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I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Thông tin khái quát:  

 - Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Xây dựng công trình giao thông Bến Tre 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 5503000033 đăng ký lần đầu ngày 20 tháng 12 năm 

2005 và đăng ký thay đổi lần 8 với số 1300403675 ngày 22 tháng 02 năm 2013 do Sở Kế hoạch và 

Đầu Tư tỉnh Bến Tre cấp 

- Vốn điều lệ: 16.564.700.000 đồng 

- Địa chỉ: 694 C ĐT 885 ấp Phú hào xã Phú hưng TP Bến Tre tỉnh Bến Tre. 

- Số điện thoại: 075 – 3822424; 075 – 3825663 Fax: 075 – 3825663 

- Website: www.tbtco.vn 

- Mã chứng khoán: TBT 

2. Quá trình hình thành và phát triển: 

Coâng ty coå phaàn Xaây döïng coâng trình giao thoâng Beán Tre ñöôïc thaønh laäp vaø phaùt trieån qua caùc 

giai ñoaïn nhö sau: 

-Töø naêm 1976 -1981: Coâng ty Caàu ñöôøng Beán Tre (ñöôïc thaønh laäp töø Ñoäi duy tu caàu ñöôøng) 

thuoäc ngaønh chuû quaûn Sôû Giao thoâng vaän taûi Beán Tre.  

-Töø naêm 1981 -1992: Coâng ty ñöôïc cuûng coá, phaùt trieån vaø ñoåi teân thaønh Coâng ty Coâng trình 

Giao thoâng Beán Tre.  

- Töø naêm 1992 -1996: UBND tænh Beán Tre Quyeát ñònh soá 767/QÑ-UB ngaøy 06/10/1992 hôïp 

nhaát 03 ñôn vò laø Xí nghieäp Quaûn lyù Phaø, Xí nghieäp Quaûn lyù ñöôøng boä vaø Coâng ty Coâng trình Giao 

thoâng thaønh Ñoaïn Quaûn lyù ñöôøng boä Beán Tre. Chöùc naêng cuûa ñôn vò vöøa laø ñôn vò saûn xuaát, vöøa laø laø 

ñôn vò söï nghieäp coù thu. 

- Töø naêm 1996 -2004: Ngaøy 23/7/1996 UBND tænh Beán Tre quyeát ñònh soá 1077/QÑ-UB taùch 

khoái quaûn lyù phaø ra khoûi ñôn vò vaø ñoåi teân thaønh Coâng ty Xaây döïng & Khai thaùc Coâng trình Giao thoâng 

 



Beán Tre. Chöùc naêng cuûa Cty luùc naøy laø quaûn lyù heä thoáng caàu ñöôøng boä trong Tænh vaø xaây döïng, söûa 

chöõa caùc coâng trình giao thoâng, thuyû lôïi.  

- Töø naêm 2004 - 2005: Thöïc hieän phöông aùn saép xeáp, ñoåi môùi doanh nghieäp Nhaø nöôùc, UBND 

Tænh Quyeát ñònh soá 3816/2004/QÑ-UB ngaøy 04/10/2004 taùch khoái quaûn lyù giao thoâng thuûy boä cuûa 

Coâng ty ra ñeå thaønh laäp Ñoaïn Quaûn lyù giao thoâng thuyû boä (ñôn vò söï nghieäp) thuoäc Sôû Giao thoâng vaän 

taûi Beán Tre vaø Quyeát ñònh soá 3893/QÑ-UB ngaøy 13/10/2004 saùp nhaäp Xí nghieäp Cô khí Giao thoâng 

(ñôn vò trong Ngaønh giao thoâng) vaøo Coâng ty thuoäc Sôû Giao thoâng vaän taûi Beán Tre. Ngaønh ngheà saûn 

xuaát kinh doanh laø: Xaây döïng môùi, söûa chöõa caùc coâng trình giao thoâng; xaây döïng taùi thieát caùc coâng 

trình daân duïng, coâng nghieäp, ñoâ thò; ñoùng môùi, söûa chöõa phöông tieän thuyû voû theùp, thieát keá phöông tieän 

thuyû khoâng laáp maùy döôùi 100 taán; saûn xuaát caùc saûn phaåm phuïc vuï coâng trình giao thoâng, noâng nghieäp, 

xaây döïng, thuyû lôïi.  

- Töø naêm 2005 -2009: Cuoái naêm 2005 UBND Tænh Quyeát ñònh soá 3424/QÑ-UB ngaøy 

06/10/2005 chuyeån Coâng ty Xaây döïng & Khai thaùc Coâng trình Giao thoâng thaønh Cty coå phaàn Xaây döïng 

coâng trình giao thoâng Beán Tre vaø chính thöùc hoaït ñoäng cuûa Coâng ty coå phaàn keå töø ngaøy 01/01/2006 cho 

ñeán nay. 

+ Niêm yết: 

Ngày 01/03/2010 cổ phiếu của công ty được niêm yết và giao dịch ngày đầu tiên tại Sở giao 

dịch chứng khoán Hà Nội sàn Upcom với mã chứng khoán TBT và số lượng cổ phiếu niêm yết là 

1.656.470 cổ phiếu theo thông báo số 85/TB-SGDHN ngày 03/02/2010. 

3. Ngành nghề kinh doanh:  

3.1 Ngành nghề kinh doanh chính: 

- Đóng tàu & cấu kiện nổi Chi tiết: Gia công, đóng tàu & cấu kiện nổi. Đóng tàu & cấu kiện nổi  

- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Trụ điện, cọc bê tông phục vụ 

công trình giao thông, nông nghiệp, xây dựng, thủy lợi, đô thị & bưu chính viễn thông. Mua 

bán các loại cống, cọc bê tông ly tâm, bê tông mới 

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi … 

3.2 Địa bàn kinh doanh: Tỉnh Bến Tre, Tiền giang, Long an . . . 

4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý: 

4.1 Mô hình quản trị:  

 * Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý Công ty, có trách nhiệm giám sát Ban Tổng Giám Đốc 

điều hành và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do luật pháp và Điều lệ Cty, các 

quy chế nội bộ của Cty và nghị quyết ĐHĐCĐ quy định. 



 * Ban kiểm soát: là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban 

kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của 

Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc Cty. 

 * Tổng Giám Đốc: Là người đại diện của Cty trong việc điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh 

doanh. Tổng Giám Đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và miễn nhiệm. Chịu trách nhiệm trước HĐQT và 

pháp luật về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty. 

 * Phó Tổng Giám Đốc: Các Phó Tổng Giám Đốc Cty giúp Tổng Giám Đốc điều hành mọi hoạt 

động của Cty theo sự phân công và ủy quyền của Tổng Giám Đốc. 

 * Các phòng chức năng: Do HĐQT thành lập trên cơ sở đề nghị của Tổng Giám Đốc.Các phòng 

chịu trách nhiệm thực hiện và tham mưu cho Ban Tổng Giám Đốc các công việc thuộc phạm vi chức năng 

của phòng trong việc thực hiệm mục tiêu và chiến lược chung của Cty. 

 * Các chi nhánh của Cty: Thực hiện các công trình của Công Ty, và bên ngoài . . . 

4.2 Cơ cấu bộ máy quản lý: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Các công ty con, công ty liên kết: 

* Công ty TNHH MTV TM-XD Và Dịch Vụ Giao Long  

Địa chỉ: Ấp 7 xã Giao long huyện châu Thành tỉnh Bến Tre 
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Lĩnh vực SXKD: Mua bán VLXD, Sản xuất Bê tông tươi, dầm cầu, thi công các công trình giao 

thông . .  

* Công ty Cổ phần Xây Dựng Giao Thông Tiền Giang 

Địa chỉ: Sè 1A Lê Văn Phẩm TP Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang 

Lĩnh vực SXKD: Thi công các công trình giao thông trong và ngoài tỉnh …  

* Công ty TNHH Thương Mại Sông Tiền Bến Tre 

Địa chỉ: 35/C3 ấp Phú hào xã Phú hưng TP Bến Tre tỉnh Bến Tre 

Lĩnh vực SXKD: Mua bán Xăng, dầu, ga, VLXD . . . 

5. Định hướng phát triển: 

 Chủ trương  đầu tư phát triển sản xuất có trọng tâm, trọng điểm: tiếp cận chủ đầu tư để tham gia 

các công trình thuộc nguồn vốn chống biến đổi khí hậu, xây dựng nông thôn mới . . ., Kiện toàn bộ máy tổ 

chức Công ty mẹ, các công ty con, xí nghiệp trực thuộc theo hướng tập trung chuyên môn sâu, phát huy 

thế mạnh của từng đơn vị. 

 Định hướng chính sách đào tạo, tuyển dụng người lao động có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm 

và đào tạo nguồn cán bộ quản lý từ trong quá trình làm việc thực tiễn tại Công ty. 

6. Các rủi ro: 

 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của Công ty là Xây dựng và thi công các công trình giao 

thông thường là giá trị hợp đồng lớn, thực hiện các dự án trong thời gian dài, thông thường khi công trình 

hoàn thành mới được quyết toán nên trong quá trình thực hiện dự án Cty thường tài trợ chi phí bằng nguồn 

vốn vay nên cũng gặp nhiều khó khăn. 

 Cơ cấu giá vốn hàng bán chủ yếu là chi phí xăng dầu, sắt, thép, xi măng, nhựa đường . . .Trong 

điều kiện hầu hết giá cả các yếu tố đầu vào đều tăng cao, trong khi đơn giá xây dựng, điều chỉnh dự toán 

công trình phải theo các qui định của nhà nước và hầu như thấp hơn giá cả nguyên, nhiên, vật liệu trên thị 

trường. Nếu công tác dự báo các chi phí đầu vào thấp hơn giá thị trường dẫn đến giá trúng thầu của Cty sẽ 

thấp hơn giá thành thực tế phát sinh, gây ra những tổn thất cho Cty.  

II.  TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh: 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:  

- Tổng doanh thu:  179.718.670.265 đồng 

- Lợi nhuận trước thuế: 4.526.550.059 đồng 

- Lợi nhuận sau thuế:  3.921.849.142 đồng 

2. Tổ chức và nhân sự: 

- Danh sách Ban điều hành tính đến 28/03/2013 

Thành viên HĐQT: 

Ông Đinh Ngọc Vượng Chủ tịch Hội đồng Quản trị  

Ông Phan Tấn Mỹ Thành viên  



Ông Nguyễn Tuấn Minh Thành viên  

Ông Đào Văn Kiệt Thành viên  

Ông Trần Văn Thái Thành viên  

 

Các thành viên Ban Tổng Giám đốc : 

 

Ông Nguyễn Tuấn Minh Tổng Giám đốc (bỗ nhiệm ngày 5/2/2013) 

Ông Phạm Hoàng Nhân Phó Tổng Giám đốc (bỗ nhiệm ngày 16/7/2012) 

Ông Nguyễn Văn Trọn Phó Tổng Giám đốc (bỗ nhiệm ngày 27/3/2012) 

Ông Phan Tấn Mỹ Phó Tổng Giám đốc  

 

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án: 

Naêm 2012 Coâng ty thöïc hieän ñaàu tö môû roäng maët baèng saûn xuaát, mua saém xe maùy, thieát bò vôùi 
toång giaù trò laø 4,381 tyû ñoàng töø nguoàn voán cuûa Coâng ty vaø voán vay. Caùc haïng muïc ñaàu tö goàm: 

 - Mua  06 xe lu , giaù trò:  03 tyû ñoàng. 
 - Mua ñaàm chaân cöøu xe lu rung, giaù trò: 454 trieäu ñoàng 
 - Söûa chöõa 2 taøu keùo ñaåy, giaù trò: 513 trieäu ñoàng 
 - Söûa chöõa caàn caåu, giaù trò: 114 trieäu ñoàng 
 - Mua thieát bò, giaù trò: 300 trieäu ñoàng 

 

4. Tình hình tài chính: 

a) Tình hình tài chính (Báo cáo hợp nhất): 

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 
% tăng 

giảm 
1. Tổng tài sản 243.954.762.923 334.614.810.359 37.16% 
2. Doanh thu thuần 160.266.094.825 179.718.670.265 12.13% 
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh 

4.436.407.638 4.914.709.905 10.78% 

4. Lợi nhuận khác - 64.309.728 - 263.060.714  
5. Lợi nhuận trước thuế 4.372.097.910 4.526.550.059 3.53% 
6. Lợi nhuận sau thuế 3.645.104.309 3.921.849.142 7.59% 
7. Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 13% 6% - 53.84% 

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu (Báo cáo hợp nhất). 

