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Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO 

  

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO 

Tên Tiếng Anh : 
IDICO MACHINERY ERECTION CONSTRUCTION INVESTMENT  

JOINT STOCK COMPANY 

Tên viết tắt : LAMA IDICO 

Giấy CNĐKKD : 
3600975839 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 

13/02/2008, cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 27/12/2014 

Vốn Điều lệ : 55.000.000.000 đồng 

Trụ sở chính : 
Khu Công nghiệp Nhơn Trạch I, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch,  

tỉnh Đồng Nai 

Điện thoại : (0251) 3569 439 

Fax : (0251) 3569 437 

Email : lamaidico@vnn.vn 

Website : lamaidico.com.vn 

Mã cổ phiếu : LMI 

THÔNG TIN KHÁI QUÁT 
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 LMI 
Thông tin chung 
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Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO 

 

  QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO 

(LAMA IDICO) là đơn vị thành viên của Tổng công ty 

Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam 

(IDICO). Công ty được thành lập bởi 5 thành viên sáng 

lập là Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đô thị và khu công 

nghiệp Việt Nam (IDICO) (20%), Công ty IDICO-URBIZ 

(5%), Công ty IDICO-UDICO (5%), Công ty IDICO-

CONAC (5%), Công ty IDICO-COMATRA (5%) và được 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 3600975839 ngày 

13/02/2008 với số vốn điều lệ ban đầu là 80 tỷ đồng. 

 

Bộ Xây dựng công nhận 

danh hiệu “Tập thể lao 

động xuất sắc năm 2009”. 

Bằng khen của Công đoàn 

Xây dựng Việt Nam về thành 

tích xuất sắc trong phong trào 

“Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm 

ATVSLĐ”. 

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2011 của Công ty đã thông qua việc 

giảm vốn điều lệ đăng ký tại thời điểm 

thành lập Công ty (tháng 02/2008) là 80 

tỷ đồng xuống còn 55 tỷ đồng, tương 

ứng 5.500.000 cổ phần với mệnh giá 

10.000 đồng/cổ phần. Ngày 18/05/2011, 

Công ty đã được cấp GCNĐKDN số 

3600975839 thay đổi lần thứ 2 với vốn 

điều lệ là 55 tỷ đồng. 

 

Cờ thi đua xuất sắc 

của của Bộ Xây dựng 

về thành tích xuất sắc 

đạt được trong năm. 

 

 2012 2008 2009 2011 
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 LMI 
Thông tin chung 

 

  

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây 

dựng Lắp máy IDICO (LAMA 

IDICO) đã thực hiện Đăng ký 

Giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao 

dịch Chứng khoán Hà Nội với vốn 

điều lệ là 55 tỷ đồng, tương ứng 

5.500.000 cổ phiếu. 

 

Bộ Xây dựng Tặng Bằng khen về 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

công tác. 

Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam về thành tích xuất 

sắc trong phong trào Thi đua lao 

động giỏi và xây dựng tổ chức Công 

đoàn vững mạnh. 

 

Cờ thi đua xuất sắc của của Bộ 

Xây dựng về thành tích xuất sắc 

đạt được trong năm. 

Cờ Thi đua của Công đoàn xây 

dựng Việt Nam về thành tích xuất 

sắc trong phong trào CNVCLĐ và 

hoạt động công đoàn. 

 

Bộ Xây dựng Tặng danh 

hiệu Tập thể lao động xuất 

sắc tiêu biều. 

 

2013 2016 2014 2017 
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Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO 

 

  NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 

 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi 

và điều hòa không khí; Lắp đặt hệ thống 

cung cấp điện, nước cho các công trình. 

 Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ 

chứa đựng bằng kim loại: Gia công lắp 

đặt các bể chức có dung tích lớn, vừa và 

nhỏ, các bình, bồn áp lực, hệ thống 

đường ống áp lực cho các loại dây 

chuyền công nghệ. 

 Sản xuất các cấu kiện kim loại: Sản xuất, 

lắp dựng kết cấu thép, khung nhà công 

nghiệp và dân dụng.  

 

Ngành nghề kinh doanh 

 
 Xây dựng công trình công ích: Xây dựng, lắp đặt 

đường dây, trạm biến áp, trạm phân phối điện đến 

500KV. Gia công lắp đặt thiết bị công nghệ cho 

các công trình xử lý nước thải.  

 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp: Gia công 

lắp đặt các thiết bị phi tiêu chuẩn. Lắp đặt thiết bị, 

máy móc và dây chuyền công nghệ. Gia công lắp 

đặt cầu trục, thiết bị nâng cho các nhà máy, sàn 

công nghiệp, cảng biển và sông. 

 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại: Gia 

công, lắp đặt thiết bị các nhà máy Thủy điện, nhiệt 

điện, xi măng, công nghệ giấy, dầu khí, v.v…  
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 LMI 
Thông tin chung 

 

  
Địa bàn kinh doanh 

 

Bình Phước 

Bà Rịa – Vũng Tàu 

Đồng Nai 

Thanh Hóa 

Quảng Nam 

Bình Dương 

Mỹ 
Anh 

Pháp 

Ý Nga 

Myanmar 

Thái Lan 

Bắc Giang 

Quảng Bình 

Hưng Yên 

Hậu Giang 



 

11  

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO 

 

 

  

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ 

ĐẠI HỒI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HĐQT 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

VĂN PHÒNG  

TỔNG HỢP 

PHÒNG TÀI CHÍNH 

KẾ TOÁN 

PHÒNG KẾ HOẠCH 

KỸ THUẬT 

NHÀ MÁY CƠ KHÍ 

Xí nghiệp Cơ khí 

chính xác LAMA 

IDICO 

ĐỘI THI CÔNG SỐ 1 
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 LMI 
Thông tin chung 

 

  

BAN KIỂM SOÁT 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

PHÒNG QUẢN LÝ 

CHẤT LƯỢNG 

PHÒNG VẬT TƯ 

THIẾT BỊ 

ĐỘI THI CÔNG SỐ 2 ĐỘI THI CÔNG SỐ 4 

PHÒNG PHÁT 

TRIỂN THỊ TRƯỜNG 

ĐỘI THI CÔNG SỐ 3 
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Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO 

 

  ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

Định hướng phát triển 

 

 Đi tắt, đón đầu để trở thành một 

trong những đơn vị mạnh, có 

thương hiệu về chế tạo và lắp đặt 

thiết bị cũng như cung cấp các dịch 

vụ cho các nhà máy nhiệt điện.  

 Trở thành trung tâm của Khu vực Miền Đông 

và Miền Tây Nam Bộ chuyên cung cấp các 

dịch vụ sửa chữa, bảo trì cho các Nhà máy 

công nghiệp, Nhà máy thủy điện, Nhà máy 

xi măng, v.v…  
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 LMI 
Thông tin chung 

 

  

Chiến lược phát triển 

 

 Trở thành đơn vị chuyên nghiệp trong lĩnh vực chế 

tạo, lắp đặt thiết bị trọn bộ, thiết bị công nghệ phi tiêu 

chuẩn và tiêu chuẩn, thiết bị công nghệ. 

 Trở thành đơn vị có vị thế trong việc cung cấp dịch 

vụ sửa chữa và cung cấp thiết bị, sửa chữa tàu tại 

khu vực Mỹ Xuân.  

 Mở rộng thêm các ngành nghề kinh doanh như: Kinh 

doanh vật liệu xây dựng, Máy móc thiết bị công 

nghiệp, Thiết bị điện.  

 Ngoài sản phẩm chính là thiết bị và kết cấu thép, đơn 

vị sẽ dần đi vào thi công các công trình xây dựng 

công nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông.  

 Trở thành một trong những 

đơn vị đầu tư vào các lĩnh 

vực công nghệ sản phẩm 

sạch, năng lượng, vật liệu. 

 Trở thành một trong những 

đơn vị có khả năng sinh lời 

và tối đa ưu hóa lợi tức, đáp 

ứng kỳ vọng của cổ đông.  

 Một trong những doanh 

nghiệp có trách nhiệm với 

cộng đồng. 
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Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO 

 

  

Rủi ro về kinh tế 

Năm 2017 nền kinh tế thế giới phục hồi khi 

đạt mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 

2011, đạt 3,7% theo báo cáo “Triển vọng 

kinh tế thế giới” của IMF. Các nền kinh tế 

lớn như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Liên 

minh Châu Âu đều đạt mức tăng trưởng 

khá cụ thể Trung Quốc đạt mức tăng 

trưởng 6.9% mức tăng trưởng cao nhất 

trong những năm gần đây. Mặc dù tình 

hình kinh tế thế giới đang tăng trưởng 

nhưng xu hướng chủ nghĩa dân túy, bảo 

hộ mậu dịch, chủ nghĩa bảo hộ sản xuất 

hay tiến trình đàm phán Brexit của Anh 

cũng như việc thay đổi trong các chính 

sách thương mại của những nước lớn là 

những thách thức đối với nền kinh tế Việt 

Nam. Bên cạnh đó giá dầu thế giới 2017 

tăng cao do OPEC và các nhà xuất khẩu 

dầu không thuộc OPEC, bao gồm 

Azerbaijan, Kazakhstan và Liên bang Nga, 

đã đồng ý thực hiện việc giảm sản xuất từ 

tháng 1 năm 2017 đến tháng 3 năm 2018. 

Giá dầu tháng 12/2017 trung bình 64 USD/ 

thùng, mức trung bình hàng tháng cao 

nhất kể từ năm 2014. Điều này đã tác động 

tiêu cực đến tình hình hoạt động của Công 

ty, trong khi các máy móc thiết bị của Công 

ty sử dụng xăng, dầu là chủ yếu. 

Ngoài ra, theo số liệu của Tổng Cục Thống 

Kê thì năm 2017 mức tăng trưởng ngành 

công nghiệp và xây dựng của Việt Nam đạt 

mức 7.85%, cao hơn mức 7.06% của năm 

2016. 

CÁC RỦI RO 

Mặc dù nhìn chung ngành công nghiệp và xây 

dựng tăng trưởng cao hơn năm 2016 nhưng trong 

nội bộ ngành vẫn còn những hạn chế về năng suất, 

chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. 

Để giảm thiểu những tác động tiêu cực trên, Công 

ty đã chủ động theo dõi, thường xuyên cập nhật 

tình hình kinh tế trong và ngoài nước, từ đó, đưa 

ra những chính sách phù hợp với tình hình của 

Công ty. 
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Thông tin chung 

 

  

Rủi ro về luật pháp 

Công ty đang hoạt động trong lĩnh vực cơ khí 

và xây dựng nên chịu ảnh hưởng của các văn 

bản pháp lý như Luật Môi trường, Luật Xây 

dựng và các văn bản liên quan khác. Ngoài ra 

Công ty còn đang hoạt động theo hình thức 

công ty cổ phần và được đăng ký giao dịch 

chứng khoán nên Công ty còn chịu tác động 

bởi Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và 

các quy định liên quan khác. Rủi ro đặc thù ngành 

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là 

thi công xây lắp nên thời gian thi công kéo dài, 

trong khi việc giải ngân của các công trình 

thường khá chậm làm hạn chế hoạt động kinh 

doanh của Công ty. Bên cạnh đó, lĩnh vực lắp 

đặt thiết bị rất phức tạp kết hợp với điều kiện 

làm việc ngoài trời nên chịu tác động lớn từ biến 

đổi của thời tiết, khí hậu. Ngoài ra, những công 

trình mà Công ty tham gia như nhà máy thủy 

điện, nhà máy nhiệt điện, nhà máy xi măng,…. 

đòi hỏi độ chính xác cao, mang tính chất lưu 

động và độc hại. Nắm bắt được những hạn chế 

từ đặc thù ngành, Công ty đã bước đầu tuyển 

dụng nguồn lao động có kinh nghiệm đáp ứng 

đầy đủ yêu cầu trong công việc, đồng thời cung 

cấp đầy đủ đồ bảo hộ phù hợp với công việc. 

Ngoài ra, Công ty chủ động tìm kiếm nguồn vật 

liệu đầu vào có tính chống chịu tốt với sự biến 

đổi bất thường của thời tiết, nhưng vẫn đáp ứng 

yêu cầu công trình. Bên cạnh đó, để hạn chế 

những khó khăn về tình hình tài chính, Ban lãnh 

đạo đã linh động trong các chính sách của Công 

ty nhằm duy trì ổn định hoạt động và định 

hướng rõ ràng cho những kế hoạch tiếp. 

 

Trong khi hiện nay các văn bản luật pháp tại 

Việt Nam đang trong quá trình thay đổi và hoàn 

thiện, do đó, đã ảnh hưởng không nhỏ đến 

chính sách và kế hoạch của Công ty. Nắm bắt 

được tình hình trên, Công ty luôn chủ động cập 

nhật các quy định pháp luật, hoàn thiện hệ 

thống quản lý để Công ty có thể đề ra những 

định hướng phù hợp với tình hình thực tế. 
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Rủi ro về biến động giá nguyên vật liệu, thiết bị đầu vào 

 

 

 

Với đặc thù hoạt động trong ngành cơ khí chế 

tạo và xây dựng nên biến động giá nguyên vật 

liệu đầu vào cũng ảnh hưởng đến tình hình 

hoạt động của Công ty. Trong năm 2017, tình 

hình giá các nguyên vật liệu kim loại có dấu 

hiệu tăng cao, đặc biệt là giá đồng, nhôm đều 

tăng mạnh. Điều này làm tăng chi phí nguyên 

vật liệu đầu vào của Công ty, gây ra áp lực 

tăng giá thành sản phẩm.  

