các nghi�p v� phát sinh b!ng các lo
i ngo
i t� ���c chuy�n ��i theo t# giá t
i ngày phát 
sinh nghi�p v�. Chênh l�ch t# giá phát sinh t  các nghi�p v� này ���c h
ch toán vào 
Báo cáo K�t qu� ho
t ��ng kinh doanh. 
S	 d� các tài s�n b!ng ti�n và công n� ph�i thu, ph�i tr� có g	c ngo
i t� t
i ngày k�t 
thúc niên �� k� toán ���c chuy�n ��i theo t# giá t
i ngày này. Chênh l�ch t# giá phát 
sinh do �ánh giá l
i các kho�n ti�n t�, công n� ng�n h
n ���c ph�n ánh l&y k� trên B�ng 
cân �	i k� toán, chênh l�ch t# giá phát sinh do �ánh giá l
i các kho�n công n� dài h
n 
���c ph�n ánh trên Báo cáo K�t qu� ho
t ��ng kinh doanh trong k.. Lãi chênh l�ch t# 
giá do �ánh giá l
i các s	 d� t
i ngày k�t thúc niên �� k� toán không ���c dùng �� chia 
cho c� �ông.  

3.12 Chi phí �i vay 

Chi phí �i vay liên quan tr�c ti�p ��n vi�c mua, ��u t� xây d�ng ho$c s�n xut nh+ng tài 
s�n c�n m�t th�i gian t�(ng �	i dài �� hoàn thành ��a vào s� d�ng ho$c kinh doanh 
���c c�ng vào nguyên giá tài s�n cho ��n khi tài s�n �ó ���c ��a vào s� d�ng ho$c 
kinh doanh. Các kho�n thu nh�p phát sinh t  vi�c ��u t� t
m th�i các kho�n vay ���c 
ghi gi�m nguyên giá tài s�n có liên quan. 
 

Tt c� các chi phí lãi vay khác ���c ghi nh�n vào Báo cáo K�t qu� ho
t ��ng kinh doanh 
khi phát sinh. 

Các kho�n d� phòng 
Các kho�n d� phòng ���c ghi nh�n khi Công ty có ngh�a v� n� hi�n t
i do k�t qu� t  
m�t s� ki�n �ã x�y ra, và Công ty có kh� n�ng ph�i thanh toán ngh�a v� này. Các kho�n 
d� phòng ���c xác ��nh trên c( s� ��c tính c�a Ban Giám �	c v� các kho�n chi phí c�n 
thi�t �� thanh toán ngh�a v� n� này t
i ngày k�t thúc niên �� k� toán. 

3.14 Thu� 

Công ty h
ch toán thu� GTGT theo ph�(ng pháp khu tr . 
Thu� thu nh�p doanh nghi�p th� hi�n t�ng giá tr� c�a s	 thu� ph�i tr� hi�n t
i và s	 thu� 
hoãn l
i. 

S	 thu� hi�n t
i ph�i tr� ���c tính d�a trên thu nh�p ch�u thu� trong n�m. Thu nh�p ch�u 
thu� khác v�i l�i nhu�n thu�n ���c trình bày trên Báo cáo K�t qu� ho
t ��ng kinh doanh vì 
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không bao g�m các kho�n thu nh�p hay chi phí tính thu� ho$c ���c khu tr  trong các n�m 
khác và ngoài ra không bao g�m các ch� tiêu không ch�u thu� ho$c không ���c khu tr . 

Vi�c xác ��nh thu� thu nh�p c�a Công ty c�n c� vào các quy ��nh hi�n hành v� thu�. Tuy 
nhiên, nh+ng quy ��nh này thay ��i theo t ng th�i k. và vi�c xác ��nh sau cùng v� thu� thu 
nh�p doanh nghi�p tu. thu�c vào k�t qu� ki�m tra c�a c( quan thu� có th%m quy�n. 

Thu� thu nh�p hoãn l
i ���c tính trên các kho�n chênh l�ch gi+a giá tr� ghi s� c�a các 
kho�n m�c tài s�n ho$c công n� trên B�ng Cân �	i k� toán và c( s� tính thu� thu nh�p. 
Thu� thu nh�p hoãn l
i ���c k� toán theo ph�(ng pháp d�a trên B�ng Cân �	i k� toán. 
Thu� thu nh�p hoãn l
i ph�i tr� ph�i ���c ghi nh�n cho tt c� các kho�n chênh l�ch t
m th�i 
còn tài s�n thu� thu nh�p hoãn l
i ch� ���c ghi nh�n khi ch�c ch�n có �� l�i nhu�n tính thu� 
trong t�(ng lai �� s� d�ng các kho�n chênh l�ch t
m th�i ���c khu tr .  