Các chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Ghi chú 
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn    
- TSLĐ/Nợ ngắn hạn 0.87 0.89  
+ Hệ số thanh toán nhanh    
- (TSLĐ-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn 0.39 0.28  
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản 0.92 0.93  
+ Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu 11.63 15.42  
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    
+ Vòng quay hàng tồn kho    



- Giá vốn hàng bán/hàng tồn kho bình quân 1.98 0.99  
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản 0.65 0.54  
4. Chỉ tiêu sinh lời    
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/doanh thu 0.022 0.021  
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 0.189 0.193  
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 0.015 0.012  
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh/Doanh thu thuần 

0.028 0.027  

 

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: 
a) Cổ phần: Công ty hiện có tất cả 1.656.470 cổ phần 
    Loại cổ phần:  tự do chuyển nhượng. 
b) Cơ cấu cổ đông: 
- Phân loại theo tỷ lệ sở hữu: 
+ Cổ đông lớn: 01 cổ đông, sở hữu 1.147.450 cổ phần, chiếm 69.27% 
+ Cổ đông nhỏ: 128 cổ đông, sở hữu 509.020 cổ phần, chiếm 30.73% 
- Phân loại theo hình thức sở hữu: 
+ Cổ đông là tổ chức: 01 cổ đông ,sở hữu 30.000 cổ phần, chiếm 1.81% 
+ Cổ đông là cá nhân: 128 cổ đông, sở hữu 1.626.470 cổ phần, chiếm 98.19% 
c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không thay đổi 
d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có 
e) Các chứng khoán khác: không có 
 

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc: 

- Thường xuyên quan tâm chỉ đạo sản xuất tại các công trình trọng điểm. Thực hiện chỉ đạo sản xuất 
theo nguyên tắc ưu tiên và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình có nguồn vốn, Chủ đầu tư giải ngân 
kịp thời. 

- Điều chuyển thiết bị, nhân lực hợp lý giữa các công trình, các Xí nghiệp để đảm bảo tiến độ công trình 
và năng suất lao động. 

- Lập kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2012 trình và Đại hội đồng cổ đông thông qua 

- Lập và giao chi tiết các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2012 cho từng Xí nghiệp trực thuộc làm cơ sở để 
thực hiện. 

- Phối hợp cùng các Xí nghiệp trực thuộc lập dự toán chi tiết phục vụ cho công tác nghiệm thu, thanh 
toán với chủ đầu tư tại các công trình Công ty đang đảm nhận thi công. 

- Công tác ký kết các hợp đồng kinh tế ở các công trình và các Xí nghiệp trực thuộc được thực hiện theo 
đúng quy trình ký kết hợp đồng kinh tế và tuân thủ theo đúng các quy định của Công ty. 

- Rà soát, sửa đổi một số đinh mức nội bộ của Công ty phù hợp với tình hình thực tế 

- Công tác hoạch toán SXKD của các đơn vị đã thực hiện và được Công ty kiểm tra theo đúng quy định. 

- Cơ bản đã đảm bảo được vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh 

- Thực hiện việc trả nợ gốc và lãi cho các ngân hàng tương tối đúng hạn và không có trường hợp nào 
quá hạn. 

- Bám sát tình hình vốn của Chủ đầu tư, đôn đốc quyết liệt để Chủ đầu tư ứng vốn và thanh toán kịp 
thời cho đơn vị. 

- Công tác thu hồi công nợ đã được đặc biệt quan tâm chú trọng. Tuy nhiên do các Chủ đầu tư thiếu vốn 
nên công nợ vẫn còn tồn đọng nhiều. 



- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy trình biện pháp kỹ thuật an toàn trong khi thi công như: Thi công 
theo đúng bản vẽ thiết kế, biện pháp thi công đã được duyệt, thực hiện nội quy vận hành ô tô, xe máy các 
thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt theo quy định.  

- Công tác bảo dưỡng xe máy, sửa chữa lớn xe máy đã được thực hiện theo đúng kế hoạch về quy trình 
về sửa chữa, bảo dưỡng xe máy. 

- Công ty quản lý xe máy đã được phân cấp cụ thể và được kiểm tra thường xuyên. 

- Công tác mua bảo hiểm xe máy đã được thực hiện đầy đủ và kịp thời. 

 

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty 

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty 

- Nhìn chung các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012 ổn định, công tác quản lý 

cơ bản được kiện toàn, bảo toàn và phát triển vốn, không để phát sinh những công nợ khó đòi, đáp ứng 

được yêu cầu đề ra của Hội đồng quản trị, đời sống của CB.CNV được đảm bảo, người lao động yên tâm 

gắn bó với Công ty. 

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty 

- Chấp hành nghiêm các chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong việc quản lý điều hành các mặt hoạt động 

của Công ty. 

- Chủ động trong việc tổ chức hoạt động kinh doanh mang lại hiệu quả, đúng quy định của Pháp luật, 

của Hội đồng quản trị, tạo sự đồng thuận cao trong CB.CNV, quan tâm chăm lo đên đới sống vật chất, 

tinh thần của ngươi lao động, người lao động yên tâm gắn bó với Công ty. 

- Cần chủ động hơn nữa đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi, toàn diện để thu hồi nợ nhằm bảo toàn 

vốn của Công ty. 

 - Đã phối hợp với Ban kiểm soát trong việc kiểm tra định kỳ kết quả SXKD và việc triển khai thực 
hiện các Nghị quyết của HĐQT đối với Tổng giám đốc Công ty. 
 

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 

Theo döï baùo naêm 2013 neàn kinh teá vaãn coøn chòu aûnh höôûng khoù khaên, thaùch thöùc, chính saùch taøi 
chính coøn thaét chaët, Nhaø nöôùc caét giaûm ñaàu tö coâng vaø doanh nghieäp bò aûnh höôûng nhieàu laø caùc doanh 
nghieäp ngaønh xaây döïng. 

Töø tình hình neâu treân, ñeå duy trì tính oån ñònh trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, treân cô sôû 
caùc nguoàn löïc saün coù, phaùt huy keát quaû ñaït ñöôïc trong naêm 2012, Hoäi ñoàng quaûn trò ñeà ra phöông 
höôùng trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty naêm 2013 nhö sau: 

- Taäp trung naâng cao coâng taùc quaûn lyù, kieåm tra, giaùm saùt, ñieàu haønh hoaït ñoäng saûn xuaát kinh 
doanh; tieáp tuïc phaùt huy söû duïng coù hieäu quaû caùc nguoàn löïc hieän coù, lôïi theá cuûa Coâng ty ñeå naâng cao 
söùc caïnh tranh treân thò tröôøng; Hoäi ñoàng quaûn trò ñeà ra chuû tröông, nghò quyeát ñònh höôùng cho töøng thôøi 
ñieåm thích hôïp ñeå laøm cô sôû cho Ban Toång giaùm ñoác xaây döïng keá hoaïch thöïc hieän nhieäm vuï saûn xuaát 
kinh doanh cuûa Coâng ty ñaït keát quaû toát. 

- Coù phöông aùn söû duïng voán toái öu ñeå giaûm thieåu caùc chi phí taøi chính, thöïc hieän cô cheá quaûn lyù 
taøi chính chaët cheõ; kieän toaøn toå chöùc caùc ñôn vò tröïc thuoäc, thöïc hieän khoaùn chi phí, taïo ñieàu kieän töï chuû 
ñoái caùc ñôn vò saûn xuaát tröïc thuoäc ñaûm baûo hoaït ñoäng neà neáp vaø ñaït hieäu quaû cao. 



- Tieáp tuïc thöïc hieän thi coâng caùc coâng trình dôõ dang chuyeån tieáp cuûa naêm 2012 ñaûm baûo tieán ñoä 
thôøi gian hôïp ñoàng ñaõ kyù keát; quan heä tham gia ñaáu thaàu, trieån khai thi coâng môùi 5 coâng trình ñaõ kyù keát 
hôïp ñoàng, caùc coâng trình môùi truùng thaàu, coâng trình ñöôïc chæ ñònh thaàu vaø coâng trình lieân doanh; kieåm 
soaùt chaët cheõ khoái löôïng thi coâng, chaát löôïng coâng trình, coâng taùc nghieäm thu vaø vieäc quyeát toaùn khoái 
löôïng hoaøn thaønh töøng coâng ñoaïn ñeå sôùm thu hoài voán.  

- Thöïc hieän ñoùng môùi, söõa chöõa phöông tieân thuyû, saûn xuaát truï ñieän, coáng beâ toâng ly taâm caùc 
loaïi, daàm caàu beâ toâng döï öùng löïc, gaïch Terazzo, cung caáp beâ toâng töôi cho khaùch haøng ngoaøi 
coâng trình Coâng ty thi coâng ñaûm baûo theo hôïp ñoàng kyù keát. 

- Naêm 2013 Coâng ty phaán ñaáu thöïc hieän ñaït ñöôïc caùc chæ tieâu SXKD: 
             - Toång doanh thu:  160 tyû ñoàng 
             - Lôïi nhuaän sau thueá:       5,12 tyû ñoàng  
             - Tyû leä chia coå töùc toái thieåu laø 12% 
              

- Ñaàu tö phaùt trieån saûn xuaát naêm 2013 khoaûng 3,2 tyû ñoàng, caùc haïng muïc ñaàu tö goàm: 

+ Mua maùy ñuùc boù vóa beâ toâng töï haønh vaø maùy ñuùc coïc tieâu. Chi phí khoaûng 500 trieäu ñoàng. 

+ Mua theâm 360 m2 maët baèng vaø san laép ñeå chuaån bò xaây döïng cöûa haøng baùn xaêng daàu ñöôøng 
tuyeán traùnh Thò traán Gioàng Troâm. Chi phí khoaûng 300 trieäu ñoàng. 

+ Mua maùy moùc, thieát bò, coâng cuï (maùy haøn, maùy bôm nöôùc, ñaàm duøi, maùy troän ho à, . . . ) phuïc vuï 
saûn xuaát, xaây döïng vaên phoøng laøm vieäc, nhaø kho Xí nghieäp Coâng trình. Chi phí khoaûng 900 trieäu ñoàng 

  - Söûa chöõa ñaïi tu 01 saø lan ñaët caàn caåu, söûa chöõa xe taûi, maùy thi coâng theo ñònh kyø. Chi phí khoaûng 
1,5 tyû ñoàng. 

V. Quản trị công ty . 

1. Hội đồng quản trị 

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:  

STT Chức vụ Họ và tên Năm sinh Số CMND 

1 Chủ tịch Hội đồng quản trị Đinh Ngọc Vượng 1952 311426928 

3 Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó 
Tổng Giám đốc 

Phan Tấn Mỹ 1961 320028773 

4 Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó 
Tổng Giám đốc 

Nguyễn Tuấn Minh 1972 320765263 

5 Thành viên Hội đồng quản trị Đào Văn Kiệt 1947 320586355 

6 Thành viên Hội đồng quản trị Trần Văn Thái 1959 320483036 

Ông  Đinh Ngọc Vượng  - Chủ tịch Hội đồng Quản trị  

Giới tính Nam Quê quán Xã Khánh An, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 
Ngày/tháng/năm sinh 04/03/1952 Địa chỉ thường trú Số 18 Quốc lộ 60, Phường 6, thành phố Mỹ Tho, 

tỉnh Tiền Giang 
Nơi sinh Ninh Bình Điện thoại cơ quan  (075) 224 1404  -  382 2424 
Quốc tịch Việt Nam Trình độ văn hóa 12/12 
Dân tộc Kinh CMND số 311426928 Cấp ngày 15/9/2007 tại Công an Tiền Giang 
Trình độ học vấn  Đại học 

 



Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty  Chủ tịch Hội đồng Quản trị  
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác  Giám đốc Công ty CP Xây dựng giao thông Tiền Giang  
Số cổ phần sở hữu đến thời điểm 31/12/2012  1.147.450 cổ phần phổ thông chiếm 69.27% vốn điều lệ 
Lương + thù lao: 141.600.000 đồng  

 
 

Ông  Phan Tấn Mỹ  - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc  

Giới tính Nam Quê quán Phường Phú Khương, thị Xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre 
Ngày/tháng/năm sinh 27/01/1961 Địa chỉ thường trú Ấp Phú Hào, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh 

Bến Tre 
Nơi sinh Gia Lai Điện thoại cơ quan (075) 224 1404  -  382 2424 
Quốc tịch Việt Nam Trình độ văn hóa 12/12 
Dân tộc Kinh CMND số 320028773 Cấp ngày 21/06/2006 tại Công an Bến Tre 
Trình độ học vấn  Đại học 

 

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty  Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc  
Số cổ phần sở hữu đến thời điểm 
31/12/2012 

  2.500 cổ phần phổ thông chiếm 0,15% vốn điều lệ 

Lương + thù lao: 158.400.000 đồng  
 

Ông  Nguyễn Tuấn Minh – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc  

Giới tính Nam Quê quán Xã Lương Hoà, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến tre 
Ngày/tháng/năm sinh 23/09/1972 Địa chỉ thường trú Khu phố 6, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, 

tỉnh Bến tre 
Nơi sinh Bến Tre Điện thoại cơ quan (075) 224 1404  -  382 2424 
Quốc tịch Việt Nam Trình độ văn hóa 12/12 
Dân tộc Kinh CMND số 320765263 Cấp ngày 04/03/2009 tại Công an Bến Tre 
Trình độ học vấn  Đại học 

 

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty  Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc   
Số cổ phần sở hữu đến thời điểm 
31/12/2012 