 

Điều này làm tăng chi phí nguyên vật liệu 

đầu vào của Công ty, gây ra áp lực tăng 

giá thành sản phẩm. Để hạn chế những 

tác động của biến động giá vật tư, thiết bị, 

Công ty đã duy trì và phát triển mạng lưới 

của các đối tác cung ứng truyền thống, 

chủ động kiểm soát chi phí, v.v… nhằm 

đạt được mục tiêu hoạt động, nhưng vẫn 

đảm bảo chất lượng với giá cả hợp lý. 
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Rủi ro cạnh tranh 

Trong thời điểm các doanh nghiệp lớn trong ngành cơ 

khí chế tạo như Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam, Tổng 

Công ty cơ khí xây dựng đã có chỗ đứng khá vững 

chắc, đã tạo khó khăn cho hoạt động đấu thầu của các 

Công ty có tuổi đời khá trẻ như Công ty Cổ phần Đấu 

tư xây dựng lắp máy IDICO, do đó, Công ty  phải có 

những phương án cạnh tranh phù hợp để có thể đứng 

vững trong ngành. Nhận thấy được những tác động 

hạn chế này, Công ty đã thực hiện các biện pháp như 

nâng cao năng lực công nghệ, kỹ thuật. Ngoài ra, Ban 

lãnh đạo chú trọng đến chính sách đào tạo, nâng cao 

kiến thức chuyên môn nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu 

của thị trường trong năm 2017 và tương lai.  

 

 

 

Rủi ro khác 

Những tác động bất khả kháng như 

thiên tai, lũ lụt, động đất, v.v… làm 

gián đoạn tiến trình hoàn thiện công 

trình của Công ty, làm ảnh hưởng 

đến tình hoạt động sản xuất của 

Công ty. Đây là những nguyên nhân 

bất khả kháng nhưng Công ty luôn 

chủ trương phòng tránh như thường 

xuyên theo dõi dự báo thời tiết, theo 

dõi các cảnh báo về thiên tai để tìm 

ra cách khắc phục và giảm thiểu các 

tác động tiêu cực đến hoạt động của 

Công ty. 

 

 

 



  

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 



 

 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2017 

 Tổ chức và nhân sự  

 Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện dự án 

 Tình hình tài chính  

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

 Báo cáo liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

Năm 2017 đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ của nền 

kinh tế thế giới, xuất phát từ những nước phát triển như 

Mỹ - với những chính sách đúng đắn của tổng thống 

mới, Châu Âu -  phục hồi sau sự kiện Brexit (kinh tế 

Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu), Trung Quốc, Nhật 

Bản,… , đến những nước đang phát triển, trong đó có 

Việt Nam. Theo số liệu của Tổng cục thống kê, tổng 

sản lượng quốc nội (GDP) đạt 6,81% vượt kế hoạch 

do Quốc hội đề ra, khu vực công nghiệp và xây dựng 

tiếp tục đóng góp tích cực, cụ thể tăng trưởng ngành 

công nghiệp đạt mức 7,85%, cao hơn mức 7,06% của 

năm 2016, điểm sáng của khu vực này là ngành công 

nghiệp chế biến, chế tạo với mức tăng 

14,40% (là mức tăng cao nhất trong 7 

năm gần đây). Cùng với đó, ngành xây 

dựng duy trì tăng trưởng khá với tốc độ 

8,70%, đóng góp 0,54 điểm phần trăm 

vào mức tăng chung. Ngoài ra, thương 

mại toàn cầu đang có xu hướng cải 

thiện song hành với niềm tin của người 

tiêu dùng ngày càng tăng, góp phần 

làm cho nguồn vốn đầu tư nước ngoài 

cao nhất kể từ năm 2010 đến nay đạt 

17,5 tỷ USD.  
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Nhìn chung, năm 2017 thị trường bất động sản tăng 

trưởng mạnh đã tác động tích cực đến tình hình hoạt động 

của Công ty trong năm, cụ thể, doanh thu Công ty chủ yếu 

xuất phát từ mảng xây lắp. Điều này cho thấy chính sách 

đúng đắn và phù hợp với tình hình thị trường của Ban lãnh 

đạo, thể hiện qua lợi nhuận gộp đạt 27.770 triệu đồng, 

tăng 22,22% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận trước 

thuế đạt 11.152 triệu đồng, tăng 12,87% so với cùng kỳ 

năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của Công ty có 

dấu hiệu tăng trưởng chậm lại đạt 9.197 triệu đồng, giảm 

0,02% so với cùng kỳ năm 2016, nguyên nhân là do thuế 

phải nộp tăng gần 2,87 lần so với cùng kỳ năm trước. 

Kết quả năm 2017 cho thấy chính 

sách điều hành đúng đắn, kế 

hoạch hoạt động phù hợp với tình 

hình thị trường của Ban điều 

hành. Bên cạnh đó, điều này đã 

khuyến khích tinh thần làm việc 

của toàn thể cán bộ công nhân 

viên, do đó, tạo động lực trong 

công việc và nền móng vững chắc 

cho định hướng phát triển bền 

vững của Công ty ở hiện tại và 

trong tương lai. 

Nắm bắt được tình hình trong năm cùng với sự phục hồi của thị trường bất động sản là tiền đề cho 

các lĩnh vực liên quan tăng trưởng nói chung, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO 

nói riêng. Cụ thể, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2017 đạt 278.723 triệu 

đồng, tăng tương ứng 33,11% so với cùng kỳ năm trước. Các khoản mục được trình bày rõ ràng 

qua bảng số liệu sau đây: 

 

Kết quả hoạt động SXKD ĐVT Năm 2016 Năm 2017 
% Tăng/ 

giảm 

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV  Triệu đồng 209.389  278.723 33,11% 

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV  Triệu đồng 22.722 27.770 22,22% 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh  Triệu đồng 9.799 10.858 10,81% 

Lợi nhuận khác  Triệu đồng 80  293 266,25% 

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  Triệu đồng 9.880 11.152 12,87% 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp  Triệu đồng 9.199 9.197 - 
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

 

Ông Nguyễn Cao Hà  

Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Giám đốc Công ty 

 

Giới tính: Nam   Ngày sinh: 08/04/1957 

Nơi sinh: Hà Nội  Trình độ học vấn: Cử Nhân kinh tế 

Quá trình công tác:  

- 1981 - 2000: Kỹ thuật thi công - Giám đốc Xí nghiệp Công ty LILAM 69 

- 1 Thị xã Bắc Ninh. 

- 2000 - 2003: Phó Giám đốc Công ty LILAMA 69 - 2 TP. Hải Dương. 

- 2003 - 2007: Tổng giám đốc Công ty LILAMA 45 - 4 TP. Biên Hòa. 

- 2008 - Nay: Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây 

dựng lắp máy IDICO (LAMA IDICO). 

 

Ông Nguyễn Quang Đồng 

Phó Giám đốc Công ty 

 

Giới tính: Nam   Ngày sinh: 14/09/1972   

Nơi sinh: Nghệ An  Trình độ học vấn: Đại học 

Quá trình công tác:  

- 07/1996 - 12/2007: Công ty cổ phần LILAMA 45.4. 

- 02/2008 - nay: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy 

IDICO (LAMA IDICO). 
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Ông Nguyễn Quốc Dương 

Phó Giám đốc Công ty 

 

Giới tính: Nam   Ngày sinh: 08/05/1970 

Nơi sinh: Nam Định  Trình độ học vấn: Đại học 

Quá trình công tác:  

- 11/1995 - 08/1998: Công ty Xây lắp 225 Bến Chương Dương - CC1. 

- 09/1989 - 03/2009: Công ty cổ phần LILAMA 45.4. 

- 04/2009 - nay: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy 

IDICO (LAMA IDICO). 

Bà Vũ Thị Hiền 

Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng 

Giới tính: Nữ   Ngày sinh: 28/06/1982   

Nơi sinh: Hải Phòng  Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác:  

- 03/2004 - 07/2005: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư IDICO  

- 08/2005 - 02/2007: Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công 

nghiệp Việt Nam (IDICO). 

- 03/2007 - 06/2009: Ban quản lý các khu công nghiệp IDICO  

- 07/2009 - 02/2010: Chuyên viên Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị 

và khu công nghiệp IDICO  

- 03/2010 - 07/2010: Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và KCN IDICO 

- 08/2010 - nay: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp 

máy IDICO (LAMA IDICO). 
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Những thay đổi trong Ban lãnh đạo 

Tính đến ngày 31/12/2017, trong cơ cấu Ban lãnh đạo của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp 

máy IDOCO không có sự thay đổi thành viên trong năm. 

Số lượng lao động 

 

STT Tính chất phân loại 
Số lượng 

(người) 

Tỷ lệ 

(%) 

A Theo trình độ 684 100,00% 

1 Trên Đại học 0 0,00% 

2 Đại học 76 11,11% 

3 Cao đẳng, trung cấp 5 0,73% 

4 Khác (CN Kỹ thuật, LĐ phổ thông) 603 88,16% 

B Theo tính chất hợp đồng lao động 684 100,00% 

1 Hợp đồng có xác định thời hạn 481 70,32% 

2 Hợp đồng không xác định thời hạn 203 29,68% 

3 Hợp đồng theo thời vụ (công nhật) 0 0,00% 
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0.00%

11.11%

0.73%

88.16%

Theo trình độ

Trên Đại học

Đại học

Cao đẳng, trung cấp

Khác (CN Kỹ thuật, LĐ phổ thông)

70.32%

29.68%

0.00%

Theo tính chất hợp đồng lao động

Hợp đồng có xác định thời hạn

Hợp đồng không xác định thời hạn

Hợp đồng theo thời vụ (công nhật)
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Chính sách cho người lao động 

Về tiền lương: Công ty thực hiện chi trả lương theo đúng quy định đối với Luật Lao động và Quy 

chế áp dụng thống nhất toàn Công ty. Để tạo nguyên tắc công bằng và minh bạch về việc chi trả 

lương, Công ty áp dụng lương khoán theo khối lượng công việc hoàn thành trong tháng, và hiệu 

quả năng suất của từng nhân viên. Còn đối với, nhân viên gián tiếp thì sẽ hưởng hưởng lương theo 

trình độ, năng lực và hiệu quả thực hiện công việc được giao. 

 

Về công tác đào tạo: Nhằm mở rộng thị 

trường làm việc cũng như thực hiện 

chuyên môn hóa tất cả các bộ phận công 

tác, đặc biệt là trong quá trình trực tiếp 

sản xuất, Công ty tích cực khuyến khích 

người lao động nâng cao năng lực nghiệp 

vụ, chuyên môn thông qua các chương 

trình đào tạo do chính Công ty tổ chức. 

Ngoài ra, Công ty cổ phần Đầu tư xây 

dựng lắp máy IDICO còn cử một số cán 

bộ, nhân viên theo học một số lớp về bồi 

dưỡng nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu 

công việc của đơn vị, góp phần đảm bảo 

hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh 

doanh đã đề ra. Bên cạnh đó, Công ty 

thường xuyên tổ chức thi nâng cao tay 

nghề nhằm xác định khả năng và thực 

hiện nâng bậc cho từng nhân viên, điều 

này mang lại tinh thần học tập đi đôi với 

sáng tạo trong lao động sản xuất, đóng 

góp vào sự phát triển lâu dài của Công ty. 

 

Công tác chăm lo đời sống đối với cán bộ công 

nhân viên: Công ty luôn cố gắng đảm bảo thu nhập 

của người lao động, ngoài ra, Công ty còn thực hiện 

trợ cấp cho người lao động có gia đình gặp khó khăn, 

bị ốm hay nghỉ thai sản, v.v… Bên cạnh đó, người 

lao động có thời gian gắn bó lâu dài với Công ty sẽ 

được thực hiện lương, thưởng tương ứng với quy 

định của Công ty. Ngoài ra, Công ty thường xuyên tổ 

chức các buổi giao lưu nhằm xây dựng mối quan hệ 

khăng khích giữa người lao động với Ban lãnh đạo, 

đồng thời, tạo môi trường cho mọi người trong Công 

ty chia sẻ kinh nghiệm trong công việc hoặc hiểu hơn 

về hoàn cảnh gia đình của từng nhân viên. 

Về chính sách khen thưởng: nhằm khuyến khích 

tinh thần làm việc của toàn thể cán bộ công nhân 

viên, đồng thời tạo cơ hội để duy trì nguồn lao động 

có tay nghề cao trong ngành, Công ty đã quy định rõ 

ràng về chính sách khen thưởng cho cá nhân có 

thành tích tốt trong công việc, đóng góp ý kiến mang 

lại ý nghĩa thực tế cho hoạt động của Công ty, tập 

thể có thành tích xuất sắc. 

 

Về thời gian làm việc: Công ty thực hiện giờ làm việc là 8 giờ/ngày, thời gian nghỉ ngơi rõ ràng, 

đồng thời thực hiện thời gian nghỉ lễ đúng với quy định của Nhà nước. 

Công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn: được Công ty thực hiện đúng theo quy định của 

Nhà nước, góp phần tạo tâm lý yên tâm cho người lao động làm việc, xây dựng tinh thần làm việc 

hết mình vì lợi ích chung của Công ty. 
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Phân loại đào tạo (trung bình mỗi năm): 
 

STT Đối tượng 

Số giờ đào tạo 

trung bình mỗi 

năm/người 

Ghi chú 

1 Cán bộ quản lý 12 - 

2 Giám đốc Nhà máy, Chỉ huy trưởng công trình 24 - 

3 Nhân viên các phòng ban 8 - 

4 Công nhân sản xuất 48 

Không tính học 

an toàn đầu giờ 

tại công trình 

 

Hình thức đào tạo 

Học viên tham dự các lớp đào tạo được cử 

đến các Trung tâm đào tạo lớn có úy tín trong 

lĩnh vực đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ 

để đào tạo, một số lớp học được tổ chức tại 

Công ty và mời Giảng viên có uy tín  tại các 

Trung tâm có chức năng đào tạo và cấp 

chứng chỉ về giảng dạy. Toàn bộ chi phí đào 

tạo và cấp chứng chỉ, tiền lương và phụ cấp 

và chi phí đi lại của học viên trong thời gian 

đạo tạo được Công ty thanh toán 100%. 