Thu� thu nh�p hoãn l
i ���c xác ��nh theo thu� sut d� tính s' áp d�ng cho n�m tài s�n 
���c thu h�i hay n� ph�i tr� ���c thanh toán. Thu� thu nh�p hoãn l
i ���c ghi nh�n lãi, l* 
tr  tr��ng h�p kho�n thu� �ó có liên quan ��n các kho�n m�c ���c ghi th1ng vào v	n ch� 
s� h+u. Trong tr��ng h�p �ó, thu� thu nh�p hoãn l
i c&ng ���c ghi th1ng vào v	n ch� s� 
h+u. 

Tài s�n thu� thu nh�p hoãn l
i và n� thu� thu nh�p hoãn l
i ph�i tr� ���c bù tr  khi Công ty 
có quy�n h�p pháp �� bù tr  gi+a tài s�n thu� thu nh�p hi�n hành v�i thu� thu nh�p hi�n 
hành ph�i n�p và khi các tài s�n thu� thu nh�p hoãn l
i và n� thu� thu nh�p hoãn l
i ph�i tr� 
liên quan t�i thu� thu nh�p doanh nghi�p ���c qu�n lý b�i cùng m�t c( quan thu� và Công 
ty có d� ��nh thanh toán thu� thu nh�p hi�n hành trên c( s� thu�n. 

Theo biên b�n xác nh�n ��ng ký ��u t� d� án, s	 07121000076 ngày 14 tháng 08 n�m 2008 
c�a S� K� ho
ch và ��u t� T�nh Nam ��nh thì Công ty ���c mi)n thu� 2 n�m k� t  khi có 
thu nh�p ch�u thu� và gi�m 50% s	 thu� ph�i n�p cho 3 n�m ti�p theo �	i v�i ho
t ��ng c�a 
d� án “X��ng s�n xut c( khí và hàng m� ngh�”. Các lo
i s�n ph%m thu�c d� án này bao 
g�m: xà �i�n, bulông, l, hoa tre và khay tre. N�m 2010 là n�m th� 2 Công ty ���c mi)n 
thu� Thu nh�p doanh nghi�p �	i v�i các kho�n thu nh�p t  d� án này. 

Các lo
i thu� khác ���c áp d�ng theo các lu�t thu� hi�n hành t
i Vi�t Nam. 

(Chi tit xem trên website www.dienthientruong.com.vn) 
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2.  S� l 2ng cán b�, nhân viên và chính sách lao ��ng 

- Tính ��n h�t quý II n�m 2010, t�ng s	 nhân viên c�a Công ty là 100 ng��i. 

- Chính sách �	i v�i ng��i lao ��ng 

• Ti�n l�(ng:  

+ L�(ng bình quân c�a công nhân s�n xut t
i các x��ng, nhà máy: 2.500.000 

��ng/tháng. 

+ L�(ng bình quân c�a kh	i hành chính: 3.000.000 ��ng/tháng. 

• Các chính sách khác: tuân th� �úng theo nh+ng quy ��nh c�a pháp lu�t lao ��ng v� th�i 

gian ngh� ng(i, các kho�n tr� cp, b�o hi�m xã h�i,… 

3. Thông tin v� Ban �i�u hành và K� toán tr ,ng 

Ban Giám ��c 

H, và tên Ch�c v� Ngày sinh 
S	 c� ph�n n�m 

gi+ 

T# l� 

(%) 

Mai V& Th
ch 
Ch� t�ch H�QT, 

Giám �	c 
18/04/1974 220.000 

 

8,80 

 

V& Qu	c Tr� 
Phó Giám �	c 

 
06/03/1956 0 0,00 

Vi Trung S(n Phó Giám �	c 09/12/1965 0 
0,00 

 

 

K� toán tr ,ng 

H, và tên Ch�c v� Ngày sinh 
S	 c� ph�n n�m 

gi+ 

T# l� 

(%) 

Tr�n Th� H�ng M�n K� toán tr��ng 02/02/1982 2.500 

 

0,10% 
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VII. Thông tin v� c
 �ông và Qu�n tr� công ty 

H�i ��ng qu�n tr� 

H> và tên Ch�c v! Ngày sinh 
S� c
 ph(n n)m 

gi3 

T? l 

(%) 

Hoàng H+u Tun Ch� t�ch H�QT 29/06/1972 250.000 10 

Mai V& Th
ch -y viên H�QT 18/04/1974 220.000 8,80 

Hoàng Th� Ph�(ng 
( 

 

-y viên H�QT 
 

25/10/1970 5.500 0,22 

Hoàng Anh Tú -y viên H�QT 17/07/1980 6.000 0,24 

Mai Tùng Lâm -y viên H�QT 19/05/1976 10.000 0,40 

 
Ban Ki�m soát  

H> và tên Ch�c v! Ngày sinh 
S� c
 ph(n 

n)m gi3 
T? l (%) 

Tr�n Th� Vân Anh Tr��ng BKS 02/02/1985 2.000 0,08 

Nguy)n Qu	c Bình Thành viên BKS 01/07/1982 2.000 0,08 

Tr�n Vân Anh Thành viên BKS 15/01/1985 2.000 0,08 

 
Tính ��n th�i �i�m 15/03/2011, Công ty có 136 c� �ông. 