  2.510 cổ phần phổ thông chiếm 0,15% vốn điều lệ 

Lương + thù lao: 158.400.000 đồng  
 
 

Ông  Đào Văn Kiệt – Thành viên Hội đồng Quản trị  

Giới tính Nam Quê quán Gia Lộc , tỉnh Tây Ninh 
Ngày/tháng/năm sinh 15/07/1947 Địa chỉ thường trú Ấp Phú Chánh, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh 

Bến Tre 
Nơi sinh Tây Ninh Điện thoại cơ quan (075) 224 1404  -  382 2424 
Quốc tịch Việt Nam Trình độ văn hóa 12/12 
Dân tộc Kinh CMND số 320586355 Cấp ngày 29/08/2006 tại Công an Bến Tre 
Trình độ học vấn  12/12 

 

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty  Thành viên Hội đồng Quản trị  
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác  Không 
Số cổ phần sở hữu đến thời điểm 
31/12/2012 

30.000 cổ phần phổ thông chiếm 1,81% vốn điều lệ 



Thù lao: 14.400.000 đồng  
 

Ông  Trần Văn Thái – Thành viên Hội đồng Quản trị  

Giới tính Nam Quê quán Ấp Hào, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến 
Tre 

Ngày/tháng/năm sinh 02/09/1959 Địa chỉ thường trú Ấp Hào, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến 
Tre 

Nơi sinh Bến Tre Điện thoại cơ quan (075) 224 1404  -  382 2424 
Quốc tịch Việt Nam Trình độ văn hóa 6/12 
Dân tộc Kinh CMND số 320483036 Cấp ngày 21/6/2006  tại Công an Bến Tre 
Trình độ học vấn  6/12 

 

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty  Thành viên Hội đồng Quản trị  
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác  Không 
Số cổ phần sở hữu đến thời điểm 
31/12/2012 

  61.640 cổ phần phổ thông chiếm 3,72% vốn điều lệ 

Lương + thù lao: 94.400.000 đồng  
 

b) Hoạt động của Hội đồng quản trị:  

- Định kỳ hàng quý, Hội đồng quản trị họp để đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 

quý trước và đề ra phương hướng cho quý sau; Chỉ đạo và phê duyệt các chương trình, kế hoạch, phương 

án kinh doanh do Giám đốc trình, các chỉ thị về công tác quản lý và điều hành Công ty. Đồng thời tổ chức 

họp đốt xuất để giải quyết các vấn đề cấp bách phát sinh. 

- Các cuộc họp, nội dung của Hội đồng quản trị trong năm 2012: Trong naêm 2012 Hoäi ñoàng quaûn trò 

ñaõ hoïp 03 laàn, cuï theå nhö sau: 

 

STT Số nghị quyết Ngày Nội dung 

1 Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ 12/05/2012 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2012. 

2 Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT 4/4/2012 Phương hướng nhiệm vụ quí 2/2012 

3 Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT 8/12/2012 Phương hướng công tác quí 1/2013 

 

2. Ban Kiểm soát 

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: 

STT Chức vụ Họ và tên Năm sinh Số CMND 



1 Trưởng Ban kiểm soát Lưu Minh Nhân 1965 320543954 

2 Thành viên Ban kiểm soát Trịnh Khắc Mạnh 1948 321374709 
3 Thành viên Ban kiểm soát Bùi Thị Xuân Lan 1978 320981547 

 

Ông  Lưu Minh Nhân  - Trưởng Ban kiểm soát 

Giới tính Nam Quê quán Xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 
Ngày/tháng/năm sinh 12/02/1965 Địa chỉ thường trú 249/II xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
Nơi sinh Bến Tre Điện thoại cơ quan (075) 370 0090  
Quốc tịch Việt Nam Trình độ văn hóa 12/12 
Dân tộc Kinh CMND số 320543954 Cấp ngày 18/11/2004 tại Công an Bến Tre 
Trình độ học vấn  12/12 

 

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty  Trưởng Ban kiểm soát 
Số cổ phần sở hữu đến thời điểm 
31/12/2012 

  2.620 cổ phần phổ thông chiếm 0,16% vốn điều lệ 

Lương + thù lao: 110.400.000 đồng  
 

Ông  Trịnh Khắc Mạnh  - Thành viên Ban kiểm soát  

Giới tính Nam Quê quán Xã Thành Thới, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre 
Ngày/tháng/năm sinh 03/10/1948 Địa chỉ thường trú Khóm 2, Phường 3, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre 
Nơi sinh Bến Tre Điện thoại cơ quan (075) 224 1404  -  382 2424 
Quốc tịch Việt Nam Trình độ văn hóa 12/12 
Dân tộc Kinh CMND số 321374709 Cấp ngày 15/6/2006 tại Công an Bến Tre 
Trình độ học vấn  12/12 

  

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty  Thành viên Ban kiểm soát 
Số cổ phần sở hữu đến thời điểm 
31/12/2012 

7.000 cổ phần phổ thông chiếm 0,42% vốn điều lệ 

Lương + thù lao: 10.200.000 đồng  
 

Bà  Bùi Thị Xuân Lan – Thành viên Ban kiểm soát  

Giới tính Nữ Quê quán Xã Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 
Ngày/tháng/năm sinh 10/06/1978 Địa chỉ thường trú 190D khóm 4, Phường 7, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến tre 
Nơi sinh Bến Tre Điện thoại cơ quan (075) 3826055 
Quốc tịch Việt Nam Trình độ văn hóa 12/12 
Dân tộc Kinh CMND số 320981547 Cấp ngày 20/04/1995 tại Công an Bến Tre 
Trình độ học vấn  Đại học 
Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty  Thành viên Ban kiểm soát 
Số cổ phần sở hữu đến thời điểm 
31/12/2012 

 200 cổ phần phổ thông chiếm 0,01% vốn điều lệ 

Lương + thù lao: 70.200.000 đồng  
 

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:  

Trong naêm 2012, Ban Kieåm soaùt ñaõ thöïc hieän 10 löôït kieåm tra noäi boä veà noäi dung coâng taùc quaûn 
lyù taøi chính vaø quaûn lyù chi phí vaät tö coâng trình, cụ thể:   



- Kieåm tra tình hình söû duïng vaät tö caùc coâng trình: goùi 3 Caàu Caùi Coái 2 vaø phaàn ñöôøng coøn laïi 
(Döï aùn Caàu Beán Tre 1-TP. Bến Tre), CT. naâng caáp ÑT.883 (Chaâu Thaønh), CT.thi coâng heä thoáng thoaùt 
nöôùc vaø heä thoáng vóa heø ñöôøng vaøo caàu Haøm Luoâng (TP.Beán Tre), CT ñöôøng D1-KCN An Hieäp. 

Qua kieåm tra, coù phaùt hieän moät soá haïng muïc thi coâng sử dụng vật tư vượt định mức; BKS ñaõ ñeà 
xuaát xöû lyù 1 tröôøng hôïp, giaù trò 91.614.250 ñ. Ñoái vôùi caùc coâng trình coøn khoái löôïng thi coâng dôõ dang, 
BKS ñaõ yeâu caàu ñôn vò thi coâng coù bieän phaùp quaûn lyù vaät tö chaëc cheõ hôn nhaèm khaéc phuïc tình traïng 
vöôït vaät tö khoái löôïng thi coâng coøn laïi cuûa goùi thaàu, chöa ñeà xuaát xöû lyù. Thôøi gian tôùi, caên cöù phaân khai 
khoái löôïng hoaøn thaønh taïi thôøi ñieåm thaønh laäp caùc chi nhaùnh, BKS seõ raø soaùt vaø ñeà xuaát xöû lyù cuï theå 
caùc tröôøng hôïp thaát thoaùt vaät tö ñoái vôùi caùc coâng trình naøy. 

 - Kieåm tra quaûn lyù taøi chính 02 ñôn vò: Xí nghieäp CKSC. 1 vaø Xí nghieäp BTLT; Qua kieåm tra, 
không phát hiện sai phạm, tuy nhieân nhaän thaáy coøn nhieàu haïn cheá trong coâng taùc giao khoaùn vaø thanh 
quyeát toaùn. Ngoaøi ra, một số haïn cheá nhỏ veà maët chuyeân moân đã được góp ý rút kinh nghiệm và khắc 
phục kịp thời.  

 

VI. Báo cáo tài chính 

1. Ý kiến kiểm toán: 

Ý kiến của chúng tôi bị giới hạn bởi các vấn đề sau: 
 
- Như đã nêu tại mục 5.6 và 5.18 của Thuyết minh báo cáo tài chính, khi có quyết định giao 

khoán chi phí xây dựng cho các đội thi công, Công ty sẽ ghi nhận toàn bộ chi phí khoán vào giá 
trị hàng tồn kho và phải trả ngắn hạn. Điều này làm cho giá trị hàng tồn kho, phải trả ngắn hạn 
khác thể hiện trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2012 tăng lên một khoản 
tương ứng. 
 

- Như đã nêu tại mục 5.17 và 6.2 của Thuyết minh báo cáo tài chính: Đối với các công trình chỉ 
mới quyết toán từng phần, chưa được quyết toán toàn bộ, giá vốn được kết chuyển từ chi phí sản 
xuất kinh doanh dở dang theo giá thành kế hoạch dựa trên cơ sở lợi nhuận định mức do Ban 
Tổng Giám đốc Công ty tự xác định, sau khi hoàn thành công trình thì Công ty mới điều chỉnh 
lại theo giá trị quyết toán. Việc xác định giá vốn theo cơ sở nêu trên có thể làm ảnh hưởng đến 
kết quả kinh doanh giữa các năm tài chính của Công ty. 

 
- Như đã nêu tại mục 5.3 của thuyết minh Báo cáo Tài chính, đến ngày 31 tháng 12 năm 2012 

Công ty chưa trích lập dự phòng nợ phải thu ngắn hạn khó đòi theo quy định với số tiền khoảng 
1 tỷ VND. Nếu Công ty trích lập khoản dự phòng này sẽ làm cho lợi nhuận trước thuế năm 
2012 giảm đi một khoản tương ứng. 

 
 
Theo ý kiến chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu trên (nếu có), xét trên các khía 
cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm theo đây, đã phản ánh trung thực và hợp lý 
tình hình tài chính vào ngày 31 tháng 12 năm 2012, kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu 
chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc vào cùng ngày của Công ty và các công ty con, và được 
lập phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có 
liên quan. 

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC 
Việt Nam chi nhánh Cần Thơ và được đăng tải đầy đủ tại Website: www.tbtco.vn 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG BẾN TRE

Số 69C ấp Phú Hào, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Ngày 31 tháng 12 năm 2012

 31/12/2012  01/01/2012 

 VND  VND 

TÀI SẢN

TÀI SẢN NGẮN HẠN 100      262.385.775.002      184.605.775.334 

Tiền và các khoản tương đương tiền 110 5.1        14.017.184.466          1.134.448.986 

Tiền 111        14.017.184.466          1.134.448.986 

Các khoản tương đương tiền 112                              -                                -   

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120          8.000.000.000          8.000.000.000 

Đầu tư ngắn hạn 121 5.2          8.000.000.000          8.000.000.000 

Dự phòng giảm giá CK đầu tư ngắn hạn 129                              -                                -   

Các khoản phải thu 130        54.805.233.452        66.920.888.491 

Phải thu khách hàng 131 5.3        21.439.153.962        37.908.284.119 

Trả trước cho người bán 132 5.4        13.656.392.463        10.902.669.919 

Phải thu nội bộ ngắn hạn 133                              -                                -   

Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng 
xây dựng

134                              -                                -   

Các khoản phải thu khác 135 5.5        20.722.907.475        18.363.022.029 

Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 139         (1.013.220.448)            (253.087.576)

Hàng tồn kho 140 5.6      179.237.427.607      101.845.171.310 

Hàng tồn kho 141      179.237.427.607      101.845.171.310 

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149                              -                                -   

Tài sản ngắn hạn khác 150          6.325.929.477          6.705.266.547 

Chi phí trả trước ngắn hạn 151             126.854.749                              -   

Thuế GTGT được khấu trừ 152               80.669.369                    389.555 

Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 154               82.569.538                              -   

Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157                              -                                -   

Tài sản ngắn hạn khác 158 5.7          6.035.835.821          6.704.876.992 

Mã 
số

Thuyết 
minh
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CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG BẾN TRE

Số 69C ấp Phú Hào, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Ngày 31 tháng 12 năm 2012

 31/12/2012  01/01/2012 

 VND  VND 
Mã 
số

Thuyết 
minh

TÀI SẢN

TÀI SẢN DÀI HẠN 200        72.229.035.357        59.348.987.589 

Các khoản phải thu dài hạn 210                              -                                -   

Phải thu dài hạn của khách hàng 211                              -                                -   

Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212                              -                                -   

Phải thu nội bộ dài hạn 213                              -                                -   

Phải thu dài hạn khác 218                              -                                -   

Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219                              -                                -   