 

Kết quả đào tạo 

Các lớp đào tạo diễn ra rất sôi nổi và nghiêm 

túc, học viên tham dự đầy đủ, đúng giờ. Kết thúc 

các khóa học có đánh giá chất lượng học tập 

bằng phương pháp kiểm tra, viết bài thu hoạch. 

Theo đó, 100% số học viên của các lớp đào tạo 

đều đạt chứng chỉ từ loại khá trở lên. Các học 

viên sau khi được đào tạo đều phát huy tốt 

những kiến thức đã được học, áp dụng triệt để 

trong công việc, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm 

vụ mà Công ty giao phó. 
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN 

 Công ty đã thực hiện hoàn thành công tác đầu tư 

máy móc cho Nhà xưởng giai đoạn 3  

(Bao gồm phần kết cấu nhà + Cầu trục và hệ thống 

nhà phun bi). 

 Công ty đang bổ sung thủ tục giấy tờ cấp phá plại 

việc xây dựng Nhà Văn phòng và nhà nghỉ CBCNV, 

dự kiến sẽ tiếp tục triển khai xây dựng vào giữa quý 

II/2018 và sẽ hoàn thành vào cuối quý IV/2018. 

 Công ty đang nghiên cứu, xúc tiến và tiến hành đầu 

tư xây dựng nhà xưởng và thiết bị máy móc xí 

nghiệp gia công cơ khí chính xác. 

 Tổng giá trị đã đầu tư năm 2017 là : 10,765 tỷ đồng.  
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  TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Bảng tình hình tài chính 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2016 Năm 2017 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán       

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,26 1,30 

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,89            0,88  

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn      

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 64,76 61,44 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 183,75 159,37 

Chỉ tiêu về hiệu suất hoạt động      

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 3,15 4,26 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân Vòng 0,82 1,14 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời      

Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần % 4,39 3,75 

Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân % 10,24 10,17 

Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bình quân % 3,61 3,75 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần % 4,68 3,90 
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33  

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO 

 

   
Khả năng thanh toán  

Nhìn chung năm 2017, khả năng thanh toán của Công 

ty được duy trì ở mức ổn định, cụ thể khả năng thanh 

toán ngắn hạn đạt 1,30 lần, tăng 2,94% so với cùng kỳ 

năm trước. Mức tăng trưởng tích cực này nhờ vào tốc 

độ giảm của nợ ngắn hạn (13,23%) nhanh hơn tốc độ 

giảm của tài sản ngắn hạn (10,85%).  Trong đó, Công 

ty đã bàn giao sản phẩm cho đối tác ngay trong năm 

với trị giá 14,7 tỷ, làm giảm tương ứng 13,95% khoản 

nợ phải trả người bán ngắn hạn trong năm so với cùng 

kỳ năm 2016. Ngoài ra, khoản vay nợ thuê tài chính 

đến hạn được Công ty thanh toán ngay trong năm, 

nhằm hạn chế thiệt hại do biến động lãi suất, sức ép 

nguồn vốn cho các dự án kế tiếp đến tình hình tài 

chính. Bên cạnh đó, ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế 

tăng trưởng khả quan đã giúp giá trị hàng tồn kho của 

Công ty có dấu hiệu giảm nhẹ trong năm, làm cho hệ 

số thanh toán nhanh đạt 0,88 lần, giảm 1,66% so với 

cùng kỳ năm trước nhưng không ảnh hưởng đáng kể. 

 Cơ cấu vốn 

Tính đến ngày 31/12/2017, hệ số nợ trên tổng tài sản 

đạt 61,44%, giảm 3,32% so với cùng kỳ năm 2016. 

Nguyên nhân là do tổng tài sản và nợ phải trả cũng 

giảm trong năm, tuy nhiên tốc độ giảm của nợ phải 

trả (11,52%) nhanh hơn tốc độ giảm của tổng tài sản 

(7,45%), trong đó, khoản nợ giảm nhanh tập trung 

chủ yếu ở vay nợ thuê tài chính và người bán ngắn 

hạn nhằm giảm sức ép về nguồn vốn cho những dự 

án giải ngân chậm hoặc trả sau. Do vậy, điều này 

mang lại mang lại cấu trúc vốn vững chắc cho hoạt 

động của Công ty ở hiện tại và trong tương lại. Bên 

cạnh đó, tính đến thời điểm hạch toán năm 2017, tỷ 

lệ đảm bảo của vốn chủ sở hữu cho nợ tăng, thể hiện 

qua hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu đạt 159,37%, giảm 

24,38% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là 

do nợ phải trả giảm, đồng thời quỹ đầu tư phát triển 

tăng 9 tỷ nhằm nâng cấp và bảo trì thiết bị, máy móc 

hoạt động sản xuất trong thời gian tới. 
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Khả năng hoạt động 

Tình hình kinh tế tăng trưởng tích cực cả trong và 

ngoài nước, đồng thời thị trường bất động sản phục 

hồi đã tạo động lực tăng trưởng cho hoạt động của 

Công ty đạt mục tiêu phát triển trong năm. Cụ thể, vòng 

quay hàng tồn kho đạt 4,26 vòng, tăng 34,99% so với 

cùng kỳ năm trước. Do tác động của thị trường, Công 

ty tập trung vào mảng xây lắp với giá vốn hàng bán đạt 

251 tỷ đồng, tăng 34,22% so với cùng kỳ năm 2016, 

trong khi hàng tồn kho không có biến động mạnh giữa 

năm 2016 và 2017. Thêm vào đó, hệ số doanh thu 

thuần trên tổng tài sản bình quân đạt 1,14 vòng, tăng 

37,98% so với cùng kỳ năm 2016, điều này cho thấy 

tình hình hoạt động trong năm của Công ty có mức 

tăng trưởng khả quan nhờ vào doanh thu thuần tăng 

33,11% so với cùng kỳ năm trước, trong khi tổng tài 

sản lại có mức tăng trưởng chậm bởi Công ty đã thanh 

lý một vài tài sản cố định có công suất hạn chế. 

 

Khả năng sinh lời 

Kết quả hoạt động năm 2017 của Công ty vẫn được 

duy trì ở mức khả quan, cụ thể, hệ số lợi nhuận sau 

thuế trên tổng tài sản bình quân đạt 3,75%, tương ứng 

tăng 0,14% so với cùng kỳ năm trước, trong khi các chỉ 

số về lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần đạt 

3,75%, lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu quân 

đạt 10,17% và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trên 

doanh thu thuần đạt 3,9% giảm so với cùng kỳ năm 

trước. Nguyên nhân là do Công ty vẫn đang trong quá 

trình cải tiến và mở rộng, cải thiện môi trường làm việc 

cho đội ngũ cán bộ công nhân viên. Do đó, khả năng 

sinh lời trong năm của Công ty bị hạn chế hơn so với 

năm trước, tuy nhiên, nhìn chung tình hình hoạt động 

của Công ty đang có sự tăng trưởng khả quan, cho thấy 

chính sách đúng đắn trong việc vận hành doanh nghiệp 

của Ban lãnh đạo, cùng với tinh thần làm việc hết mình 

của đội ngũ cán bộ công nhân viên vì lợi ích chung, vì 

sự phát triển bền vững của Công ty trong tương lai. 
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  CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN CỦA CHỦ SỞ HỮU 

Cơ cấu cổ phần 

 Số cổ phần đăng kí phát hành: 5.500.000 cổ phần 

 Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông 

 Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần 

 Số cổ phần đang lưu hành: 5.500.000 cổ phần 
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Cơ cấu cổ đông 

Chốt đến ngày chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông 2018 là 04/4/2018 

STT Loại cổ đông 
Số lượng 
(cổ phiếu) 

Tỷ lệ sở hữu 
(%) 

I Cổ đông trong nước 55.000.000 100% 

1 Cá nhân  3.603.020 65,51% 

2 Tổ chức 1.896.980 34,49% 

II Cổ đông nước ngoài   

1 Cá nhân 0 0 

2 Tổ chức 0 0 

III Loại hình cổ đông   

 1 Cổ đông nhà nước 1.392.556 25,32% 

 2 Cổ đông khác 4.107.444 74,68% 

 

Cổ đông nhà 
nước

25.32%

Cổ đông khác
74.68%

Loại cổ đông
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BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN  

MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI  

CỦA CÔNG TY 
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“ Vì một thế giới mãi tươi xanh ” 

LAMA IDICO cam kết:  

 Luôn tuân thủ chặt chẽ những Quy định hiện 

hành về môi trường theo luật môi trường. 

 Giảm thiểu tiêu hao năng lượng và lãng phí 

nguồn tài nguyên bằng các biện pháp thi công 

sản suất khoa học nhằm tiết kiệm năng lượng 

cũng như sức lao động. Tiết kiệm trong sử 

dụng văn phòng phẩm như giấy in,  

giấy copy, v.v… 

 Sử dụng các nguyên vật liệu và phụ liệu gây 

ảnh hưởng ít đến môi trường, hạn chế phát 

sinh rác thải công nghiệp và tăng tỉ lệ tái  

sử dụng. 

 Giảm gánh nặng ô nhiệm môi trường thông 

qua việc kiểm soát chặt chẽ ô nhiễm môi 

trường từ các hoạt động sản xuất kinh doanh. 

 Hợp tác chặt chẽ giữa các Phòng ban, 

Nhà máy Cơ khí, đơn vị trực trực thuộc 

trong các hoạt động bảo vệ môi 

trường, đồng thời đạo tạo và phổ biến 

kiến thức môi trường cho tất cả 

CBCNV trong toàn Công ty. 

 Sẵn sàng hợp tác chặt chẽ và tăng 

cường chia sẻ thông tin môi trường với 

các cơ quan tổ chức môi trường. 

 Thường xuyên kiểm tra đánh giá, kiểm 

định theo qui định các loại xe ô tô, xe 

cẩu, máy móc. Bảo trì, bảo dưỡng 

theo định kỳ nhằm đảm bảo tiết kiệm 

nhiên liệu cũng như đảm bảo vệ sinh 

môi trường. 
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Quản lý nguồn nguyên liệu 

Nguyên liệu là yếu tố quan trọng trong hoạt 

động, do đó, Công ty luôn chú trọng khâu quản 

lý. Đồng thời, đặc thù Công ty thuộc lĩnh vực 

chế tạo, lắp đặt và xây dựng nên cần một lượng 

hàng trong kho nhất định, trong đó, thép là 

nguyên liệu chi phối mạnh hoạt động kinh 

doanh và được Công ty chú trọng dự trữ trong 

năm.  

Bên cạnh đó, trong năm 2017 giá thép các loại 

tăng, do vậy, Công ty đã chủ động dự trữ nguồn 

nguyên liệu phù hợp với tình hình hoạt động. 

Cùng với đó, Ban lãnh đạo phối hợp với đội ngũ 

cán bộ chuyên trách thực hiện theo dõi và cập 

nhật liên tục diễn biến giá nguyên vật liệu nhằm 

tối ưu lợi nhuận, đồng thời, định hướng phát 

triển tăng trưởng bền vững trong năm và tương 

lai cho Công ty. 
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Tiêu thụ năng lượng 

Điện năng chiếm một phần quan trọng trong 

hoạt động chế tạo, lắp đặt và xây dựng của 

Công ty. Đồng thời, chi phí sử dụng điện năng 

ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận hoạt động 

của Công ty. Do đó, Công ty đề ra chính sách 

nhằm tiết kiệm năng lượng trong hoạt động sản 

xuất kinh doanh. Như lắp đặt và sử dụng đồng 

loạt bóng đèn tiết kiệm điện trong khu làm việc, 

quản lý nguồn điện được tắt hoàn toàn khi hết 

giờ hoạt động ở các nhà xưởng, phòng 

ban,.v.v… 
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Báo cáo liên quan đến  

người lao động: 

Công ty đã tạo cho người lao động có 

một môi trường làm việc tốt nhất. 

Trang bị các phương tiện, máy móc 

thiết bị, công cụ dụng cụ và bảo hộ lao 

động cần thiết, đầy đủ nhằm đảm bảo 

an toàn cho người lao động. 

Đảm bảo đầy đủ các quyền lợi, chế độ 

chính sách về lương, thưởng, BHXH, 

BHYT, BHTN, v.v… Luôn quan tâm 

chăm lo đời sống vật chất và tinh thần 

cho người lao động. 

Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với 

cộng đồng địa phương 

Công ty đã và đang đảm nhiệm trợ cấp hàng tháng cho 

01 Mẹ Việt nam Anh hùng tại xã Hiệp Phước, huyện 

Nhơn Trạch. 

Hàng năm Công ty quyên góp, ủng hộ kinh phí cho địa 

phương (xã Hiệp Phước - huyện Nhơn Trạch và xã Long 

An - huyện Long Thành). Thực hiện công tác chăm lo 

đời sống cho các gia đình chính sách, người già neo 

đơn và công nhân nghèo không có tiền về quê ăn Tết. 