Tài sản cố định 220        62.075.142.802        49.876.643.749 

Tài sản cố định hữu hình 221 5.8        41.292.455.716        39.233.668.641 

Nguyên giá 222        77.335.414.299        67.765.689.574 

Giá trị hao mòn lũy kế 223       (36.042.958.583)       (28.532.020.933)

Tài sản cố định thuê tài chính 224                              -                                -   

Nguyên giá 225                              -                                -   

Giá trị hao mòn lũy kế 226                              -                                -   

Tài sản cố định vô hình 227 5.9        16.221.536.738          8.834.293.734 

Nguyên giá 228        16.221.536.738          8.834.293.734 

Giá trị hao mòn lũy kế 229                              -                                -   

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 5.10          4.561.150.348          1.808.681.374 

Bất động sản đầu tư 240                              -                                -   

Nguyên giá 241                              -                                -   

Giá trị hao mòn lũy kế 242                              -                                -   

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250                              -            4.737.887.769 

Đầu tư vào công ty con 251                              -                                -   

Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252                              -            4.737.887.769 

Đầu tư dài hạn khác 258                              -                                -   

Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 259                              -                                -   

Tài sản dài hạn khác 260        10.153.892.555          4.734.456.071 

Chi phí trả trước dài hạn 261 5.11          6.022.053.691             461.266.374 

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262               21.892.348                              -   

Tài sản dài hạn khác 268                              -                                -   

Lợi thế thương mại 269 5.12          4.109.946.516          4.273.189.697 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270      334.614.810.359      243.954.762.923 
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CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG BẾN TRE

Số 69C ấp Phú Hào, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Ngày 31 tháng 12 năm 2012

 31/12/2012  01/01/2012 

 VND  VND 
Mã 
số

Thuyết 
minh

NGUỒN VỐN

NỢ PHẢI TRẢ 300      314.248.531.641      224.652.884.438 

Nợ ngắn hạn 310      293.450.352.516      212.133.071.126 

Vay và nợ ngắn hạn 311 5.13        96.624.962.394        88.331.108.038 

Phải trả cho người bán 312 5.14        49.756.050.006        51.014.609.353 

Người mua trả tiền trước 313 5.15      110.056.300.499        49.026.498.744 

Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 314 5.16          3.363.426.029          3.009.295.987 

Phải trả công nhân viên 315          1.932.809.484          1.184.504.458 

Chi phí phải trả 316 5.17        11.236.958.350          3.754.356.953 

Phải trả nội bộ 317                              -                                -   

Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng 
xây dựng

318                              -                                -   

Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 5.18        21.183.202.572        16.610.021.435 

Dự phòng phải trả ngắn hạn 320                              -                                -   

Quỹ khen thưởng và phúc lợi 323            (703.356.818)            (797.323.842)

Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 327                              -                                -   

Nợ dài hạn 330 5.19        20.798.179.125        12.519.813.312 

Phải trả dài hạn người bán 331                              -                                -   

Phải trả dài hạn nội bộ 332                              -                                -   

Phải trả dài hạn khác 333          1.929.429.157          1.597.763.312 

Vay và nợ dài hạn 334        18.868.749.968        10.922.050.000 

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335                              -                                -   

Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336                              -                                -   

Dự phòng phải trả dài hạn 337                              -                                -   

Doanh thu chưa thực hiện 338                              -                                -   

Quỹ phát triển khoa học công nghệ 339                              -                                -   

VỐN CHỦ SỞ HỮU 400        20.366.278.718        19.301.878.485 

Vốn chủ sở hữu 410 5.20        20.303.065.414        19.241.270.045 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411        16.564.700.000        16.564.700.000 

Thặng dư vốn cổ phần 412                              -                                -   

Vốn khác của chủ sở hữu 413                              -                                -   

Cổ phiếu quỹ 414                              -                                -   

Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415                              -                                -   

Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416                              -                                -   

Quỹ đầu tư phát triển 417             142.873.882             142.873.882 

Quỹ dự phòng tài chính 418               18.339.353               18.339.353 

Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419                              -                                -   

Lợi nhuận chưa phân phối 420          3.577.152.179          2.515.356.810 

Nguồn vốn đầu tư XDCB 421                              -                                -   

Nguồn kinh phí và quỹ khác 430               63.213.304               60.608.440 

Nguồn kinh phí 432                              -                                -   

Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433                              -                                -   

Lợi ích của cổ đông thiểu số 439               63.213.304               60.608.440 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440      334.614.810.359      243.954.762.923 
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CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG BẾN TRE

Số 69C ấp Phú Hào, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Ngày 31 tháng 12 năm 2012

Tài sản thuê ngoài                              -                                  -   

Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công                              -                                  -   

Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gởi                              -                                  -   

Nợ khó đòi đã xử lý                              -                                  -   

Ngoại tệ các loại                              -                                  -   

 01/01/2012 CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Thuyết 

minh  31/12/2012 
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CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG BẾN TRE
Số 69C ấp Phú Hào, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2012

2012 2011

 VND  VND 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01        179.718.670.265        160.266.094.825 
Các khoản giảm trừ doanh thu 02                               -                                 -   
Doanh thu thuần 10 6.1        179.718.670.265        160.266.094.825 
Giá vốn hàng bán 11 6.2        139.836.484.899        131.929.156.918 
Lợi nhuận gộp 20          39.882.185.366          28.336.937.907 
Doanh thu hoạt động tài chính 21 6.3            1.303.869.804            1.891.838.032 
Chi phí tài chính 22 6.4          21.558.609.684          14.944.114.158 

Trong đó:  chi phí lãi vay 23 21.430.406.084         14.944.114.158 

Chi phí bán hàng 24                 75.147.247                               -   
Chi phí quản lý doanh nghiệp 25          14.637.588.334          10.848.254.143 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30            4.914.709.905            4.436.407.638 
Thu nhập khác 31 6.5            1.225.899.530               905.712.451 
Chi phí khác 32 6.6            1.614.059.376               970.022.179 
Lợi nhuận khác 40             (388.159.846)               (64.309.728)
Lỗ trong công ty liên kết 45                               -                                 -   
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50            4.526.550.059            4.372.097.910 
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 51               626.593.265               726.957.601 
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 52               (21.892.348)                               -   

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60            3.921.849.142            3.645.140.309 

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số 61                   2.604.864                 10.338.863 

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 62            3.919.244.278            3.634.801.446 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 6.7                          2.366                          2.194 

Mã 
số

Thuyết 
minh
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CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG BẾN TRE

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
Ngày 31 tháng 12 năm 2012

2012  2011 

 VND  VND 

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Lợi nhuận trước thuế 01            4.526.550.059            4.372.097.910 

Đi�u ch�nh cho các kho�n

Khấu hao tài sản cố định 02            7.007.359.216            4.273.253.750 

Các khoản dự phòng/ (hoàn nhập) 03               760.132.872               100.561.765 

(Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 04                               -                                 -   

(Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư 05          (1.139.655.048)                 58.244.150 

Chi phí lãi vay 06 6.4          21.430.406.084          14.944.114.158 

L�i nhu�n KD tr��c nh	ng thay đ�i v�n l�u đng 08         32.584.793.183         23.748.271.733 

(Tăng)/giảm các khoản phải thu 09          20.246.980.011          (7.446.704.532)

(Tăng)/giảm hàng tồn kho 10          (76.910.963.236)        (44.794.634.086)

Tăng/ (giảm) các khoản phải trả 11            78.267.128.461          24.390.828.148 

(Tăng)/ giảm chi phí trả trước 12            (5.687.642.066)               607.651.806 

Tiền lãi vay đã trả 13          (20.688.827.418)        (14.944.114.158)

Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14                 (87.562.283)             (104.702.951)

Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15              1.221.700.000                               -   

Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 16               (704.356.818)             (939.558.200)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20            28.241.249.834        (19.482.962.240)

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác 21          (24.024.856.381)        (13.181.205.918)

Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và TSDH khác 22                                 -                 474.046.364 

Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác 23                                 -                                 -   
Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của ĐV khác 24                                 -              6.047.812.500 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25            (4.391.209.959)        (14.999.580.000)
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26                                 -              8.005.000.000 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27              1.177.542.817               463.486.793 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30          (27.238.523.523)        (13.190.440.261)

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Tiền thu từ nhận vốn góp của chủ sở hữu 31                                 -                                 -   

Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33          132.620.072.106        119.501.105.797 

Tiền chi trả nợ gốc vay 34        (118.617.851.937)        (86.130.548.019)

Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36            (2.122.211.000)          (2.180.368.665)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40            11.880.009.169          31.190.189.113 

LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ 50            12.882.735.480          (1.483.213.388)

TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ 60              1.134.448.986            2.617.662.374 

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61                                 -                                 -   

TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ 70   5.1          14.017.184.466            1.134.448.986 
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Bảng thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời được đọc cùng với các báo cáo tài chính đính kèm. 
 
1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG   
 

Công ty Cổ phần Xây Dựng Công Trình Giao Thông Bến Tre (“Công ty”) là Công ty cổ phần được 
thành lập tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5503000033 đăng ký lần đầu 
ngày 20 tháng 12 năm 2005 và đăng ký thay đổi lần 8 với số 1300403675 ngày 22 tháng 02 năm 
2013 do Sở Kế hoạch và Đầu Tư tỉnh Bến Tre cấp 
 
Trụ sở chính của Công ty được đặt tại số 69C ấp Phú Hào, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh 
Bến Tre. 
 
Công ty có ba công ty con và ba chi nhánh. Cụ thể như sau: 
 
Ba công ty con 
 
- Công ty TNHH MTV TM - XD Và Dịch Vụ Giao Long (công ty con có 100% vốn đầu tư là của 

Công ty Cổ phần Xây Dựng Công Trình Giao Thông Bến Tre) được đặt tại ấp 7, xã Giao Long, 
huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp thay đổi lần thứ ba số 1300570820 cấp ngày 21 tháng 8 năm 2012 với ngành nghề kinh 
doanh chính là sản xuất bê tông, cho thuê xe và kinh doanh thương mại vật liệu xây dựng. 
 

- Công ty TNHH Thương Mại Sông Tiền Bến Tre (công ty con có vốn đầu tư là 62,5% của Công ty 
Cổ phần Xây Dựng Công Trình Giao Thông Bến Tre) được đặt tại số 35/C3 ấp Phú Hào, xã 
Hưng Phú, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp số 1300901825 đăng ký ngày 20 tháng 9 năm 2012 với ngành nghề kinh doanh 
chính là kinh doanh thương mại xăng, dầu, nhớt,… 

 
- Công ty Cổ phần Xây Dựng Giao Thông Tiền Giang (công ty con có 98,03% vốn đầu tư là của 

Công ty Cổ phần Xây Dựng Công Trình Giao Thông Bến Tre) được tại số 1A đường Lê Văn 
Phẩm, phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ tư số 1200100003 cấp ngày 28 tháng 02 năm 2012 với 
ngành nghề kinh doanh chính sản xuất bê tông và xây dựng công trình. 
 

Ba chi nhánh của Công ty 
 
- Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây Dựng Công Trình Giao Thông Bến Tre - Xí Nghiệp Công Trình 

2 tại số 39/C3 ấp Phú Hào, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, hoạt động theo giấy 
chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 1300403675-005 ngày 19 tháng 12 năm 2012 với 
ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng, lắp đặt, hoàn thiện công trình xây dựng,… 
 

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây Dựng Công Trình Giao Thông Bến Tre - Xí Nghiệp Công Trình 
1 tại số 38/C3 ấp Phú Hào, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, hoạt động theo giấy 
chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 1300403675-006 ngày 19 tháng 12 năm 2012 với 
ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng, lắp đặt, hoàn thiện công trình xây dựng, khai thác đá, 
cát, sỏi, đất sét,… 

 
- Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây Dựng Công Trình Giao Thông Bến Tre - Xí Nghiệp Cơ Khí tại 

số 37/C3 ấp Phú Hào, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, hoạt động theo giấy 
chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 1300403675-007 ngày 19 tháng 12 năm 2012 với 
ngành nghề kinh doanh chính là đóng tàu, sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải, sản xuất 
bê tông, hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan,… 
 

Trong năm 2012, hoạt động chính của Công ty như sau: 
 
- Sản xuất, mua bán trụ điện, cọc bê tông phục vụ công trình giao thông, nông nghiệp, xây dựng, 

thủy lợi, điện lực và bưu chính viễn thông; 
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- Sản xuất, mua bán các sản phẩm phục vụ công trình giao thông, đô thị, nông nghiệp, xây dựng, 
thủy lợi; 

- Đóng mới phương tiện thủy sản, sửa chữa phương tiện thủy bộ, thiết kế, thiết kế hoán cải 
phương tiện thủy vỏ thép (không lắp máy dưới 100T) 

- Thi công xây dựng và sửa chữa các công trình: giao thông (thủy, bộ), công nghiệp, dân dụng, 
đô thị và thủy lợi. 

- Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước. 

- Mua bán vật liệu xây dựng, các mặt hàng trang trí nội thất. Sản xuất, mua bán các loại cống, 
cọc bê tông ly tâm. 

- Chuẩn bị mặt bằng  

- Sản xuất, mua bán bê tông tươi 

- Kinh doanh bất động sản. 
 

Đến ngày 31 tháng 12 năm 2012, tổng số cán bộ nhân viên của Công ty là 337 người (31/12/2011 
là 338 người). 
  

2 CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
 

Báo cáo tài chính được trình bày bằng đồng Việt Nam (“VND”), được lập theo các chuẩn mực kế 
toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành. 
 
Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở giá gốc. Các chính sách kế toán được Công ty áp dụng nhất 
quán và phù hợp với các chính sách kế toán đã được sử dụng trong những năm trước. 

 
Năm tài chính của Công ty được bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng 
năm. 
 
Đơn vị tiền tệ được sử dụng trong kế toán là VND. 
 
Hình thức sổ kế toán áp dụng của Công ty là Nhật ký chung. 
 

3 CƠ SỞ HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
 

Các báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm các báo cáo tài chính của Công ty và các công ty con vào 
ngày 31 tháng 12 hàng năm. Các báo cáo tài chính của các công ty con đã được lập cùng năm báo 
cáo với Công ty theo các chính sách kế toán thống nhất với các chính sách kế toán của Công ty. 
Các bút toán điều chỉnh đã được thực hiện đối với bất kỳ chính sách kế toán nào có điểm khác biệt 
nhằm đảm bảo tính nhất quán giữa các công ty con và Công ty. Các báo cáo tài chính hợp nhất 
được trình bày theo VND, trừ trường hợp được trình bày khác. 
 
Các công ty con được hợp nhất hoàn toàn kể từ ngày Công ty nắm quyền kiểm soát và sẽ chấm 
dứt hợp nhất kể từ ngày Công ty không còn kiểm soát công ty con đó. Trong trường hợp Công ty 
không còn nắm quyền kiểm soát công ty con thì các báo cáo tài chính hợp nhất sẽ bao gồm cả kết 
quả hoạt động kinh doanh của giai đoạn thuộc năm báo cáo mà trong giai đoạn đó Công ty vẫn còn 
nắm quyền kiểm soát.  
 
Tất cả các số dư và các giao dịch nội bộ, kể cả các khoản lãi chưa thực hiện phát sinh từ các giao 
dịch nội bộ đã được loại trừ hoàn toàn. Các khoản lỗ chưa thực hiện được loại ra trừ trường hợp 
không thể thu hồi chi phí. 
 
Lợi ích của các cổ đông thiểu số thể hiện phần lợi nhuận hoặc lỗ và tài sản thuần không nắm giữ 
bởi các cổ đông của Công ty và được trình bày ở mục riêng trên báo cáo kết quả kinh doanh hợp 
nhất và bảng cân đối kế toán hợp nhất. Việc mua lại phần lợi ích của cổ đông thiểu số được hạch 
toán theo phương pháp mở rộng quyền sở hữu của công ty mẹ, theo đó, phần chênh lệch giữa giá 
mua và giá trị sổ sách của phần được mua trong tài sản thuần được ghi nhận như khoản lợi thế 
thương mại 
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4 CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU 
 

4.1 Các thay đổi trong các chính sách kế toán và thuyết minh 
 
Các chính sách kế toán của Công ty sử dụng để lập các báo cáo tài chính hợp nhất được áp dụng 
nhất quán với các chính sách đã được áp dụng để lập các báo cáo tài chính hợp nhất. 

 
4.2 Cơ sở hợp nhất Báo cáo tài chính hợp nhất 

 
Báo cáo tài chính hợp nhất được lập trên cơ sở hợp nhất Báo cáo tài chính riêng của Công ty và 
Báo cáo tài chính của các công ty do Công ty kiểm soát (các công ty con) được lập cho đến ngày 31 
tháng 12 hàng năm. Việc kiểm soát này đạt được khi Công ty có quyền chi phối các chính sách tài 
chính và hoạt động của các công ty nhận đầu tư nhằm thu được lợi ích kinh tế từ hoạt động của các 
công ty này.  
 
Trong trường hợp cần thiết, Báo cáo tài chính của các công ty con được điều chỉnh để các chính 
sách kế toán được áp dụng tại Công ty và các công ty con khác là giống nhau. 
 
Tất cả các nghiệp vụ và số dư chủ yếu giữa các công ty trong nhóm được loại bỏ khi hợp nhất Báo 
cáo tài chính. 
 
Lợi ích của cổ đông thiểu số trong tài sản thuần của công ty con hợp nhất được xác định là một chỉ 
tiêu riêng biệt tách khỏi phần vốn chủ sở hữu  của cổ đông của công ty mẹ. Lợi ích của cổ đông 
thiểu số bao gồm giá trị các lợi ích của cổ đông thiểu số tại ngày hợp nhất kinh doanh ban đầu và 
phần lợi ích của cổ đông thiểu số trong sự biến động của tổng vốn chủ sở hữu kể từ ngày hợp nhất 
kinh doanh. Các khoản lỗ tương ứng với phần vốn của cổ đông thiểu số vượt quá phần vốn của họ 
trong tổng vốn chủ sở hữu của công ty con được tính giảm vào phần lợi ích của Công ty trừ khi cổ 
đông thiểu số có nghĩa vụ ràng buộc và có khả năng bù đắp khoản lỗ đó. Nếu sau đó công ty con có 
lãi, khoản lãi đó sẽ được phân bổ vào phần lợi ích của Công ty cho tới khi phần lỗ trước đây do 
Công ty gánh chịu được bồi hoàn đầy đủ. 
 
Hợp nhất kinh doanh và lợi thế thương mại 
 
Hợp nhất kinh doanh được kế toán theo phương pháp mua. Giá phí hợp nhất kinh doanh bao gồm 
giá trị hợp lý tại ngày diễn ra trao đổi của các tài sản đem trao đổi, các khoản nợ phải trả đã phát 
sinh hoặc đã thừa nhận và các công cụ vốn do bên mua phát hành để đổi lấy quyền kiểm soát bên 
bị mua, cộng (+) các chi phí liên quan trực tiếp đến việc hợp nhất kinh doanh.  
 
Tài sản, nợ phải trả có thể xác định được và nợ tiềm tàng của bên bị mua được ghi nhận theo giá trị 
hợp lý tại ngày mua.  
 
Bất kỳ khoản phụ trội nào giữa giá phí hợp nhất kinh doanh và phần sở hữu của bên mua trong giá 
trị hợp lý thuần của các tài sản, nợ phải trả có thể xác định được và nợ tiềm tàng được ghi nhận là 
lợi thế thương mại. Lợi thế thương mại được phân bổ theo phương pháp đường thẳng trong thời 
gian sử dụng hữu ích từ 3 năm đến 10 năm. 
 
Bất kỳ khoản thiếu hụt nào giữa giá phí hợp nhất kinh doanh và phần sở hữu của bên mua trong giá 
trị hợp lý thuần của các tài sản, nợ phải trả có thể xác định được và nợ tiềm tàng được ghi nhận 
vào kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ kế toán phát sinh hoạt động mua.  
 
Đầu tư vào các công ty liên kết 
 
Công ty liên kết là một công ty mà Công ty có ảnh hưởng đáng kể nhưng không phải là công ty con 
hay công ty liên doanh của Công ty. Ảnh hưởng đáng kể thể hiện ở quyền tham gia vào việc đưa ra 
các quyết định về chính sách tài chính và hoạt động của bên nhận đầu tư nhưng không kiểm soát 
các chính sách đó. 
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Kết quả hoạt động kinh doanh, tài sản và công nợ của các công ty liên kết được hợp nhất trong Báo 
cáo tài chính sử dụng phương pháp vốn chủ sở hữu. Các khoản đầu tư vào các công ty liên kết được 
ghi nhận ban đầu theo giá gốc trong bảng cân đối kế toán, sau đó được điều chỉnh theo những thay 
đổi của phần sở hữu của Công ty trong tài sản thuần của các công ty liên kết. Nếu phần sở hữu của 
Công ty trong khoản lỗ của công ty liên kết lớn hơn hoặc bằng giá trị ghi sổ của khoản đầu tư, Công ty 
không phải tiếp tục phản ánh các khoản lỗ phát sinh sau đó trên báo cáo tài chính hợp nhất. Trong 
trường hợp này, giá trị khoản đầu tư được trình bày trên báo cáo tài chính là bằng không (0). Nếu sau 
đó công ty liên kết hoạt động có lãi, Công ty chỉ được ghi nhận phần sở hữu của mình trong khoản lãi 
đó sau khi đã bù đắp được phần lỗ thuần chưa được hạch toán trước đây. 
  
Góp vốn liên doanh   
  
Các khoản góp vốn liên doanh là thỏa thuận trên cơ sở ký kết hợp đồng mà theo đó Công ty và các 
bên tham gia thực hiện hoạt động kinh tế trên cơ sở kinh doanh được đồng kiểm soát. Đồng kiểm 
soát được hiểu là quyền cùng chi phối của các bên góp vốn liên doanh về các chính sách tài chính 
và hoạt động đối với một hoạt động kinh tế trên cơ sở thỏa thuận bằng hợp đồng.  
 
Phần vốn góp của Công ty vào cơ sở kinh doanh được đồng kiểm soát được trình bày trên báo cáo 
tài chính hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu. Theo phương pháp vốn chủ sở hữu, khoản 
vốn góp trong liên doanh được ghi nhận ban đầu theo giá gốc, sau đó được điều chỉnh theo những 
thay đổi của phần sở hữu của Công ty trong tài sản thuần của cơ sở kinh doanh được đồng kiểm 
soát. 
 
Trường hợp Công ty giao dịch với các đơn vị liên doanh của Công ty, lãi/lỗ chưa thực hiện, tương 
ứng với phần góp vốn của Công ty vào đơn vị liên doanh được loại bỏ khỏi báo tài chính hợp nhất 
 

4.3 Các thay đổi trong các chính sách kế toán và thuyết minh 
 
Các chính sách kế toán của Công ty sử dụng để lập các báo cáo tài chính được áp dụng nhất quán 
với các chính sách đã được áp dụng để lập các báo cáo tài chính. 
 

4.4 Tiền và các khoản tương đương tiền 
 

Tiền bao gồm tiền mặt và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và tiền đang chuyển. Các khoản tương 
đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng có 
khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển 
đổi thành tiền.  

 
4.5 Các khoản phải thu 

 
Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác được phản ánh theo nguyên giá trừ đi 
dự phòng phải thu khó đòi.  
 
Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản phải thu không 
được khách hàng thanh toán phát sinh đối với số dư các khoản phải thu tại thời điểm lập Bảng cân 
đối kế toán. Việc trích lập hoặc hoàn nhập khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi được ghi nhận vào 
chi phí quản lý doanh nghiệp trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.  

 
4.4 Đầu tư 

 
Chứng khoán kinh doanh, đầu tư ngắn hạn và dài hạn được thể hiện bằng giá gốc trừ đi dự phòng 
giảm giá đầu tư.  
 
Dự phòng giảm giá đầu tư được lập khi giá thị trường của khoản đầu tư giảm xuống thấp hơn giá 
gốc hoặc nếu công ty nhận đầu tư bị lỗ. Dự phòng sẽ được hoàn nhập khi có sự tăng lên sau đó 
của giá trị có thể thu hồi do sự kiện khách quan xảy ra sau khi khoản dự phòng được lập.Tăng hoặc 
giảm số dư tài khoản dự phòng được hạch toán vào chi phí tài chính trong báo cáo kết quả hoạt 
động kinh doanh. 
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4.5 Hàng tồn kho 
 
Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện thấp hơn giá gốc thì 
tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được.  
 
Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác 
phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá trị thuần có thể thực hiện 
được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường trừ chi phí 
ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng. 
 
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận khi giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện 
được. 
 
Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho. 
 
Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền. 
 
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của các công trình giao khoán chi phí cho đội thi công được 
Công ty ghi nhận ngay sau khi có quyết định giao khoán các chi phí xây dựng. 
 

4.6 Tài sản cố định  
 

Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế.  
 
Nguyên giá của một tài sản cố định bao gồm giá mua và các khoản chi phí liên quan trực tiếp đến 
việc đưa tài sản đó vào sử dụng. Những chi phí mua sắm, nâng cấp và đổi mới tài sản cố định 
được chuyển hóa thành tài sản cố định. Những chi phí bảo trì và sửa chữa được ghi vào chi phí 
của năm hiện hành.  
 
Khi bán hay thanh lý tài sản, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế của tài sản được xóa sổ trong các 
báo cáo tài chính và bất kỳ các khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được hạch toán vào 
báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 

 
Khấu hao tài sản cố định hữu hình được tính theo phương pháp khấu hao đường thẳng theo thời 
gian hữu ích ước tính của các tài sản như sau: 

 
Nhà cửa, vật kiến trúc  08 - 29 năm 
Máy móc thiết bị  08 - 10 năm 
Phương tiện vận tải  05 - 07 năm 
Thiết bị, dụng cụ quản lý  03 - 06 năm  
 
Quyền sử dụng đất có thời hạn nhưng chưa đưa vào sử dụng nên Công ty chưa khấu hao. 
  