Quyên góp ủng hộ đồng bào Miền Trung trong công tác 

khắc phục thiên tai, bão lũ và các cuộc vận động quyên 

góp ủng hộ khác do Nhà nước, Tổng Công ty phát động.  
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BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA  

BAN GIÁM ĐỐC 



 

 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2017 

 Tình hình tài chính 

 Những cải tiến cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 

 Kế hoạch phát triển trong tương lai 
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BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 

Năm 2017, các đầu tàu của nền kinh tế như Mỹ, 

Liên minh Châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản, 

v.v… tăng trưởng đáng kể về kinh tế, đã tác 

động không nhỏ đến tình hình chung của nền 

kinh tế toàn cầu, đặc biệt là đối với những nước 

đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Tuy 

nhiên, tình hình kinh tế, môi trường kinh doanh 

còn nhiều khó khăn như tính cạnh tranh, 

nguyên vật liệu còn phải nhập từ nước ngoài, 

v.v… điều này đã tạo ra những hạn chế về tăng 

trưởng của Công ty. Với chính sách đúng đắn  

cùng kế hoạch hoạt động phù hợp với tình hình 

thị trường của Ban lãnh đạo đã mang lại cho 

Công ty kết quả kinh doanh đáng khích lệ. 

Trong năm 2017, nắm bắt kịp thời tình hình của 

thị trường, Công ty đã phát triển không ngừng 

và thu được kết quả lớn về doanh thu, cụ thể 

doanh thu thuần đạt 278.723 triệu đồng, tăng 

tương ứng 33,11% so với cùng kỳ năm 2016. 

Ngoài ra, với sự quản lý tốt chi phí hoạt động 

đã đóng góp đáng kể vào việc tăng trưởng lợi 

nhuận của Công ty trong năm qua.  

 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2016 Năm 2017 
% Tăng 

giảm 

Tổng tài sản Triệu đồng    254.839        235.997  -7,39% 

Doanh thu thuần Triệu đồng    209.389        278.723  33,11% 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh  Triệu đồng 9.799 10.858 10,81% 

Lợi nhuận khác  Triệu đồng             80  293 266,25% 

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  Triệu đồng 9.880 11.152 12,87% 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp  Triệu đồng 9.199 9.197 - 
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79.44%

20.56%

Năm 2016 Tài sản ngắn hạn

Tài sản dài hạn

76.48%

23.52%

Năm 2017

  

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2016 Năm 2017 % Tăng giảm 

Tài sản ngắn hạn Triệu đồng               202.442        180.481  -10,85% 

Tài sản dài hạn Triệu đồng                 52.397          55.516  5,95% 

Tổng cộng Triệu đồng               254.839        235.997  -7,39% 

Trong năm 2017, tổng tài sản của Công ty đạt 235.997 triệu đồng, giảm 7,39% so với cùng kỳ năm 

trước, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn hơn trong cơ cấu tài sản của Công ty. Tuy nhiên 

trong năm 2017, tài sản ngắn hạn đạt 180.481 triệu đồng, giảm 10,85% so với năm 2016. Nguyên 

nhân là do trong năm Công ty giảm các khoản tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn, 

nhằm thực hiện các dự án cải thiện môi trường làm việc và đầu tư mở rộng nhà xưởng. Bên cạnh 

đó, tài sản dài hạn đạt 55.516 triệu đồng, tăng 5,95% so với cùng kỳ năm 2016 do trong năm Công 

ty đầu tư phần mềm sắp xếp tôn Sigmanest Companion MX 100. 

 

 

Cơ cấu tài sản 
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97.17%

2.83%

Năm 2016

95.96%

4.04%

Năm 2017
Nợ ngắn hạn

Nợ dài hạn

  

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2016 Năm 2017 % Tăng giảm 

Nợ ngắn hạn Triệu đồng     160.356         139.146  -13,23% 

Nợ dài hạn Triệu đồng        4.670            5.861  25,50% 

Tổng cộng Triệu đồng   165.026       145.007  -12,13% 

Tính đến cuối năm 2017, tình hình nợ phải trả của Công ty đạt 145.007 triệu đồng, giảm 12,13% so 

với cùng kỳ năm 2016, trong đó, nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nợ phải trả là 95,96%. 

Tuy nhiên, trong năm 2017 nợ ngắn hạn đạt 139.146 triệu đồng, giảm 13,23% so với cùng kỳ năm 

trước, nguyên nhân là do các khoản nợ đến hạn được Công ty tất toán hết, cho thấy được mức độ 

kiểm soát nợ ổn định của Công ty trong năm qua. Ngoài ra, tình hình nợ dài hạn tăng lên 25,5% 

do Công ty đang tích lũy khoản quỹ đầu tư ngắn hạn nhằm cải thiện và nâng cấp hệ thống máy 

móc đã được sử dụng trong thời gian dài. 

 

Cơ cấu nợ 
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NHỮNG CẢI TIẾN CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ 

Để công tác quản lý sản xuất được thống nhất, Công ty đã xây dựng và thành lập các Phòng ban 

chức năng cũng như bộ máy sản xuất theo tình hình sản xuất của Công ty. Cụ thể bao gồm các 

phòng và bộ phận sản xuất như sau:  

 Ban Giám đốc: 3 người ( gồm 1 Giám đốc và 2 Phó Giám đốc) 

 Phòng Kế hoạch kỹ thuật: 14 người ( gồm 3 cử nhân kinh tế và 11 kỹ sư) 

 Phòng QA/QC có 8 người (gồm 6 kỹ sư và 2 chuyên gia) 

 Phòng Tài chính kế toán: 5 người (gồm 5 cử nhân) 

 Phòng Tổng hợp: 13 người (gồm: Cán bộ Văn phòng 3 người, bảo vệ 6 người, lái xe 3 

người, tạp vụ 1 người) 

 Phòng Vật tư thiết bị: 7 người 

 Phòng Phát triển thị trường: 4 người 

 Nhà máy Cơ khí: tổng cộng 187 người (gồm cán bộ kỹ thuật: 7 kỹ sư và Công nhân kỹ thuật 

là 180 người) 

 Xí nghiệp cơ khí chính xác: Tổng cộng 70 người (Cán bộ kỹ thuật: 40 người và  

323 công nhân 

Tổng số CBCNV là 684 người.  

Đây là số liệu trung bình, còn số lượng CBCNV thi công được thay đổi tùy thuộc vào tiến độ thi 

công và nhu cầu thực tế tại công trình. 
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI 

Chỉ tiêu ĐVT KH 2017 KH 2018 % KH2018/ KH2017 

Tổng giá trị SXKD Triệu đồng 290.000 310.000 106,9% 

Doanh thu, thu nhập khác Triệu đồng 180.000 240.000 133,3% 

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 10.000 10.200 102% 

Nộp ngân sách Triệu đồng 11.000 15.000 136,4% 

Thu nhập bình quân Triệu đồng 7,5 7,8 104% 

Cổ tức dự kiến % 12% 12% 100% 

 

 
Giải pháp và chiến lược thực hiện trong năm 2018 

Trước hết lấy công việc chế tạo thiết bị và xây lắp làm nòng cốt phát triển Công ty, đồng thời nghiên 

cứu tìm kiếm dự án đầu tư để phát triển bền vững, để thực hiện nhiệm vụ này Ban lãnh đạo Công 

ty đã đề ra các biện pháp: 

 Thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo cân đối cung cầu đối với một số mặt hàng thiết yếu, 

quan trọng như sắt thép, xăng dầu, sơn và một số vật tư cần thiết khác; ký kết một số hợp 

đồng nguyên tắc với các Nhà cung cấp vật tư nhằm ổn định mặt hàng đầu vào cho Công ty 

trong quá trình sản xuất. 

 Tuyển dụng, đào tạo nâng cao năng lực CBCNV trong Công ty. 

 Chủ động và có kế hoạch sử dụng vốn lưu động trong sản xuất kinh doanh. 

 Lập kế hoạch đầu tư trang thiết bị và công nghệ phù hợp với yêu cầu và khả năng tài chính 

Công ty. 

 Nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm nguyên vật liệu, nhiên liệu nhằm giảm giá thành  

sản phẩm. 

 Đẩy mạnh phong trào thi đua cải tiến kỹ thuật, sáng tạo và chủ động trong công việc nhằm đáp 

ứng tiến độ thi công. 

 Thực các chính sách chăm sóc khách hàng như: 

o Đáp ứng tiến độ, chất lượng của các công trình đang thi công. 

o Bảo trì, bảo hành theo yêu cầu của khách hàng. 

o Liên hệ và tư vấn cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm Công ty, 

 Đảm bảo duy trì và phát triển vốn và chia cổ tức hàng năm cho nhà đầu tư. 



  

ĐÁNH GIÁ CỦA 

 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



 

 Về các mặt hoạt động của Công ty 

 Về hoạt động của Ban Giám đốc 

 Các kế hoạch định hướng của HĐQT 
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ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2016 Năm 2017 % Tăng giảm 

Doanh thu thuần Triệu đồng       209.389          278.723  33,11% 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động 

kinh doanh  
Triệu đồng 9.799 10.858 10,81% 

Lợi nhuận khác  Triệu đồng               80  293 266,25% 

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  Triệu đồng 9.880 11.152 12,87% 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập 

doanh nghiệp  
Triệu đồng 9.199 9.197 - 

 

 

Năm 2017, nền kinh tế toàn cầu đánh dấu sự 

phát triển mạnh mẽ, điều này đã tác động tích 

cực đến tình hình kinh tế trong nước. Cụ thể, 

theo số liệu của Tổng cục thống kê, GDP đạt 

6,81% vượt kế hoạch đề ra, ngành công nghệ 

và xây dựng đạt tốc độ tăng trưởng là 8,00% 

tăng 5,68% so với cùng kỳ năm 2016, cho thấy 

thị trường bất động sản đã đóng góp quan trọng 

vào sự khởi sắc của nền kinh tế Việt Nam. Điều 

này đã mang lại triển vọng khả quan cho các 

nhà đầu tư và doanh nghiệp, tạo nền tảng vững 

chắc cho định hướng sắp tới.  

Khép lại năm 2017, tình hình hoạt động của 

Công ty được cải thiện rõ rệt cụ thể doanh thu  

thuần đạt 278.723 triệu đồng, tăng 33,11% so 

với cùng kỳ năm trước. Nhờ vào tín hiệu tích 

cực từ thị trường bất động sản, đồng thời việc 

lựa chọn chính sách hợp lý với tình hình trong 

năm đã giúp lợi nhuận của Công ty tăng trưởng 

đáng kể, cụ thể lợi nhuận từ hoạt động tăng 

10,81% so với năm 2016, lợi nhuận trước thuế 

tăng 12,87% so với năm 2016.  

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 là định 

hướng đúng đắn của Ban lãnh đạo, cùng sự nỗ 

lực làm việc hết mình của toàn thể cán bộ công 

nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp 

IDICO vì sự phát triển chung của Công ty trong 

năm 2017 và tương lai. 
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  ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BGĐ 

Trong năm 2017 Ban điều hành đã nhạy bén 

nắm bắt được thời cơ thuận lợi, xây dựng đổi 

mới quy trình sản xuất một cách chuyên nghiệp 

hơn, hợp lý hơn, đẩy năng suất chất lượng 

được nâng cao một cách rõ rệt, đồng thời mở 

rộng được địa bàn sản xuất ra một số tỉnh Miền 

Trung và Miền Bắc. Với chức năng chỉ đạo và 

giám sát hoạt động của Công ty, qua kết quả 

sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được kiểm 

toán, Hội đồng quản trị ghi nhận và đánh giá 

cao nỗ lực và hiệu quả điều hành của Ban giám 

đốc và tập thể người lao động trong Công ty: 

 Ban điều hành đã triển khai thực hiện tốt 

các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.  

 

 Cơ chế phối hợp làm việc giữa Ban điều 

hành và các chức danh quản lý khác với 

Hội đồng quản trị thực sự hiệu quả, tạo 

điều kiện thuận lợi trong hoạt động sản 

xuất kinh doanh. 

 Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /doanh thu 

đạt 3,94% và dự kiến mức chia cổ tức 

12% cho các cổ đông trong năm 2017. Với 

kết quả đạt được này chứng tỏ sự nỗ lực 

của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và 

tập thể người lao động của đơn vị trong 

điều kiện cạnh tranh gay gắt trên thị 

trường hiện nay. 
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Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kế 

hoạch 

năm 

2017 

Thực 

hiện 

năm 

2017 

Tỷ lệ % 

TH2017/ 

KH2017 

1 Tổng giá trị SXKD (Bao gồm Vật tư A cấp) Triệu đồng 290.000 360.000 124% 

2 Doanh thu, thu nhập khác Triệu đồng 180.000 278.723 154,8% 

3 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 10.000 11.152 105% 

4 Nộp ngân sách Triệu đồng 11.000 26.700 253% 

5 Giá trị đầu tư phát triển Triệu đồng 20.000 10.765 54% 

6 Cổ tức/cổ phiếu % 12 12 100% 

7 Thu nhập bình quân Triệu đồng 7,5 7,6 101% 
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Ngay từ những ngày đầu năm 2017 HĐQT đã 

thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn được 

ghi trong Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2017 về định 

hướng phát triển và giám sát việc thực hiện của 

Ban điều hành qua các phiên họp HĐQT định 

kỳ và bất thường, cụ thể như sau: 

 Chỉ đạo quyết liệt việc lắp đặt kết cấu 

thép, máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất 

tại DA nhà máy Tôn Đông Á; Thép Hòa Phát. 

Đây là những công trình trọng điểm tiêu biểu, 

là tiền đề để LAMA IDICO làm chủ trong hệ 

thống lắp đặt máy móc thiết bị tại các nhà 

máy Thép tại khu vực phía Nam.  

 Chỉ đạo đầu tư xây dựng, nâng cấp các 

dây chuyền công nghệ một cách đồng bộ phù 

hợp với việc cải tổ quy trình sản xuất khoa 

học, đảm bảo năng suất, chất lượng tăng lên 

đáng kể. 

 Chỉ đạo tăng cường công tác gia công 

hàng xuất khẩu cho Tập đoàn DANIELI; 

TENOVA, GIOBETECH - Úc và duy trì hợp 

tác bền vững với các khách hàng truyền 

thống khác trong nước như Vinakyoei; 

KONECRANES; Tôn Đông Á; Xi măng 

Chinfon....  

 Thông qua Báo cáo tài chính hàng quý 

và Báo cáo tài chính năm trước khi trình Đại 

hội đồng cổ đông.  

 Mở rộng ngành nghề kinh doanh, dựa 

trên lợi thế cạnh tranh của Công ty trong 

lĩnh vực Cơ khí như: Chuyên nghiệp hóa 

trong việc gia công chế tạo cẩu trục; đảm 

đương tốt việc duy tu bảo dưỡng các nhà 

máy Nhiệt điện, Xi măng, Luyện, cán thép, 

chế biến gỗ... 

 Quyết định thành lập Xí nghiệp Cơ khí 

chính xác, Phòng Phát triển Thị trường nhằm 

mục đích mở rộng thêm thị trường hoạt động 

của doanh nghiệp, tìm hiểu nhu cầu của thị 

trường để phát triển sản phẩm mới, quảng bá 

thương hiệu, hình ảnh của công ty, đồng thời 

chủ động trong việc gia công, chế tạo các sản 

phẩm tinh đáp ứng kịp thời việc chế tạo, lắp 

đặt máy móc thiết bị mà đơn vị đang đảm 

nhận trong các gói thầu (hạn chế tình trạng 

chờ đợi trong việc nhập khẩu), mặt khác cung 

cấp cho thị trường những sản phẩm gia công 

Cơ khí đòi hỏi sự chính xác cao với giá thành 

phù hợp, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. 

 Xây dựng được một đội ngũ cán bộ, kỹ 

sư có chất lượng cao về trình độ quản lý và 

chuyên môn nghiệp vụ; lực lượng công nhân 

kỹ thuật lành nghề chuyên nghiệp. 

 Đảm bảo được mức chi trả cổ tức cho 

các cổ đông là 12%.  

 Đảm bảo việc làm ổn định và thu nhập 

cho người lao động ngày càng tăng cao, các 

tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp hoạt 

động có hiệu quả và phát triển không ngừng 

góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ 

chung của đơn vị. 
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CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT 

Các chỉ tiêu kế hoạch sản 

xuất kinh doanh năm 

2018. 

Năm 2018, dự báo nền kinh tế sẽ 

có những bước phát triển vượt 

bậc. Đặc biệt là trong lĩnh vực 

đầu tư, xây dựng. Đây là cơ hội 

rất lớn cho doanh nghiệp bứt tốp 

đi lên, chiếm lĩnh thị trường. 

Điều này cho chúng ta thấy sự 

khốc liệt trong việc cạnh tranh 

phát triển của các doanh nghiệp. 

Do đó, mục tiêu của Hội đồng 

quản trị trong năm 2018 và 

những năm tiếp theo là nắm bắt 

kịp thời sự phát triển của nền kinh 

tế để đảm bảo xây dựng chiến 

lược thị trường phù hợp tăng 

trưởng cả về doanh thu, lợi 

nhuận và cổ tức cho các cổ đông, 

cụ thể:  

 Giá trị tổng sản lượng:      

310.000 triệu đồng. 

 Doanh thu:                  

240.000 triệu đồng. 

 Lợi nhuận:                 

10.200 triệu đồng. 

 Nộp NSNN:                  

15.000 triệu đồng. 

 Thu nhập bình quân: 

7.800.000đ/người/tháng. 

 Cổ tức cổ phiếu dự kiến:  

12% 

 

Các nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT trong năm 

kế hoạch 2018: 

 Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đầu tư 

năm 2017, xem xét các vấn đề còn tồn tại của dự án và đề 

ra biện pháp khắc phục để thực hiện kế hoạch đầu tư và sản 

xuất kinh doanh năm 2018 một cách hiệu quả hơn. 

 Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên để thông báo 

tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện 

và tiến độ triển khai các dự án đầu tư. 

 Hoàn thành việc đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc để 

có điều kiện phát triển bền vững và khẳng định thương hiệu, 

phục vụ lợi ích lâu dài cho Công ty. 

 Thường xuyên Tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản 

trị để thống nhất các phương án tốt nhất cho sản xuất và kinh 

doanh của Công ty, đồng thời đẩy mạnh công tác tìm kiếm 

việc làm cho đơn vị, tăng cường hơn nữa mỗi quan hệ với 

các đối tác để tạo lòng tin, từ đó mở rộng thị trường hoạt 

động thông qua các mối quan hệ đã có. 

 Giám sát, chỉ đạo chặt chẽ Giám đốc và những người 

quản lý khác trong điều hành công việc sản xuất kinh doanh 

của Công ty. 

 Chỉ đạo tăng cường kiểm tra thường xuyên và 

nghiêm ngặt hơn về công tác an toàn lao động - vệ sinh lao 

động, chất lượng sản phẩm. 

 Tiếp tục phát huy những lợi thế từ năm 2017, dựa 

trên kết quả đã đạt được, làm cơ sở phát triển cho việc hoàn 

thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đã 

đề ra. 

 Tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động kể cả về 

vật chất lẫn tinh thần để họ yên tâm làm việc và cống hiến vì 

sự phát triển của doanh nghiệp. 

 Giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo các hoạt động 

của Ban điều hành, đặc biệt trong việc triển khai các dự án 

mới như Dự án Thủy điện Đa Nhim; Tôn Đông Á;.v.v… 

 Phối hợp với Ban giám đốc quan tâm và bảo vệ 

quyền lợi hợp pháp tối đa cho các cổ đông cũng như thu 

nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động 

trong Công ty. 



  

QUẢN TRỊ CÔNG TY 



 

 Hội đồng quản trị 

 Ban kiểm soát 

 Các giao dịch, thù lao, lương, thưởng của HĐQT, BTGĐ, BKS 
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STT Thành viên Chức vụ 

1 Nguyễn Cao Hà Chủ tịch 

2 Trần Thiện Thành Thành viên 

3 Trần Văn Phú Thành viên 

4 Lê Thị Liễu Thành viên 

5 Vũ Thị Hiền Thành viên 

 

  

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị 

Hoạt động của Hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên, các thành viên Hội đồng quản trị làm việc với tinh thần trách 

nhiệm cao, chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều 

lệ Công ty, triển khai và thực hiện tốt Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông, đảm bảo hài hoà lợi 

ích cổ đông, nhà nước và người lao động. Hoạt động của Hội đồng quản trị được sự giám sát của 

Ban kiểm soát: 

 Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý theo đúng quy định, nhiều cuộc 

họp có mời thêm thành phần Ban Giám đốc và Ban kiểm soát,  

 Năm 2017, Hội đồng quản trị tổ chức 04 cuộc họp, nội dung các cuộc họp bàn về định 

hướng và giải quyết kịp thời các yêu cầu kinh doanh của Công ty, giúp Công ty đạt kết quả 

kinh doanh tốt, mang lại lợi ích to lớn và có ý nghĩa cho các Cổ đông. 

 Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành phù hợp với chức năng và 

quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (đã ban hành 04 Biên bản họp và 

Nghị quyết HĐQT). 
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Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong năm 

STT 

Số Nghị 

quyết/ Quyết 

định 

Ngày Nội dung 

1 14/NQ-HĐQT 31/3/2017 

 Tình hình thực hiện KHSXKD 2016, Kế hoach nhiệm 

vụ 2017; ước thực hiện Q1/2017 và kế hoạch Quý 

2/2017; Chương trình chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông 

2017   

2 28/NQ-HĐQT 22/6/2017 
 Kết quả SXKD quý 2/2017; Kế hoạch SXKD, đầu tư 

Quý 3/2017.  

3 42/NQ-HĐQT 29/9/2017 
 Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2017; Kế hoạch 

SXKD, đầu tư Quý 4/2017.  

4 62/NQ-HĐQT 26/12/2017 
 Kết quả SXKD, đầu tư năm 2017; Kế hoạch định 

hướng phát triển SXKD, đầu tư năm 2018.  

Số lần họp HĐQT 

trong năm 
04 lần 

Thành phần tham dự Các thành viên tham dự đủ 4/4 lần 
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STT Thành viên Chức vụ 

1 Hoàng Văn Hiến Trưởng ban 

2 Phạm Minh Hải Thành viên 

3 Hàn Thị Hằng Thành viên 

 

  

BAN KIỂM SOÁT 

Hoạt động của Ban kiểm soát 

Ban Kiểm soát hoạt động bám sát các nội dung được thông qua tại kỳ đại hội cổ đông thường niên 

năm 2017, đã kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với các nội 

dung như sau: 

 Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty 

để kịp thời có những ý kiến phù hợp. 

 Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều 

hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty.  

 Kiểm tra giám sát việc quản lý, điều hành Công ty thông qua việc giám sát hoạt động của 

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty. Đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản 

trị và Ban giám đốc để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

 Xem xét tính hợp lý, hợp pháp của các quy trình, quy chế quản trị nội bộ của Công ty. 

 Kiểm tra báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính quý, bán niên 

và kiểm tra báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của Công ty trước khi trình Đại hội 

đồng cổ đông. 
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Giám sát công tác quản lý và điều hành của Ban kiểm soát 

 
 Năm 2017, BKS thực hiện giám sát: 

 Công tác chỉ đạo điều hành SXKD của Ban 

điều hành thông qua các kết luận chỉ đạo 

giao ban sản xuất; 

 Xem xét các báo cáo thực hiện kế hoạch 

hàng quý, báo cáo tình hình sản xuất kinh 

doanh kế hoạch năm; 

 Kiểm tra BCTC quý, báo cáo năm; 

 Kiểm tra việc ký kết hợp đồng lao động, thực 

hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và 

các chế độ chính sách với người lao động.  

 Kết quả giám sát hoạt động của Ban giám 

đốc điều hành như sau: 

 Đã triển khai các quyết định, nghị quyết của 

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; 

 Chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành 

sản xuất kinh doanh; phát huy hiệu quả bộ 

máy tổ chức và quản lý của Công ty theo 

chức năng và quyền hạn theo Điều lệ và các 

quy chế, quy định của Công ty, phù hợp với 

quy định của Pháp luật; 

 Công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện 

nhiệm vụ sản xuất kinh doanh phù hợp với 

tình hình thực tế của Công ty, 

theo định hướng chiến lược và nhiệm vụ công 

tác tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, 

các Nghị quyết, Quyết định của HĐQTị; 

 Chủ động trong việc tìm kiếm công việc, chỉ 

đạo thực hiện sản xuất kinh doanh, đảm bảo 

việc làm và nâng cao thu nhập cho người 

lao động; 

 Tổ chức cuộc họp giao ban Lãnh đạo để bàn 

việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 

của Công ty và Đơn vị trực thuộc, chỉ đạo, chấn 

chỉnh và biện pháp khắc phục những tồn tại, 

thiếu sót. 

 Năm 2017, Ban giám đốc đã điều hành 

Công ty thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu 

kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. 

Công tác tài chính của Công ty đã được 

thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Công 

ty duy trì tốt các hoạt động về đảm bảo an 

ninh trật tự, an toàn về phòng chống cháy 

nổ, vệ sinh môi trường, thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và các 

chế độ chính sách với người lao động. 
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Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản 

trị, Ban giám đốc và cổ đông 

 Năm 2017, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc làm việc độc lập, 

thường xuyên phối hợp, hỗ trợ nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ. 

 Ban kiểm soát tham dự và tham gia ý kiến trong một số cuộc họp quan trọng 

của Hội đồng quản trị và của Ban điều hành. 

 Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát 

hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Điều lệ Công 

ty và không làm ảnh hưởng đến công tác của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cũng như 

các Đơn vị trực thuộc. 

 Toàn bộ Biên bản họp HĐQT, Nghị quyết HĐQT, Thông báo kết luận giao ban 

của Công ty đều được gửi tới Ban kiểm soát để xem xét và đưa ra ý kiến đóng góp kịp 

thời. 