4.7 Chi phí trả trước dài hạn 
 
Các khoản chi phí trả trước dài hạn khác bao gồm chi phí sửa chữa tài sản cố định được coi là có 
khả năng đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho Công ty với thời hạn từ một năm trở lên. Các chi 
phí này được kết chuyển vào các khoản trả trước dài hạn và được phân bổ vào Báo cáo Kết quả 
hoạt động kinh doanh, sử dụng phương pháp đường thẳng và thời gian phân bổ từ 2 đến 3 năm. 
 

4.8 Các khoản phải trả thương mại và phải trả khác 
 
Các khoản phải trả thương mại và phải trả khác được thể hiện theo nguyên giá. 
 

4.9 Tiền lương 
 
Tiền lương phân bổ vào chi phí quản lý trong năm được căn cứ vào mức lương thực tế của từng 
nhân viên được Chủ tịch Hội đồng Quản trị phê duyệt. 
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Tiền lương trực tiếp cho công trình xây, Công ty ghi nhận toàn bộ vào chi phí nhân công trực tiếp 
khi ký hợp đồng giao khoán cho đội thi công. 
 

4.10 Các khoản trích theo lương 
 
Bảo hiểm xã hội được trích trên lương căn bản theo hợp đồng lao động vào chi phí là 17% và trừ 
lương cán bộ công nhân viên là 7%. 

Bảo hiểm y tế được trích trên lương căn bản vào chi phí là 3% và trừ vào lương cán bộ công nhân 
viên là 1,5%. 

Bảo hiểm thất nghiệp được trích trên lương căn bản vào chi phí là 1% và trừ vào lương cán bộ 
công nhân viên là 1%. 
 

4.11 Doanh thu 
 

Doanh thu bán hàng 
 
Doanh thu bán hàng được ghi nhận trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi phần lớn rủi ro 
và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu đã được chuyển giao cho người mua. Doanh thu không được 
ghi nhận nếu như có những yếu tố không chắc chắn trọng yếu liên quan tới khả năng thu hồi khoản 
phải thu hoặc liên quan tới khả năng hàng bán bị trả lại. 
 
Hợp đồng xây dựng: 
 
Khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng có thể được ước tính một cách đáng tin cậy, doanh thu 
và chi phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành tại 
ngày kết thúc niên độ kế toán được tính bằng tỷ lệ phần trăm giữa chi phí phát sinh của phần công 
việc đã hoàn thành tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán so với tổng chi phí dự toán của hợp đồng, 
ngoại trừ trường hợp chi phí này không tương ứng với phần khối lượng xây lắp đã hoàn thành. 
Khoản chi phí này có thể bao gồm các chi phí phụ thêm, các khoản bồi thường và chi bồi thường 
hợp đồng theo thỏa thuận với khách hàng. 
 
Khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng không thể ước tính một cách đáng tin cậy, doanh thu chỉ 
được ghi nhận tương đương với chi phí của hợp đồng đã phát sinh mà việc hoàn trả là tương đối 
chắc chắn. 
 
Doanh thu các công trình thi công dài hạn được ghi nhận trên cơ sở khối lượng thực tế đã hoàn 
thành thể hiện trên các biên bản xác định khối lượng hoàn thành và hóa đơn tài chính phát hành, 
không phân biệt là các công trình đã quyết toán hay chưa quyết toán toàn bộ. 
 
Doanh thu của giao dịch về cung cấp dịch vụ 
 
Doanh thu của giao dịch về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác 
định một cách đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì 
doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập báo cáo 
tài chính của kỳ đó. 
 

4.12 Giá vốn xây dựng công trình  
 
Đối với các công trình đã được quyết toán toàn bộ, chi phí giá vốn được kết chuyển toàn bộ từ tài 
khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang theo thực tế phát sinh. 
 
Đối với các công trình chỉ mới quyết toán từng phần, chưa được quyết toán toàn bộ, chi phí giá vốn 
được kết chuyển từ tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang theo giá thành kế hoạch dựa 
trên cơ sở lợi nhuận định mức do Ban Tổng Giám đốc Công ty tự xác định. 
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4.13 Chi phí lãi vay 
 
Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí hoạt động tài chính trong năm trừ khi chi phí đi vay liên 
quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài 
sản đó (được vốn hóa). Việc vốn hoá chi phí đi vay sẽ chấm dứt khi các hoạt động chủ yếu cần thiết 
cho việc chuẩn bị đưa tài sản dở dang vào sử dụng hoặc bán đã hoàn thành. 
 

4.14 Thuế thu nhập doanh nghiệp  
 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) trong năm, nếu có, bao gồm thuế thu nhập hiện hành 
và thuế thu nhập hoãn lại. Thuế thu nhập doanh nghiệp được ghi nhận trong báo cáo kết quả kinh 
doanh ngoại trừ trường hợp có các khoản thuế thu nhập có liên quan đến các khoản mục được ghi 
thẳng vào vốn chủ sở hữu, thì khi đó các khoản thuế thu nhập này cũng được ghi thẳng vào vốn 
chủ sở hữu. 
 
Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế dự kiến phải nộp dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm, sử 
dụng các mức thuế suất có hiệu lực hoặc cơ bản có hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế toán, và 
các khoản điều chỉnh thuế phải nộp liên quan đến các năm trước. 

 
Thuế thu nhập hoãn lại được tính theo phương pháp số dư nợ trên bảng cân đối kế toán, dựa trên 
các khoản chênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản và nợ phải trả cho mục 
đích báo cáo tài chính và giá trị sử dụng cho mục đích thuế. Giá trị của khoản thuế thu nhập hoãn 
lại được ghi nhận dựa trên cách thức thu hồi hoặc thanh toán giá trị ghi sổ của các khoản mục tài 
sản và nợ phải trả được dự kiến sử dụng các mức thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế 
toán.  
 
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận trong phạm vi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế 
trong tương lai để tài sản thuế thu nhập này có thể sử dụng được. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại  
được ghi giảm trong phạm vi không còn chắc chắn là các lợi ích về thuế có liên quan sẽ được thực 
hiện. 
 
Ưu đãi về thuế: 
 
- Công ty được ưu đãi giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo hướng dẫn tại 

Thông tư số 140/2012/TT – BTC ngày 21 tháng 8 năm 2012 đối với doanh nghiệp sử dụng 
nhiều lao động có thu nhập từ hoạt động xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội. 

 
4.15 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 

 
Lãi cơ bản trên cổ phiếu được tính bằng cách chia lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp phân 
bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty cho số lượng bình quân gia quyền của số 
cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong năm. 
 

4.16 Các bên có liên quan 
 
Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối 
với bên kia trong việc ra quyết định tài chính và hoạt động. Các bên cũng được coi là liên quan nếu 
cùng được kiểm soát hoặc cùng chịu sự ảnh hưởng đáng kể của một bên thứ ba. 
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 Các công ty sau đây được xem là các bên có liên quan : 
 
Tên Công ty Địa điểm Quan hệ 
   
Công ty TNHH MTV TM - XD Và Dịch Vụ Giao Long  Việt Nam Công ty con 
Công ty TNHH Thương Mại Sông Tiền Bến Tre Việt Nam Công ty con 
Công ty Cổ phần Xây Dựng Giao Thông Tiền Giang Việt Nam Công ty con 
Công ty TNHH Quốc Vương Việt Nam Có cổ đông lớn là vợ 

của chủ tịch Hội đồng 
Quản trị với Công ty 

Công ty TNHH Sản Xuất Cơ Khí-Điện-XD-TM Quang Lộc Việt Nam Hợp tác kinh doanh 
 
5. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN  
 
5.1 Tiền và các khoản tương đương tiền 

 
  31/12/2012 01/01/2012
  VND VND
  
Tiền mặt tồn quỹ - VND  238.122.847 108.190.197
Tiền gửi ngân hàng - VND  13.779.061.619 1.026.258.789
  14.017.184.466 1.134.448.986

 
5.2 Đầu tư ngắn hạn 

 
  31/12/2012 01/01/2012
  VND VND
  
Tiền gửi có kỳ hạn  (i)        8.000.000.000        8.000.000.000 
         8.000.000.000        8.000.000.000 

 
(i) Đây là khoản tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á – Chi 

nhánh Bến Tre với lãi suất 12%/năm. Khoản tiền gửi này sẽ đáo hạn vào ngày 04 tháng 05 
năm 2013 và được dùng để thế chấp cho các khoản vay tại ngân hàng. 

 
5.3 Phải thu khách hàng 

 
  31/12/2012 01/01/2012
  VND VND
  
Phải thu thương mại - Bên liên quan  677.588.416 4.377.025.007
Phải thu thương mại - Bên thứ ba   20.761.565.546 33.531.259.112
  21.439.153.962 37.908.284.119
 
Trong đó có các khoản nợ phải thu khó đòi chưa được lập dự phòng với số tiền khoảng 1 tỷ VND. 
 

5.4 Trả trước cho người bán 
 

   31/12/2012 01/01/2012
   VND VND
   
 Trả trước cho người bán - Bên liên quan  8.271.671.496 6.096.058.831
 Trả trước cho người bán - Bên thứ ba   5.384.720.967 4.806.611.088
   13.656.392.463 10.902.669.919
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5.5 Phải thu khác 
 
  31/12/2012 01/01/2012
  VND VND
   
Chi phí khoán cho các đội thi công         19.744.722.479    17.068.530.138 
Lãi tiền gởi ngân hàng             753.544.865        871.856.756 
Phải thu khác – Bên liên quan                           -        136.280.472 
Các khoản phải thu khác             224.640.131        286.354.663 
        20.722.907.475    18.363.022.029 
 

5.6 Hàng tồn kho 
 
  31/12/2012 01/01/2012
  VND VND
   
Nguyên vật liệu            4.497.878.518 10.167.993.264
Công cụ dụng cụ 115.473.947 71.388.247
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (i)        170.119.444.965 83.227.595.427
Thành phẩm 4.089.367.736 8.378.194.372
Hàng hóa 415.262.441
Cộng giá gốc hàng tồn kho  179.237.427.607 101.845.171.310
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho  - -
Giá trị thuần  179.237.427.607 101.845.171.310
 
(i) Khi có quyết định giao khoán chi phí xây dựng cho các đội thi công, Công ty sẽ ghi nhận toàn 

bộ chi phí khoán vào chi phí sản xuất kinh doanh dở dang và phải trả ngắn hạn. 
 

5.7 Tài sản ngắn hạn khác  
 
  31/12/2012 01/01/2012
  VND VND
  
Tài sản thiếu chờ xử lý  230.241.144 -
Tạm ứng khoán thi công  1.567.277.155 1.330.825.134
Tạm ứng công tác  1.654.029.958 1.577.460.687
Tạm ứng mua vật tư  321.421.594 648.445.522
Tạm ứng khác  2.262.865.970 1.844.312.849
Ký quỹ tại Ngân hàng Đầu Tư để mở LC  - 1.303.832.800
  6.035.835.821 6.704.876.992
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5.8 Tình hình tăng giảm tài sản cố định hữu hình 
 
 Nhà cửa, 

vật kiến trúc 
 Máy móc, 

 thiết bị 
 Phương tiện 

 vận tải 
Dụng cụ 
quản lý 

Cộng 

 VND  VND  VND VND VND 
        
Nguyên giá        
Vào ngày 01/01/2012 11.450.554.531  41.743.686.221  13.998.236.707  573.212.115  67.765.689.574 
Tăng trong năm 2.347.108.479  1.913.999.848  5.666.074.136  14.150.000  9.941.332.463 
Giảm trong năm -  (371.607.738)  -  -  (371.607.738) 
Vào ngày 31/12/2012 13.797.663.010  43.286.078.331  19.664.310.843  587.362.115  77.335.414.299 
          
Giá trị hao mòn lũy kế          
Vào ngày 01/01/2012 3.949.590.400  15.949.159.031  8.176.728.210  456.543.292  28.532.020.933 
Khấu hao trong năm 1.473.049.762  3.483.303.651  1.957.215.317  93.790.486  7.007.359.216 
Tăng khác 80.668.072  497.979.786  296.538.314  -  875.186.172 
Giảm khác -  (371.607.738)  -  -  (371.607.738) 
Vào ngày 31/12/2012 5.503.308.234  19.558.834.730  10.430.481.841  550.333.778  36.042.958.583 
          
Giá trị còn lại          
Vào ngày 01/01/2012 7.500.964.131  25.794.527.190  5.821.508.497  116.668.823  39.233.668.641 
Vào ngày 31/12/2012 8.294.354.776  23.727.243.601  9.233.829.002  37.028.337  41.292.455.716 

 
Bao gồm trong tài sản cố định hữu hình tại 31/12/2012 có các tài sản có nguyên giá là 
7.742.229.799 VND đã khấu hao hết nhưng vẫn đang được sử dụng. 
 
Tại 31/12/2012 tài sản cố định hữu hình có giá trị còn lại là 34.836.264.019 VND  được thế chấp tại 
ngân hàng để bảo đảm cho các khoản vay của Công ty. 
 