 Ban kiểm soát đã báo cáo đầy đủ kết quả hoạt động cho cổ đông tại Đại hội đồng 

cổ đông thường niên và được các cổ đông nhất trí thông qua.   
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 CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH 

Giao dịch cổ phiếu nội bộ     Đơn vị tính: cổ phiếu 

STT Tên cổ đông 
Số lượng 
CP trước 
giao dịch 

Loại 
giao 
dịch 

Số lượng 
CP đã 

giao dịch 

Số lượng 
CP sau 

giao dịch 

Thời gian 
thực hiện 

1 
Nguyễn Cao Hà 

Chủ tịch HĐQT 

269.000 Mua 38.200 307.200 13/09/2017 

307.200 Mua 60.900 368.100 25/10/2017 

368.100 Mua 25.000 393.100 08/12/2017 

2 
Nguyễn Quang Đồng 

Phó Giám đốc 

130.000 Bán 0 130.000 31/08/2017 

130.000 Bán 0 130.000 24/11/2017 

 

Thù lao của HĐQT, BGĐ và BKS     Đơn vị tính: Đồng 

STT Họ và tên 
Lương công 

việc 
Lương hiệu quả Thưởng 

1 Hội đồng quản trị 

1,1 Nguyễn Cao Hà 417.229.000 50.000.000 2.000.000 

1,2 Trần Thiện Thành 24.000.000 - - 

1,3 Trần Văn Phú 24.000.000 - - 

1,4 Lê Thị Liễu 24.000.000 - - 

1,5 Vũ Thị Hiền 143.851.000 59.936.000 2.000.000 

2 Ban kiểm soát 

2,1 Hoàng Văn Hiến 24.000.000 - 0 

2,2 Phạm Minh Hải 223.854.000 - 2.000.000 

2,3 Hàn Thị Hằng 115.360.500 - 2.000.000 

3 Ban điều hành 

3,1 Nguyễn Cao Hà 417.229.000 50.000.000 2.000.000 

3,2 Nguyễn Quang Đồng 294.479.000 30.000.000 2.000.000 

3,3 Nguyễn Quốc Dương 271.410.000 20.000.000 2.000.000 

3,4 Vũ Thị Hiền 143.851.000 59.936.000 2.000.000 

 



BÁO CÁO TÀI CHÍNH 



 

 Bảng cân đối kế toán 

 Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 

 Báo cáo luu chuyển tiền tệ 

 Thuyết minh báo cáo tài chính 
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CONG TY cO PH.,I,N EAU TII xAY DT,NG I,AP MAY IDIco
Khu C6ng nghiQp Nhon Trech I , xa Hiep Phnfq huyen Nhon TEch, dnh Ddng Nai

NOI DUNG

r

86o c6o crla Ban Gi4m d6c

860 c6o ki6m todn dQc l6p

860 c6o tai chlnh de duqc ki&n to6n

Bang can d6i kE to6n

860 c6o k6t que hoet ttong kinh doanh

86o c6o luu chuydn tiln tf

Thuy6t minh Beo c6o Ai chtnh



CONG TY C6 PHAN DAU TITXAY DIING LAP MAY IDIco
Khu C6ng nghi€p Nhon Trech I, x6 HiQp Phudc, huyQn Nhon Tr4ch, ttnh D6ng Nai

.. BLocAoctrABANGTAMDOc

Ban Gi6m d5c Cdng ty CO phin Diu tu Xey dung L6p m6y IDICO (sau dey gAi t6t B..C6ng ty,') trinh bay 860 ceo
c0a mlnh va 860 c6o tii chinh cho nim tdi chinh ktit thric ngdy 3 I theng lZ \6rr, 2}l'l .

C6NG TY

C6ng ty C6 ptan OAu tu X6y dqrng Lip rn6y IDICO dugc thdnh lep ve hoet dong theo Gi6y chrtng nhdn tl6ng ki
doanh nghiep c6ng ty c6 phan s6 SeOOeZsA3g do Sd Kii hoech va Eiu tu tlnh Eting Nai c6p lln ttAu ngny l3 rh6ng 02
ndm 2008, ttdng kj thay tl6i lin tht 3 vio n edy 27 thing 12 ntm 2Ot4 .

Trq sd chinh cia COng ty duo. c d{t t4i: Khu Cdng nghiQp Nhon Trqch l, xa Hiep Phudc, huyfu Nhon Tqch, tinh
E6ng Nai.

HOI D6NG QUAN TRJ, BAN GIAM D6C vA BAN KITM soAT

C6c thanh vien cia HQi d6ng Qudn tri trong nAm va t0i ngay qp b6o c6o ndy bao gdm:

6ng Nguy6n Cao Hd

dng Trdn ThiQn Thanh

Ong Tr6n Vdn Phrt

Bd L€ ThiLi6u

Bd Vn Thi Hidn

C6c thdnh viCn crla Ban Gi6m d6c dd di6u hAnh COng ty trong D[m va tei ngay l4p b6o c6o ndy bao gdm:

)t
,1r:

ie
D

6ng Nguy6n Cao Hd

6ng Nguy6n Quang D6ng

Ong Nguy6n Qu6c Duong

C6c thanh vien cia Ban Ki6m so6t bao gdm:

6ng Hodng VIn Hi6n

6ng Phqm Minh Hdi

Bd Hdn Thi Hdng

Chri tich

Thdnh vi€n

Thinh vi€n

Thdnb vi€n

Thdnh vi€n

Oi6m d6c

Ph6 Gi6m tt6c

Ph6 Gi6m it5c

Trudng ban

Thdnh vi€n

Thdnh vi€n

&

f

I

l-
L.

l

Lh

l-;
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KITM ToAN vIf,N

C6ng ty TNHH Harg Ki6m to6n AASC da thuc hien ki6m todn c6c B60 c6o Ai chlnh cho C6ng ty.

coNc BO rR,icH Nrrr4,M cUA BAN crAM D6c D6r vdr nAo c,(o rAr cuixn
Ban Gi6m d5c Cdng ty chiu tr6ch nhiCm vA vi€c l6p 86o cdo tdi chlnh phAn 6nh trung thuc, hqp ly ttnh hinh tai chlnh,
k6t qu6 ho4t tl$ng kinh doanh va tlnh htnh luu chuyan tiAn tQ cia C6ng ty Iong nam. Trong que trlnh lap 86o c6o tdi
chinh, Ban Gi6m diic COng ty cam k& dA tu6n thrt c6c y€u cdu sau:

- X6y dgng vi duy trt ki6m so6t noi b0 md Ban Gi6m tt6c vd Ban quan tr! C6ng ty x6c dlnh ld cAn thi6t dd ddm

bao cho viec lap ve trinh bdy 86o c6o tii chtnh kh6ng cdn sai s6t trqrgJ6u,dlgian loh ho4c do nhim l6n;

- LUa chgn c6c chinh s6ch k6 to6n thlch hgp vd 6p dung c6c chinh s6ch ndy mQt c6ch nh6t qu6n;

- Eua ra c6c ddnh gi6vi dg dodn hgp lf vi thfln trgng;

- N€u rd c6o ohu6n myc k6 to6n <lugc 6p dqDg c6 dugc tuan thi hay kh6ng, c6 nhtrg ap dung sai lQch trOng ytiu
d6n mtlc c6n phii c6ng b6 vd giei thlch trong Bdo c6o Ai chlnh hay kh6ng;



coNG Ty cd PHAN DAu rrr xAy DIING LAp MAy rDrco
Khu C6ng nghiQp Nhon Trach l, xA HiCp phudc, huyer Nhon Trach, tinh Ddng Nai

' Lep vi trlnh bay c6c 860 c6o tei chinh tren co sd ru6n thi c6c chudn mgc K6 to6n, ch6 do Ki5 toen doanh
nghiep viet Nam ve d6c quy dinh phdp lj c6 li6n quan tliin viQc I6p va trinh bay 860 c6o tii cht;h;- L{p c6c 86o..6o tai Jhinh dya trcn co sd ho4t ttQng kinh doanh ,i6n tuc, ht rrudng hqp kh6ng thii cho .,ng
Cong ty sC tiiip tuc hoat dEng kinh doanh.

Ban G. idm dt6c. c6ng ty dam ba9 ring cac-16 t<6 toan dugc luu gi[ trii phin 6nh tinh hrnh rai chinh cia c6ng ty, v6imfc dd trung thgc, hqp ly tai b6t cf thdi di6m nio vd d6m bdo rf,ng B6o c6o tai chfnh tuan tht cac quy o;ntr tri6n ianh
crla Nha nudc. D6ng thdi c6 tr6ch nhipm trong viQc b6o oa, - to-an tai 

"an 
.ia c6ng ty va rhuc hien c6c bicn ph6p

thlch hgp di! ngln ch{n, ph6r hiQn cdc hanh vi lian lan va cac vi ph;khd"

"",1,919jl:!if :1:iT 
k6:ji1* u-ng c6o tai chinh da phaD 6nh truns thuc va hsp ty rinh htnh tai chinh cia c6ng

:l:11,i?] :l:'n }.y 31.rhans 12 nrm.20l7, k6t qud hoqt dQng kinh doanh vd tinh hinh tuu chuyiin rian te cho nam tdi
cnlrrh ket lhuc cirng ngdy, phit hgp vdi chudn myc k6 to6n, ch6 dO kd todn doanh nghiQp ViQi Nam va tu6n thi c6cquy dinh phdp ly c6 li€n quan d6n viQc l{p va trinh bAy 860 c6o tAi ;hinh.

Cam ktit khdc

,?:llqlill ii: :T I6t 
ring c6ng ty tu6n thn Nghi tlinh 7 t DOl 7 ND-cp nsdy 06/06/2017 hu6ng d6n vA quen r! c6ns

tv, 
ip-9i1q golldl90ls tv dai chins va c6ng tv kh6ng vi phpm ngbla vp cdng b5 th6ng tin theoluy dinh i4i ttrong tu

so I5512015/Tr'BTC ngay 06/10/2015 cria BO Tai chinh hudng den cong u5 ttrong tin tren Thi trudng chfng kho6i.

Ddng Nai, ngdy 05 thdng 03 nbn 2018

Brn Gidm rt6c

ooc

Nh
NH]
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rAo cAo xrtu roAN Doc LAP

Kinh gii; Qui C6 ir6rg, HOi ddng Quiin trivi Ban Girim il6c

C6ng ty C6 phin Diu tuXiy dgng Lip mny IDICO

Ching t6i dd kii3m to6n 860 a6o tdi chinh kim theo cia COng ty Cii phdn Odu tu Xay dyng Lip m6y IDICO dugc
l{p ngdy 05 th6ng 03 nam 2018, tir trang 05 d6n trang 32, bao gdm: Bdng cdn di5i k6 to6n tai ngdy ngey 3l thAng

12 ndm2Ol7,B60 c6o k6t qua ho?t dQng kinh doarh, Brio c6o luu chuy6n tidn tQ cho nim tii chinh k6t thic ciing
ngdy vd B6n Thuy6t minh 860 c6o tdi chinh

Trich nhiQm ciia Ban Girim tt6c

Ban Girim d6c C6ng ty chiu tr6ch nhiQm vd viic J{p vd trinh bdy trung thqc vd hgp lj 860 c6o tdi chinh cua C6ng
ty theo ChuAn myc ki5 to6n, Chii dO ki3 to6n doanh nghiep Viet Nam vd c5c quy ttlnh ph6p lj c6 li€n quan diln viQc

lap vd trinh bdy 860 aAo tdi chinh vd chlu tr6ch nhiem vd kii:m so6t noi bO md Ban Gi6m di5c x6c dlnh lA cdn thi6t
d6 darn bao cho viQc hp v{ tinh bdy 86o c6o tdi chinh khdng c6 sai s6t trgng y6u do gian l{.n ho4c nhim ldn.

Trich nhiem cia Ki6m torin vi6n

Trdch nhiQm cria chring t6i Id tlua ra j ki6n vA 860 c{io tdi chinh dga tren k6t qui cia cuoc ki6m toan. Ching t6i

dd tiiin hdnh kiiim toiin theo c5c Chu6n muc ki6m to6n viet Nam. C6c chuAn mqc ndy ydu cAu chrlng t6i tu6n thri
chudn mlrc vd cric cluy dinh vd d4o drlc ngh6 nghiQp, l6p k6 ho4ch vd thuc hiQn cuQc ki6m to6n de dat dugc su dam

bdo hqp lj vd viec li€u 86o c6o tdi chinh cua C6ng ty co con sai s6t trgng y6u hay kh6ng.

Cdng viQc ki6m to6n bao g6m thpc hien c6c thi tuc nhim thu th{p c6c bing chrmg ki€m todn vi c6c s6 lifu vir

thuy6t minh tren 860 a6o tai chinh. C6c thi tqc kitim torin duqc lga chon dga tren xdt dodn cia ki6m todn vi6n.

bao gdm d6nh gi6 rui ro co sai s6t trgng y6u trong 86o c6o tei chinh do gian lSn ho{c nhdm lan. Khi thgc hiQn

ddnh giri cdc rii ro niry. ki6m toan vi€n da xem xdt Liem soir n$i b$ cia C6ng ty li6n quan den viQc lap vd lrinh
bdy 860 cao tai chinh trung th[c, hgp l], nharn thi& k6 c6c thti qrc kiiim to6n phi hqp vdi tinh hinh thuc ti5, tuy
nhi6n ki6ng nhim mqc dich dua ra y ki6n vd hi6u qud cia ki6m sodt nQi bO cua C6ng ty. Cong vifc kidm torin

cfing bao gdm d6nh giA tinh thich hgp cua c6c chinh s6ch kd to6n dugc 6p dgng vi tinh hgp lj cua cdc Lroc tinh k6

torin cta Ban Ci6m di5c cing nhu dAnh giA viEc trinh bdy t6ng thi: 86o crio tai chiih.
Ching t6i tin tuong rdng c6c bing chung ki6m torin md chfng tdi dA thu thap duqc ld dAy dLi vd thich hgp ldm co
so cno y Kren Krem toan cua cnung lor.

f ki6n cia Ki6m tor{n vi6n

Theo j ki6n cia chring t6i, 860 cao tdi chinh da phan 6nh trung thFc vi hqp li trdn c6c khia canh trpng y6u t)nh

hinh tii chinh cia C6ng ty C6 phAn Diu tu X6y dung Lip m6y IDICO t?i ngAy 3l th6ng 12 nam 2017, cing nhu
k6t qui ho4t dQng kinh doanh vd tinh hinh luu chuyi3n tiAn tQ cho nim tdi chlnh ki5t thirc cirng ngdy, phir hgp vrii
Chu6n mgc K6 torin. Ch6 dg K6 toen doanh nghiQp Vi(t Nam vd cric quy dinh phep li c6 li6n quan d6n viQc l{p vir

trinh biy B6o cdo Ldi chinh.

' 
Tp. HA Chi Minh, ngay 28 thdng 03 ndn 2a18

Chi nhdnh Hing Ki6rn torin AASC
Ki6m tofn vi6n

I
,NO

{.t,

Gi6y chfng ti hann n$d ti6m torin

Sii: 2434-2018-002-l

' I ran I rung Hreu

Gi6y ch0ng nhQn dlng ky hanh nghA kiiim to6n

S6t ?202-2018-OO2-1

Tt @4\ 43824'1990 | F: (84) 438253973 | 1 Le Phung Hieu, Hanoi, Vietnam a,.moe. or ffi rnte.n"tion"r



CONG .TY cO PHAN E.iU TtIxAY DpNc LAP MAY IDIco
Khu C6ng nghiep Nhon Tqch l, xA HiCp Phu6c, huy0n Nhon Tr4ch,
tinh Ddng Nai

Bio c6o tii chirh
nnm tai chinh kiit thu c ngpy 3t /t2t2017t
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l-1

l-J

t-l

t
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I
14

I

MA
so

rAr s.{N

too l. rAr sAN NcAx n4x

110 I. Tiar vi c4c khoiitl trdtrg iluong tian
lll t. tiEn
I l2 2. C6c khodn tuong duong tian

l2O IL friu tu tni chtuh ngin h4n
123 l. Diu tu nim gifr ddn ngdy ddo han

130 lII. Cdc khoin phii thu ngin h4n
l3l l. Ph6i thu ngin hgn cia khdch hdng

132 2. Tri tru6c cho ngudi b4n ngin han

136 3. Phdi thu ngin han kh6c

137 4. Du phdng phAi thu ngin han kh6 ddi

140 lV. Hnng tdn kho
l4l l. Hang tdn kho

150 V. TAi s6r ngiin hln khdc
152 l. Thud GTGT duqc khdu trr
153 2. Thu6 vd cdc kho6n khdc phei thu Nhi nudc

2OO B. TAI SAN DAI HAN

220 II. TAi sin c6 dinh
221 l. Tai san c6 dinh htru htnh

222 - NguyAn gid
223 - G i ti hao mdn tul ki
22'1 2. Tdi sdn cii dinh v6 hinh
228 - NgqEn gid
229 - Gid ti tuo mdn lu! ki

240 IV. Tit sin d& darg dAi hEn

242 l. Chi pht x6y dung co bdn d0 dang

260 VL Tdi sin dAi h4n kh6c
261 I . Chi phl trd tru6c dei han

270 TONG coNG TAr sAN

nANc cANo6r rt roAN
T ngd! 3l thdng l2 ntim 2017

Thuy6t
minh

03

3Ut2nofi 0 0y2017

04

VND

180.481.420.508

2.985.213.040

2.985.213.0_40

4s.s00.000.000

45.500.000.000

73.304.7a2358

70.670.47 8.?33

I .245 .828.82t
| .514.486.7 56

(t26.011.952)

58.691.425.110

58.691.42s.1l0

55.516.257.98s

43.4O2349.316

43.426.7N.473

100.417.i8bfi5
(56.990.679.862)

375.648.843

386.750.000

(1 1.101.1 57)

10.765263.582

10.765.263.s82

948.645.087

948.645.O87

VND

202.441.944-237

20.177.667.480

7.177.667.480

13.000.000.000

47.s00.000.000

47.s00.000.000

71.542,683.O54

64.543.532.924

I .7 82.281 .350

5.2r 6.868.780

59.179.610.524

59.179.610.s24

4.041.983.179

4.O33.O7 4.353

8.908.826

52.397 ,108.23s

36.97s.908.934

36.97s.908.934

88.551.453.356

(51.575.544.422)

13.509.778.205

t3.509.778.20s

t.91t.421.096
t .91 1.42t .096
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235.997 .678.493 254,839.052.472
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C6NG TY C6 PHAN EAU TI.I xAY D[,NG LAP MAY IDIco
Khu C6ng nghi€p Nhon Trgch t, xn HiQp phLr6c, huyQn Nhon Trgch,
tinh Ddng Nai

Bdo cdo tii chinh
n{m tai chinh k6t thric neily 31/12/20t7

nANc cAu o6r rE roAN
Tgi ngiy jl thiing 12 nd.m 2017

(tiip theo)

Thly6t
minh

3ut2t20l7 ouotDll7
ME

s6

NCUON V6N

300 c. Ng PHAr TR.i

310 L Nq ngiin trr.rn

3l I l. Phei fi.a ngu&i b6n ngin h4n
312 2. Ngudi mua trd tidn trudc ngin h4n
313 3. Thu6 vd c6c kho6n phrii nQp Nhd nu6c
314 4. Phditrlingudi Iao dong
3ls 5. Chi pht phdi trd ng6n han

319 6. PhAitr6ngin han kh6c
320 7. Vay vi ng thu6 tdi chinh ngin hqn
321 8. D[ phdng phdi tri ngin h4n

322 9. Qu, khen thudng phlc tgi

330 II. Nq dni h4n
338 I. Vay va ng thuC tai chtnh ddi han

400 D. vdN cHt sdH0It
4I0 I. Vdn chi sOhfiu
4l t I . V6n g6p c0a chrl sd hilu

4l lq Cii phiiiu phd th6ng cd quyCn bidu quydt
418 2. Quy rtiu tu ph6t triiin
421 3. Lgi nhuAn sau thu6 chua ph6n ph6i
42|a LNST chua phdn phiii l y hi diin cuiSi nam rru&c
42|b LNST chua phdn phiii ndm ntty

440 ToNc CoNc NGUdN V6N

I3

t4
I5

t6
t7
12

VND

14s.007.745.7 56

139,146.070.060

37.026.654.887

2-406.511 .954

9.473 .767 .t 55

1 .229.47 4.005

2.63'1 .7 49.569

82.245.095,5t2

490.001.t09

3.636.813.229

s.861.67s.696

5.86t .67 5.696

90.989.932.737

90.989.932.731

55.000.000.000

55.000.000.000

14.239.262.540

2t .7 50.670,197

12.553.3 t t.507
9.197,358.690

VND

165.026,s48.425

160.356.548.425

43.469.185.818

14.726.7 43 .425

1o7.266.284

7.163.520.374

604.764.34s

3 .622.4t4.599

8'.1.236.588.642

490.00t.709

2.936.063.229

4.670.000.000

4.670.000.000

89.812.504.041

89,812.s04.047

55.000.000.000

55.000.000.000

13.319.332.540

21.493.171,507

12.293.874.082

9. ts9.2i7.425
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235.997.618.493 254,839.052.472
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cONc TY c6 PHAN DAU TU xAY DUNG LAP MiY IDIco
Khu C6ng nghiEp Nhon Truch l, xa HiCp Phudc, huyen Nhon Tr4ch,
tinh Ddng Nai

860 c6o tAi chinh
ndm tAi chinh kCt th6c neiry 3lll2D0l7
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Thuy6t
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20

Mfi
s5

01

02

l0

ll

20

2t
22

23

26

30

3l
32

40

50

5l

60

23

111

AA,

.Ep

25

9.197358.690 9.199.297.425

1.672 L.672

ndm 2018

sAo cAo KEr eUAHoATDQNG KTNHDoANH
Ntt r 2017

cHi rrtu

l. Doanh thu bdn hirng vi cung cdp dlctr vg

2. Cdc khodn giem tri doanh thu

3. Doanh thu thuin bdn hing vi cung cdp dlch vrf

4. Gi6 viin hing b6n

5. Lqi nhugn gQp vi bdn hing vi cung cAp dich v!

6. Doanh thu hoet dQng tdi chtnh

7. Chiphf taichinh

Trong d6: Chi phi ldi vay

9. Chi phi qutn lf doanh nghiQp

10. Lqi nhu$n thuin t hoAt ilorg kinh doanh

I l. Thu nh6p kh6c

12. Chi pbi kh6c

13. LQ'i rhuAr khdc

14. T6ng lgi nhufn k6 to{n tru{r thu6

15. Chi phi thu6 thu nh6p doanh nghigp hien hdnh

17. Lql nhuin sau thr6 thu nhAp doanh nghiep

18. Lni co bin tr€n c6 phi6u

Ngudi lAp

Trin Vin Nggc

Nim 2017
VND

278.723.009.584

27A.123.009.588

250.952.453,482

27 .710.556.106

3 .932.501 .029

6.6',16.2s6.036

6.026.406.989

14.t68.038.574

10.858.762.s25

402.822.090

109.128.234

293.693.856

11,152.456.381

1.955.097.691

Ntrm 2016
VND

209.389.297.701
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186.666.731.662

22.722.566.039

3.938.214.04s

5.722,570.000

4.890.808.441

l l.138.385.725
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9t.712.038

r0.780.858

80.93t.180

9.880.755,539

681.458.1l4
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c6NG TY c6 PEAN D.iU TT.I xAY DT,NG LAP MAY IDIco
Khu C6ng nghiCp Nhon Trach I, x6 Hifp phudc, huy,pn Nhon Tqch,
tinh Ddng Nai

Bdo c6o tii chtoh
n6m tai chioh k6t thtc ngdy 3l/t2lzot|

I
BAo CAo LtIu cHUYTN TITN TD

Nfi,rr 20l7
(Theo phtmng phlp giin ttip)

MN
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CHi TIEU

I.
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Thuy6t
minh

31112r20t7 0110u20't1

09
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16

l7
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LU,U CHUYEN TIEN TIJ HOAT DONG KINH DOANH
LN nhuqn btr.tc thud
Diu chinh cho cric kholn
Khdu hao tdi san c6 tlinh vd bdt dQng sin diu tLr

C6c khoin du phdng

L6i, t5 ch€nh lpch tj gi6 h6i do6i do d6nh gi6 t4i
c6c khodn mgc tidn tQ c6 g6c ngo4i tQ

Lai, 16 tt hoat d6ng.,au tu
Chi phl ldi vay

LN nhuqn fuho itOng kinh (toonl bu,0c
ha! Aiiviin hru d\ng
Ttrng, giam cec khodn phei thu
TIng, gi6m hdng t6n kho
Ttrng, giam cdc khodn phdi trA (kh6ng kd lai vay
phai trd, lhue rhu nhAp doanh nghifp phni nQp)
Tdng, giArn chi phi tra truoc
TiEn lai vay da tra

VND

11.152.156,381

6.453.804.083

t26.01t.952
(640.27 5.77 4)

(3.314.813 .662)
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VND
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9 .652.728.71 5
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19.325.729 .950

1 .t33 .026.425
(4.890.808.441)

(1.180.000.000)

237.78s.995

(392.980.000)

8.679.635.486

(8.705.986.023)

(34.050.000.000)

30.520.000.000

2.989.198.296

(9.246.787.727)
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Thu6 thu nhgp doanh nehiep da nop
Tien thu kh6c tU ho?t <tQng kinh doanh
Ti6n chi kh6c cho hoat tl6ng kinh doanh

Luu chuyin tlin thuin tt hogt ttQng kinh doonh

II. LUU CHUYTN TIItN TtJ'HOAT DONG DAU TI'
2l l. TiEn chi dd mua sim, x6y dgng tdi sdn c6 dinh va

c6c tAi sdn ddi h4n kh6c
22 2. Tidn thu tt rhanh Iy, nhuqng b6n tdi san c6 dinh

vd cdc tdi sdn ddi hgn khdc
23 2. TiAn chi cho vay, mua c6c c6ng cq ng crla don vi

kh6c

24 3. TiAn thu h6i cho vay, b6n l4i c6c c6ng cq ng crta
don vi kh6c

27 4. Tidn thu ldi cho vay, c6 tric vi lgi nhuQn rlLro. c chia
30 Luu chuyin fiin thuin ti hogt dgng itiu ttr
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IIT. LU.U CHUYEN TIBN T[,.HoAT DQNG TAI cHiNE
33 L TiEn thu ttr ili vay

34 2. Tidn trd ng g6c vay

36 3. C6 tfc, lqi nhuAn da tr6 cho cht sd hitu

40 Lnu chuydn filn thudfl tu hogt tt\ng llrt chfith

50 Luu chuy6n tidn thuin trong n{m

60 Tiin vi tutng tluong tiin dAu ntrm

Anh huong cria thay d6i ti gi6 h6i do6i quy ddi ngoei te

Tidn vi tuong tlucng tiln cuSi nim

K6 todn tru&ng

TrAn Vin Nggc V[ Thi IIi6n

2.985.213,040 20.177.667.480

VND

266.799.909.376

(270.599.726.810)

(6.7s7.500.000)

(10.s57.317.4s4)

(17.38s.1s0.480)

20.171 .667 .480

192.696.040

VND

209.895.633.725

(201.000.143.408)

(6.4s9.000.000)

2.436.490.317

r.869.338.076

18.261.611.t49

46.712-255
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c6Nc rv cO pnAN EAU ruxAy DpNc lAr uAv rorco
Khu C6ng nghiQp Nhon Tr+ch l, xa Hiep Phudc, huyen Nhon
'Ir4ch, tinh Ddng Nai

Bdo clio tei chinh
nim tdi chinh k6t thicngdy 3lll2l2T17

T.HUYfTMINHBAo cAo TA,I CHiNH
' *ur ro,

t . rHdxc rlx cqur,,rc

Hinh thrit s& hitu v6n

COng ty C6 phan OAu tu Xay dung Lrp m6y IDICO duqc tharh lap va hoet dong theo Gi6y ch0ng nhfln dang k, doanh
nghi€p c6ng ty c6 phAn s6 :OOOOzst:e do sd Ki! ho4ch va Ddu tu tinh Edng Nai c6p lin diu ngdy 13 thdng 02 nam

2008, d6ng ky thay d6i lAn tht 3 vdo ngay 27 thlngl2 n n2Ol4.

Trp sd chinh cia C6ng ty duEc dat tai: Khu COng nghiep Nhon Tr?ch l, xd Hiep Phudc, huyen Nhon Tr4ch, tinh Ddog Nai.

vi5n didu le cua C6ng ty la 55.000.000.000 vND tuong duong vdi 5.500.000 c6 phAn. Menh gi6 m6i c6 phdn ld 10.000
VND.