5.9 Tài sản cố định vô hình 
 
         Quyền sử dụng đất 
         VND 

Nguyên giá          
Vào ngày 01/01/2012         8.834.293.734 
Mua trong năm         7.387.243.004 
Vào ngày 31/12/2012         16.221.536.738 
          
Giá tr� hao mòn lũy k�          
Vào ngày 01/01/2012         - 
Khấu hao trong năm         - 
Vào ngày 31/12/2012         - 
          
Giá tr� còn l�i          
Vào ngày 01/01/2012         8.834.293.734 
Vào ngày 31/12/2012         16.221.536.738 
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5.10 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 
 
  2012 2011
  VND VND
   
Số dư đầu năm  1.808.681.374 2.520.748.158
Tăng trong năm  3.858.955.242 19.529.117.992
Giảm trong năm  (1.106.486.268) (20.241.184.776)
Số dư cuối năm  4.561.150.348 1.808.681.374
 
Chi tiết số dư chi phí xây dựng cơ bản dở dang 
 
  31/12/2012 01/01/2012
  VND VND
  
Chi phí xây dựng các công trình  1.420.760.825 1.283.391.714
Chi phí sửa chữa tài sản  - 78.060.223
Chi phí mua quyền sử dụng đất  1.882.804.727 -
Chi phí xây dựng dở dang khác  1.257.584.796 447.229.437
  4.561.150.348 1.808.681.374
 

5.11 Chi phí trả trước dài hạn 
 
  31/12/2012 01/01/2012
  VND VND
  
Công cụ, dụng cụ xuất dùng  60.820.374 45.619.256
Chi phí sửa chữa tài sản  635.114.510 -
Chi  phí trả trước dài hạn khác (i) 5.326.118.807 415.647.118
  6.022.053.691 461.266.374
 
(i) Trong đó có khoản chi phí hoạt động của xưởng bê tông (nay là đội bê tông) đang chờ xử lý với 

số tiền 5.305.114.360 VND. 
 

5.12 Lợi thế thương mại 
 

  2012  2011
  VND VND
   
Số dư đầu năm  4.273.189.697 -
Lợi thế thương mại phát sinh trong năm  361.752.618 4.498.094.418
Lợi thế thương mại phân bổ trong năm  (524.995.799) (224.904.721)
Số dư cuối năm  4.109.946.516 4.273.189.697

 
5.13 Vay và nợ ngắn hạn 

 
  31/12/2012 01/01/2012
  VND VND

  
Vay ngắn hạn Ngân hàng  93.589.337.394 83.107.826.288
Vay cá nhân  2.000.000.000 2.000.000.000
Nợ dài hạn đến hạn trả  760.000.000 2.647.656.750
Vay quỹ đầu tư  275.625.000 575.625.000
  96.624.962.394 88.331.108.038
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5.14 Phải trả người bán  
 
  31/12/2012 01/01/2012
  VND VND
  
Phải trả người bán - Bên liên quan  16.089.262.588 9.908.159.995
Phải trả người bán - Bên thứ ba  33.666.787.418 41.106.449.358
  49.756.050.006 51.014.609.353

 
5.15 Người mua trả tiền trước 

 
  31/12/2012 01/01/2012
  VND VND
  
Người mua trả tiền trước  - Bên liên quan  893.470.500 2.481.406.148
Người mua trả tiền trước  - Bên thứ ba  109.162.829.999 46.545.092.596
  110.056.300.499 49.026.498.744
 

5.16 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 
 

  31/12/2012 01/01/2012
  VND VND
   
Thuế giá trị gia tăng  527.495.413 775.253.102
Thuế thu nhập doanh nghiệp   2.619.219.284 2.126.826.526
Thuế thu nhập cá nhân  216.711.332 107.216.359
  3.363.426.029 3.009.295.987
 

5.17 Chi phí phải trả 

   
31/12/2012

VND
01/01/2012

VND
      

 Trích trước chi phí lãi vay               741.578.666                             -   
 Trích trước chi phí công trình (i)         10.495.379.684            3.754.356.953 
           11.236.958.350            3.754.356.953 

 

(i) Đây là khoản chi phí trích trước cho các công trình xây dựng đã được nghiệm thu theo công 
đoạn và ghi nhận doanh thu nhưng chưa có đầy đủ chứng từ thanh toán quyết toán. Chi phí 
trích trước được tính theo giá thành kế hoạch dựa trên cơ sở lợi nhuận định mức do Ban Tổng 
Giám đốc Công ty tự xác định. 
 

5.18 Phải trả khác 
 
  31/12/2012 01/01/2012
  VND VND
  
Tài sản thừa chờ xử lý  203.823.542 -
Kinh phí công đoàn  158.656.104 110.776.814
Phải trả cơ quan bảo hiểm   2.042.290.453 872.405.422
Chi phí khoán (i) 11.315.687.809 8.813.256.794
Phải trả khác - Bên liên quan  2.588.184.312 3.124.470.954
Phải trả Sở Tài Chính Tiền Giang  3.041.892.392 3.041.892.392
Phải trả khác  1.832.667.960 647.219.059

  21.183.202.572 16.610.021.435
 
(i) Khi có quyết định giao khoán chi phí xây dựng cho các đội thi công, Công ty sẽ ghi nhận toàn 

bộ chi phí khoán vào chi phí sản xuất kinh doanh dở dang và phải trả ngắn hạn. 
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5.19 Nợ dài hạn 
 

   
31/12/2012 

VND  
01/01/2012 

VND 
      
 Nợ vay dài hạn tại các ngân hàng (i)         18.868.749.968  10.922.050.000 
 Nhận góp vốn hợp tác kinh doanh (ii)           1.929.429.157  1.597.763.312 
           20.798.179.125          12.519.813.312 

 
(i) Đây là khoản vay trung và dài hạn tại các ngân hàng với hình thức thế chấp bằng tài sản cố 

định hình thành từ nguồn vốn vay, chi tiết các khoản vay còn số dư được thể hiện như sau: 
 

 Lãi suất 
(năm) 

Năm đáo 
hạn 

 Mục đích vay 31/12/2012 
VND 

31/12/2011 
  VND 

       
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển 
Việt Nam – Chi nhánh Bến Tre 16% 2016  Đầu tư thi công trạm 

trộn bê tông 8.158.795.968 - 

       
Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi 
nhánh  Bến Tre 13,50% 2016  Đầu tư nhà máy sản 

xuất bê tông tươi 8.499.954.000 9.742.050.000 

       
Ngân hàng Đầu Tư Và Phát 
Triển Việt Nam 14,00% 2016  Chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất 1.100.000.000 - 

       
Ngân hàng TMCP Công 
Thương Việt Nam - Chi nhánh 
Tiền Giang 

15,19% 2019  Bổ sung vốn lưu động 1.110.000.000 1.180.000.000 

     18.868.749.968 10.922.050.000 
 

(ii) Đây là khoản Công ty TNHH Sản Xuất Cơ Khí - Điện -  Xây Dựng - Thương Mại Quang Lộc 
góp vốn với Công ty Cổ phần Xây dựng Công Trình Giao Thông Bến Tre để sản xuất trụ bê 
tông dự ứng lực và cọc ép theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2007/HĐKD ngày 01 
tháng 08 năm 2007. 

 
5.20 Vốn chủ sở hữu 

 

 
Vốn đầu 

 tư của chủ 
 sở hữu 

Quỹ đầu tư 
phát triển 

Quỹ dự 
phòng tài 

chính 

Chênh lệch 
tỷ giá hối 

đoái 

Lợi nhuận sau 
thuế chưa  
phân phối 

Tổng cộng 

 VND VND VND VND VND VND 
       

Số dư ngày 01/01/2011 16.564.700.000 142.873.882 18.339.353 (35.556.800) 1.503.753.529 18.194.109.964
Lãi trong năm  - - - - 3.634.801.446 3.634.801.446
Trích quỹ KTPL - - - - (442.829.500) (442.829.500)
Đánh giá chênh lệch tỷ giá - - - 35.556.800 - 35.556.800
Chia cổ tức - - - - (1.987.764.000) (1.987.764.000)
Chia lợi nhuận góp vốn 
liên doanh - - - - (192.604.665) (192.604.665)

Số dư ngày 31/12/2011 16.564.700.000 142.873.882 18.339.353 - 2.515.356.810 19.241.270.045
  
Số dư ngày 01/01/2012 16.564.700.000 142.873.882 18.339.353 - 2.515.356.810 19.241.270.045
Lãi trong năm  - - - - 3.919.244.278 3.919.244.278
Trích quỹ KTPL  - - - - (738.767.500) (738.767.500)
Chia cổ tức - - - - (2.153.411.000) (2.153.411.000)
Tăng khác - - - - 98.719.267 98.719.267
Giảm khác - - - - (63.989.676) (63.989.676)
Số dư ngày 31/12/2012 16.564.700.000 142.873.882 18.339.353 - 3.577.152.179 20.303.065.414
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Vốn cổ phần được duyệt và đã phát hành của Công ty là: 
 

 31/12/2012  31/12/2011 
 Số cổ phiếu VND Số cổ phiếu VND 
   
Vốn cổ phần được duyệt 1.656.470 16.564.700.000 1.656.470 16.564.700.000
 
Vốn cổ phần đã phát hành 

Cổ phiếu phổ thông 1.656.470 16.564.700.000 1.656.470 16.564.700.000
Cổ phiếu ưu đãi - - - -

 1.656.470 16.564.700.000 1.656.470 16.564.700.000
 
Cổ phiếu quỹ 

Cổ phiếu phổ thông - -  - -
Cổ phiếu ưu đãi - -  - -

 - -  - -
  
Số cổ phiếu đang lưu hành 

Cổ phiếu phổ thông 1.656.470 16.564.700.000 1.656.470 16.564.700.000
Cổ phiếu ưu đãi - - - - 

 1.656.470 16.564.700.000 1.656.470 16.564.700.000
 
Cổ phiếu phổ thông có mệnh giá là 10.000 VND. Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một phiếu 
biểu quyết tại các cuộc họp cổ đông của Công ty. Các cổ đông được nhận cổ tức mà Công ty công 
bố vào từng thời điểm. Tất cả cổ phiếu phổ thông đều có thứ tự ưu tiên như nhau đối với tài sản 
còn lại của Công ty. Các quyền lợi của các cổ phiếu đã được Công ty mua lại đều bị tạm ngừng cho 
tới khi chúng được phát hành lại. 
 
Trong năm nay và năm trước Công ty không có biến động về vốn chủ sở hữu. 

 
5.21 Cổ tức 

 
Theo Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 vào ngày 12 tháng 5 năm 2012, 
Công ty đã quyết định phân phối khoản cổ tức của năm 2011 là 2.153.411.000 VND , tương ứng với 
13% vốn điều lệ (cổ tức đã chia năm 2011 là 1.987.764.000 VMD, tương ứng với 12% vốn điều lệ). 
 

5.22 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 
 

Theo Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 vào ngày 12 tháng 5 năm 2012, 
Công ty trích từ lợi nhuận sau thuế vào quỹ khen thưởng, phúc lợi với số tiền 738.767.500 VND để 
dùng cho công tác khen thưởng, khuyến khích lợi ích vật chất, phục vụ nhu cầu phúc lợi công cộng, 
cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. 
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6 THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ 
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  

 
6.1 Doanh thu  

 
  2012 2011

  VND VND
Doanh thu     
Doanh thu bán hàng  32.558.340.480 19.924.135.441
Doanh thu cung cấp dịch vụ  6.612.568.021 9.941.811.210
Doanh thu xây dựng  140.547.761.764 130.400.148.174
Các khoản giảm trừ doanh thu   
Doanh thu thuần  179.718.670.265 160.266.094.825
 

6.2 Giá vốn hàng bán 
 

  2012 2011
  VND VND
  
Giá vốn bán hàng   26.172.343.230 17.062.971.362
Giá vốn cung cấp dịch vụ  4.951.732.969 8.035.607.010
Giá vốn xây dựng  108.712.408.700 106.830.578.546
  139.836.484.899 131.929.156.918
 
Giá vốn xây dựng: Đối với các công trình chỉ mới quyết toán từng phần, chưa được quyết toán 
toàn bộ, chi phí giá vốn được kết chuyển từ tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang theo giá 
thành kế hoạch dựa trên cơ sở lợi nhuận định mức do Ban Tổng Giám đốc Công ty tự xác định, 
sau khi hoàn thành công trình thì Công ty mới điều chỉnh lại theo giá trị quyết toán. 
 

6.3 Doanh thu hoạt động tài chính 
 

  2012 2011
  VND VND
  
Lãi tiền gửi ngân hàng  1.177.542.817 1.736.088.691
Cổ tức, lợi nhuận được chia   - 132.392.725
Lãi do chênh lệch tỷ giá đã thực hiện  86.388.000 -
Thu lãi tiền bảo hành công trình  39.938.987 23.356.616
  1.303.869.804 1.891.838.032
 

6.4 Chi phí tài chính 
 

  2012 2011
  VND VND
  

Chi phí lãi vay ngân hàng  21.430.406.084 14.944.114.158
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện  128.203.600 -
  21.558.609.684 14.944.114.158
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6.5 Thu nhập khác 
 

  2012 2011
  VND VND
  

Thu nhập từ thanh lý tài sản  - 310.378.182
Thu nhập từ bán phế liệu  - 163.668.182
Thu nhập từ chuyển nhượng quyền khai thác mỏ  236.000.000 -
Thu nhập từ chiết khấu bán hàng  180.084.600 -
Các khoản thu nhập khác  809.814.930 431.666.087
  1.225.899.530 905.712.451

6.6 Chi phí khác 
 

 
  

 2012 
VND  

2011 
VND 

      

 Chi phí thanh lý tài sản  -  726.905.741 
 Chi phí công trình đã nghiệm thu năm trước  1.031.766.901  171.268.248 
 Chi phí khác  582.292.475  71.848.190 
   1.614.059.376  970.022.179 

 
6.7 Lãi trên cổ phiếu  

 
Việc tính toán lãi cơ bản trên cổ phiếu cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 được dựa 
trên số lợi nhuận thuộc về cổ đông phổ thông là 3.919.244.278 VND (2011: 3.634.801.446 VND) và 
số lượng cổ phiếu phổ thông bình quân gia quyền là 1.656.470 cổ phiếu (2011: 1.656.470 cổ 
phiếu), được tính như sau: 

 
 2012  2011 
 VND  VND 
   

Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp 3.919.244.278  3.634.801.446 
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông 3.919.244.278  3.634.801.446 
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong năm 1.656.470  1.656.470 
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 2.366  2.194 

  
6.8 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố 

 
  2012 2011
  VND VND
  

Chi phí nguyên liệu, vật liệu  84.460.992.903 91.629.783.428
Chi phí mua hàng hóa để bán lại  24.342.704.499 -
Chi phí nhân công  5.329.343.506 5.897.723.236
Chi phí khấu hao tài sản cố định  3.063.311.558 2.693.324.784
Chi phí dịch vụ mua ngoài  27.432.669.426 34.251.859.732
Chi phí bằng tiền khác  9.920.198.588 8.304.719.881

  154.549.220.480 142.777.411.061
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7 MỤC ĐÍCH VÀ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ RỦI RO TÀI CHÍNH 
 
Công ty có các tài sản tài chính như các khoản phải thu khách hàng và các khoản phải thu khác, 
tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn phát sinh trực tiếp từ hoạt động của Công ty. Nợ phải trả tài chính 
của Công ty chủ yếu bao gồm các khoản nợ vay, các khoản phải trả người bán và các khoản phải 
trả khác. Mục đích chính của các khoản nợ phải trả tài chính này là nhằm huy động các nguồn tài 
chính phục vụ cho các hoạt động của Công ty.  
 
Công ty chịu rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản. 
 
Nghiệp vụ quản lý rủi ro là nghiệp vụ không thể thiếu cho toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công 
ty. Công ty chưa thực hiện các biện pháp phòng ngừa các rủi ro này do thiếu thị trường mua các 
công cụ tài chính. 
 
Ban Tổng Giám đốc xem xét và thống nhất áp dụng các chính sách quản lý cho những rủi ro nói 
trên như sau: 
 
i. R�i ro th� tr��ng 
 
Rủi ro thị trường là rủi ro mà giá trị hợp lý của các luồng tiền trong tương lai của các công cụ tài 
chính sẽ biến động theo những thay đổi của giá thị trường. Rủi ro thị trường có bốn loại rủi ro: rủi 
ro lãi suất, rủi ro tiền tệ, rủi ro về giá hàng hóa và rủi ro về giá khác, chẳng hạn như rủi ro về giá cổ 
phần. 
 
Rủi ro lãi suất  
 
Rủi ro lãi suất là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài 
chính sẽ biến động theo những thay đổi của lãi suất thị trường. Rủi ro thị trường do thay đổi lãi suất 
của Công ty chủ yếu liên quan đến tiền, các khoản tiền gửi ngắn hạn và các khoản vay của Công 
ty. 
 
Công ty quản lý rủi ro lãi suất bằng cách phân tích tình hình cạnh tranh trên thị trường để có được 
lãi suất có lợi cho mục đích của Công ty và vẫn nằm trong giới hạn quản lý rủi ro của mình. 
 
ii. R�i ro tín d�ng 
 
Rủi ro tín dụng là rủi ro mà một bên tham gia trong một công cụ tài chính hoặc hợp đồng giao dịch 
không thực hiện được nghĩa vụ của mình, dẫn đến tổn thất về tài chính. Công ty có rủi ro tín dụng 
từ các hoạt động kinh doanh của mình (chủ yếu đối với tài khoản phải thu khách hàng), và từ hoạt 
động tài chính của mình, bao gồm tiền gửi ngân hàng, nghiệp vụ ngoại hối và các công cụ tài chính 
khác. 
 
Phải thu khách hàng 
 
Công ty thường xuyên theo dõi các khoản phải thu chưa thu được. Đối với các khách hàng lớn, 
Công ty xem xét sự suy giảm trong chất lượng tín dụng của từng khách hàng tại ngày lập báo cáo. 
Công ty tìm cách duy trì sự kiểm soát chặt chẽ các khoản phải thu tồn đọng và bố trí nhân sự kiểm 
soát tín dụng để giảm thiểu rủi ro tín dụng. Trên cơ sở này và việc các khoản phải thu khách hàng 
của Công ty có liên quan đến nhiều khách hàng khác nhau, rủi ro tín dụng không tập trung đáng kể 
vào một khách hàng nhất định.  
 
Tiền gửi ngân hàng 
 
Công ty chủ yếu duy trì số dư tiền gửi tại các ngân hàng được nhiều người biết đến tại Việt Nam. 
Rủi ro tín dụng của số dư tiền gửi tại các ngân hàng được quản lý bởi bộ phận ngân quỹ của Công 
ty theo chính sách của Công ty. Rủi ro tín dụng tối đa của Công ty đối với các khoản mục trên bản 
cân đối kế toán tại ngày kết thúc năm tài chính là giá trị ghi sổ như trình bày trong Thuyết minh số 
5.1. Công ty nhận thấy mức độ tập trung rủi ro tín dụng đối với khoản tiền gửi ngân hàng là thấp. 
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iii. R�i ro thanh kho	n 
 
Rủi ro thanh khoản là rủi ro mà Công ty sẽ gặp khó khăn khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính do 
thiếu vốn. Rủi ro thanh khoản của công ty chủ yếu phát sinh từ việc các tài sản tài chính và nợ phải 
trả tài chính có thời điểm đáo hạn lệch nhau. 
 
Công ty giảm thiểu rủi ro thanh khoản bằng cách duy trì một lượng tiền mặt và các khoản tương 
đương tiền và các khoản vay ngân hàng ở mức mà Ban Tổng Giám đốc cho rằng đủ để đáp ứng 
cho các hoạt động của công ty và giảm thiểu rủi ro do những biến động của luồng tiền. 
 
Bảng dưới đây tổng hợp thời hạn thanh toán của các khoản nợ phải trả tài chính của Công ty dựa 
trên các khoản thanh toán dự kiến trên hợp đồng cơ sở chưa được chiết khấu: 
      
 Dưới 1 năm  Từ 1 đến 5 năm  Tổng cộng 
 VND  VND  VND 
Ngày 31 tháng 12 năm 2012      
Các khoản vay và nợ 96.624.962.394  18.868.749.968  115.493.712.362 
Phải trả người bán 49.756.050.006  -  49.756.050.006 
Các khoản phải trả, phải nộp khác 
và chi phí phải trả 30.015.390.823  1.929.429.157  31.944.819.980 

 176.396.403.223  20.798.179.125  197.194.582.348 
Ngày 31 tháng 12 năm 2011      
Các khoản vay và nợ 88.331.108.038  10.922.050.000  99.253.158.038 
Phải trả người bán 51.014.609.353  -  51.014.609.353 
Các khoản phải trả, phải nộp khác 
và chi phí phải trả 19.381.196.152  1.597.763.312  20.978.959.464 

 158.726.913.543  12.519.813.312  171.246.726.855 
Tài s	n đ	m b	o 
 
Công ty đã cầm cố tiền gửi có kỳ hạn, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, dụng cụ quản lý của 
mình vào các khoản vay tại các ngân hàng (Thuyết minh tại 5.2 và 5.8). 
 
Công ty không nắm giữ tài sản đảm bảo của một bên khác tại ngày 31/12/2011 và 31/12/2012. 
  
Giá tr� h�p lý 
 Giá trị ghi sổ  Giá trị hợp lý 

 
Ngày 31 tháng 

12 năm 2012  
Ngày 31 tháng 

12 năm 2011  
Ngày 31 tháng 

12 năm 2012  
Ngày 31 tháng 

12 năm 2011 
Tài sản tài chính        
Các khoản cho vay và phải thu        
Phải thu bên thứ 3 19.748.345.098  33.278.171.536  20.761.565.546  33.278.171.536 
Phải thu các bên liên quan 677.588.416  4.513.305.479  677.588.416  4.513.305.479 
Các khoản phải thu khác 20.722.907.475  18.226.741.557  20.722.907.475  18.226.741.557 

Tài sản tài chính sẵn sàng để bán        

Đầu tư ngắn hạn 8.000.000.000  8.000.000.000  8.000.000.000  8.000.000.000 
Tiền và các khoản tương 
 đương tiền 

14.017.184.466  1.134.448.986  14.017.184.466  1.134.448.986 

Tổng cộng 63.166.025.455  65.152.667.558  64.179.245.903  65.152.667.558 
        
Nợ phải trả tài chính        
Nợ phải trả tài chính được xác  
định theo giá trị phân bổ     
Vay và nợ 115.493.712.362  99.253.158.038  115.493.712.362  99.253.158.038 
Phải trả các bên liên quan 20.606.876.057  14.630.394.261  20.606.876.057  14.630.394.261 
Phải trả bên thứ 3 33.666.787.418  41.106.449.358  33.666.787.418  41.106.449.358 
Phải trả khác và chi phí phải trả 27.427.206.511  16.256.725.198  27.427.206.511  16.256.725.198 



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG BẾN TRE 
Số 69C ấp Phú Hào, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 
Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2012 
 

                              
30 

 Giá trị ghi sổ  Giá trị hợp lý 

 
Ngày 31 tháng 

12 năm 2012  
Ngày 31 tháng 

12 năm 2011  
Ngày 31 tháng 

12 năm 2012  
Ngày 31 tháng 

12 năm 2011 
Tổng cộng 197.194.582.348  171.246.726.855  197.194.582.348  171.246.726.855 

Giá trị hợp lý của tài sản và nợ phải trả tài chính được trình bày theo giá trị sổ sách do không đủ 
thông tin để xác định giá trị hợp lý. 

8 CÁC THÔNG TIN KHÁC 
 

8.1 Thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong năm như sau: 
  2012 2011
  VND VND
  
Lương và thưởng  2.280.793.000 1.592.029.210
  2.280.793.000 1.592.029.210

 
8.2 Nghiệp vụ và số dư với các bên có liên quan 

 
Ngoài các số dư với bên liên quan được trình bày tại các thuyết minh khác của báo cáo tài chính, 
trong năm Công ty có các giao dịch sau với các bên liên quan: 
 
Công ty liên quan Nội dung nghiệp vụ 2012
  VND
  

Công ty TNHH Quốc Vương Bán hàng/dịch vụ 5.288.243.153
  Thuê khoán xây dựng 11.050.966.932
  Mua hàng/dịch vụ 58.021.405.976
 Chi trả lãi phạt trả chậm 461.848.609
    
Công ty TNHH Sản Xuất Cơ Khí-Điện-XD-TM Quang Lộc Nhận góp vốn đầu tư 331.665.845

 
Số dư các khoản phải thu/phải trả với các bên có liên quan 
  
Công ty liên quan Nội dung nghiệp vụ 31/12/2012
  VND
Phải thu các bên liên quan 
Công ty TNHH Quốc Vương Phải thu bán hàng 677.588.416
 Trả trước tiền hàng 8.271.671.496

  8.949.259.912
Số dư các khoản phải trả với các bên có liên quan  
Công ty TNHH Quốc Vương Phải trả tiền hàng 16.089.262.588
 Phải trả khác 2.588.184.312
  

Công ty TNHH Sản Xuất Cơ Khí-Điện-XD-TM Quang Lộc Nhận góp vốn đầu tư 1.929.429.157
 Nhận trước tiền hàng 893.470.500
  21.500.346.557

8.3 Số liệu so sánh 
 

Số liệu dùng so sánh trên Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, lưu 
chuyển tiền tệ năm 2011 là số liệu chưa được kiểm toán. 

 

8.4 Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính  
 

Không có sự kiện quan trọng nào xảy ra kể từ ngày kết thúc năm tài chính đưa đến yêu cầu phải 
điều chỉnh hoặc công bố trong thuyết minh trong Báo cáo tài chính. 

 