Linh vgc hinh doanh

Xiy l6p, gia c6ng kilt c6u thdp.

Ngdrh nghA kirh doanh

HoAt dQng chlnh cia C6ng ty ld:

- Lip <I{t hQ th6ng cdp, tho6t nudc, ld su&i vi didu hoi kh6ng khi: Lfp rl{t hQ th6ng cung c6p tliQn, nudc cho c6c c6ng

trlnh;

- Sdn xudt thirng; bd chrla vd dgng cq ch(ra <tgng bing kim lo4i: Gia c6ng, lip d{t c6c b6 chfa c6 dung tlch l6n vta vd

nh6, c6c binh, b6n 6p lqrc cho c6c d6y chuy6n c6ng nghQ;

- Sdn xudt c6c c5u ki6n kim loai: San xudt, lip dgng k6t c6u thdp, khung nhi c6ng nghi€p vd d6n dung;

- S6n xu6t ndi hoi (Trtr ndi hoi rung t&n): cia cong, Iip d{t ld hoi kung, cao 6p;

- XAy drmg c6ng trinh c6ng ich: Xay dung, lip d4t dulng day, trBm bi6n dp vd trqm phAn ph6i dien d6n 500KV, gia

c6ng lip d4t thi6t b! c6ng nghQ cho c6c c6ng trinh x& ly nudc thai;

Gia c6ng lip d4t may m6c vd rhi6t bi c6ng nghiep: cia cong lip tl{t c6c thi6t b! phi ti6u chudn. Lip d+t thi6t bi, m6y\
m6c vd d6y chuy6n c6ng nghQ. Cia c6ng liLp d4t ciu t4rc, thi6t b! n6ng cho cdc nha m6y, san c6ng nghiQp, cang biiina

c";,"-**',.il;;**;;;;;;';;";;;;;;;;;;;;",;;';;,i.n,,,,i'e,,,',e,.,i,,;'",i'#
cong ngn9 gray, oau Knri l-
Xay dgng c6ng lrinh ki thuAt dan dung kh6". /*/,

_]
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2.1

. cHf DQ vA cHiNH sAcH Kri ToAN Ar oqNc'r4r c6Nc rv

. Ky k6 todn, alor vi tiin te si dUng trorg k6 toln
Ky k6 to6n nam cia COng ty bit dAu dr ngdy Ol/O I vA k6t thic vao ngAy 3 Ul 2 hang ndm.

Eon vi ti6n tQ sri dgng tlong ghi chdp k6 todn lA ddng viet Nam (VND).

. Chufrn mgc vi Ch6 it$ k6 todn 6p dqrg

che d9 Nc |oan ap dung

C6ne ty 6p dung Ch6 dO K6 ro6n doanh nghiep ban hanh theo Th6ng tu s6 200/2Ol4frt-BTC ngdy 22ll2t2Tl4 ciaBl
Tai chinh ve Th6ng tu s6 SllZOtOfff-gfC ng?|y 2l/03/2016 ctaBo Tdi chfnh vA viec stla d6i, b6 sung mot s6 didu cria

Thong tu s6 2ool20 I 4/Tr-BTc.

TuyAn b6 vl viQc tudn thti Chuiin mlrc ki todn va Chd dO E todn

COng ty ara 6p dung c6c Chudn myc k6 to6n ViQt Nam vi c6c vdn bdn hu6ng ddn Chudn mgc do Nhd nudc d6 ban hdnh.

C6c Brio c6o tai chinh dugc lap vd trinh bay theo ding mgi quy tlinh cria tirng chudn muc, th6ng tu hudng dan thUc hi-en

Chudn mqc vA Ch6 dO k6 to6n doanh nghigp hiQn hdnh <lang 6p dung.

-J

3
I

l.-l
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coNc ry cO prIAN DAU ru'xAy Dr.I. NG LAp MAy rDrco
Khu COng nghiop Nhon Tqch I, xa HiQp Phudc, huyQn Nhon
Trach, tinh Ddng Nai

Bdo cro tii chinh

n6m tai chinh k6t thic neny 3vl2l2ol7

2.3 . Cong cU tiri chtnh

Ghi nhQn ban diu t

Tdi sdn tii chfnh

Tai san tai chlnh cia C6ng ty bao gdm tiEn vd c6c khodn tuong duong tiAn, cdc khoin phAi thu kh6ch hAng vd phAi thu
khdc, c6c khodn cho vay, cric kho6n diu tu ngin h4n va ddi h+n. TAi thdi di6m ghi nhdn ban <liu, tdi sAn tdi chinh duqc

x6c tlinh theo gi6 mua/chi phi ph6t hdnh cQng c6c chi phi ph6t sinh kh6c li6n quan tryc tiitp diSn viec mua, ph6t hanh tAi

san tai chinh dd,

Ng phai tra tai chlnh

Ng phdi td tii chinh cia COng ty bao gdm c6c khoan vay, cAc khoan phei trd nguli b6n vd phdi tre kh6c, chi pht phAi hA.

TAi thdi diiim ghi nh6n l6n diu, c6c khoan nq phai tre tdi chinh dugc x6c tllnh theo gi6 ph6t hdnh cQng cac chi phi ph6t

sinh IiCn quan truc ti6p diin viQc ph6t hdnh ng phai tld tai chinh d6.

lJiq tl sau ght nhqn ban dau

Hien t(li chua c6 cdc quy tlinh cu thd vA d6nh gi6 lei cdng cu tdi chinh sau ghi nh4n ban dAu.

2.4 . Ctic nghiep vq bing ngogi tQ

C6c giao dich bing ngoai tC trong nam tai chlnh tlugc quy d6i m ddng Viet Nam theo ti gi6thuc td t?i ngay giao dich. Ti
gi6 giao dlch thgo t6 nAy tluo. c x6c dinh theo nguy6n tic sau:

- Khi mua bdn ngoai te: la t, gi6 drqc quy ellnh trong hgp d6ng mua b6n ngo?i te giila C6ng ry va ngan hAng thuong

- Khi g6p v6n ho{c nhgn g6p v5n: ld t} gi6 mua ngo4i tq cia ngen hang ndi COng ty md tii khodn dE nh4n v5n cia nhd

ddu tu tei ngay g6p v6n;

- Khi ghi nh{n ng ph6i thu: ld t! gi6 mua cia ngan hdng thuong m9i noi Cdng ty chi tlinh kh6ch hnng thanh to6n tei th&i

diiim giao dich ph6t sinh;

- Khi ghi nhan ng ph6i trd: ld !j gi6 b6n cta ngan hang thuong m4i nsi cong ty du ki6n giao dich tai thdi di6m giao

dich ph6l sinh;

- Khi mua sim tdi sin ho{c chi phl thanh todn ngay bing ngoqi te: ld ti gi6 mua cia ngar hAng thusng mai noi Cong ty

thuc hien thanh to6n.

Ti gi6 giao dich thtrc 16 khi d6nh gi6lei c6c khodn mgc tiAn tQ c6 g6c ngo?i te t?i thdi <li6m l{p 86o c6o tdi chlnh dLrgc

x6c dlnh theo nguy€n t6c: ..

- D6i vdi khodn mgc ph6n lo4i lA Ai sin: 6p dung t)} gi6 mua ngo4i te cua ngan hang thuong mqi noi C6ng ty thulng
xuy6n c6 giao dich;

- D6i vdi ti6n gii ngosi te: 6p dung ty gi6 mua cia chinh ng6n hang noi C6ng ty m0 tdi khoan ngogi tQ;

- E6i vdi khoin mltc phin lo4i ln ng phdi tm: 6p dgng tj gi5 b6n ngo4i te cia ngan hang thuong mai noi COng ty

thu0ng xuy€n c6 giao dlch.

T6t cA c6c khodn ch6nh l€ch tj gi6 thtrc t6 phdt sinh trong ndm vA ch€nh lQch do d6nh gi6 l?i s6 du cdc khodn mpc tidn tQ

c6 gi5c ngo4i tQ cu6i ntrm duo. c hech toan vao k61 qua hoat d6ng kinh doairh cia nam tdi chfnh'

T
-t

l
iI
:r

. Ti6n vi cic khofrn tuong iluong tiln
Ti6n bao gdm ti6n mlt t4i quy, tiAn gr}i ngAn hing kh6ng 19 han.

Cac khoin tuong duong ti6n la c6c khoan dau tu ngin hen c6 thdi gian thu hdi kh6ng qu6 03 th6ng kii tt ngdy dau tu, c6

tinh thanh khoan cao, c6 kha nlng chuy6n d6i de dang thanh cdc tugng ti6n x6c dinh vd kh6ng c6 nhidu roi ro trong

chuy6n d6ithdnh tiin r ;:::;.

. Cdc l(hofrn atiu tr tii chinh

C,ic khodn diu at ndm git ddn ngdy ddo hqn bao gdm: C6c khoin tiln gui ng6n hAng c6 k! hqn tlu. c n8m giit d6n ngdy

d6o h4n vdi mgc ttich thu lai hang ki ve c6c khorin diu n-r nim gitr tt6n ngdy d6o hqn kh6c.

't1



c6Nc ry cO PHAN DAU ru xAy DU'l\c LAp MAy rDrco
Khu Cdng nghi€p Nhon Tr4ch l, xd HiQp Phudc, huyen Nhon
Tqch, tinh Ddng Nai

B60 cdo tii chlnh

nam tai chlnh ki6t thtc n}dy 3ul2t2\l7
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2.7 . Cdc khoin rq phAi thu '.

C6c kho6n phdi thu dugc thJo d6i chi ti6t theo k! han phAi thu, it5i tugng phai thu, lo4i nguy€o te phei thu, vi cdc yilu t6
kh6c theo nhu cAu quen ly cia COng ty.

DF phdng ng phdi thu kh6 ddi dugc trich lAp cho c6c khodn: ng phai thu qu6 han thanh todn ghi trong hgp ddng kinh t6,

cric khi! udc vay ng, cam k6t hqp d6ng ho{c cam k6t ng vi nq phdi thu chua tltin h4n thanh to6n nhung kh6 c6 khd ndng
thu h6i. Trong d6, viec rtch lap du phdng ng phdi thu qu6 h?n thanh to6n duqc can ctl vdo thdi gian tm ng giic theo hgp
ddng mua b6n ban diu. kh6ng ttnh diin viQc gia hen ng giiia cdc b€n vA nq phAi thu chua d6n heo thanh todn nhung
khdch nq da lam vao tlnh trcng phd sAn ho4c dang lAm thri tuc gidi thii, m6t tich, b6 tdn.

. HAng tdn kho

Hdng t6n kho tlugc ghi nhQn ban dAu theo gi6 g6c bao g6m: chi phl mua, chi phi chtl biiln vd c6c chi phi lien quan trgc
tiiip kh6c phAt sinh tii c6 rlugc hAng t6n kho 0 dia di6m vd tqng th6i tei thdi di6m ghi nhan ban tliu. Sau ghi nh{n ban

dAu, tai thdi di6m I{p B4o c6o tdi chfnh ntiu gi6 tri thuan c6 th6 thuc hien dugc cLla hdng tdin kho thSp hon gi6 g6c thi
hdng tdn kho <luo. c ghi nhan theo gi6 tri thuAn c6 th6 thvc hien duqc.

Gid, tri hdng t6n kho dugc x6c dinh theo phuong ph6p blnh qu6n gia quyln.

Hdng tdn kho dugc hech todn theo phuong ph6p ke khai thuong xuyen.

Phuong ph6p x6c tllnh gi6 tri sdn phdm dd dang cu6i ky:

- D5i v8i hoet dong x6y l6p: Chi phi sdn xu6t kinh doanh dd dang dugc tap hqp theo tirng c6ng trinh chua hoAn thdnh

ho{c chua ghi nhAn doanh thu, tuong ltng voi kh6i luqng cong viec cdn dd dang cuiii k .

- D6i v6i hoet dong sdn xu6t: Chi phi sAn xudr kinh doanh dd dang dugc tap hgp theo chi phi phAt sinh thuc t6 cho tirng

lo4i sAn phim chua hoan thanh.

- l:l! s:tn co (ltnn

Tai sen c6 dlnh htu hinh tluop ghi nh$n ban tldu theo gi6 g6c. Trong qu6 tuinh si dlng, Bi san c6 dinh htru hlnh dugc
ghi nhon theo nguyen gi6, hao mdn lu! k6 vd gi6 tri cdn lei, Kh6u hao dugc trich theo phuong phdp du&ng th5ng.

Khdu hao tii sin cii dlnh dugc t ch theo phuong ph6p ttudng thing v6i thdi gian kh6u hao duo. c uOc tinh nhu sau:

- Nha cta, vAt ki6n tnlc
- M6y m6c, thi6t b!

- Phuong tiQn vAn tai

- I nlet Dl, oung cu quao ly

06 - 50 ndm

05 - 10 nim
08 - l0 ndm

05 - 10 nIm

2.10 . Chi phitri tru6c

C6c chi phi da phdt sinh li€n quan ddn kiir qua ho?r dong san xu6t kinh doanh cua nhidu k, k6 to6n dugc hech to6n vao

chi phi tra tudc de phan b6 ddn vAo k6t qun hoet dQng kinh doanh trong p6c ki k€ to6n sau.

Vi(c tinh vA phdn b6 chi phl tra trudc dAi h4n vdo chi phisAn xu6t kinh doanh tirng k! kd toan dugc can cf vao tinh chdq

mrlc dQ ttrng lopi chi phl dd lFa chqn phuong ph6p vA tiCu thfc phan b6 hqp ly. Chi phl tre trudc dugc phen b6 dan vao

chi phi sdn xuAt kinh doanh theo phuong ph6p dudng thIng.

2.ll . Ciic khoin nq phii trA

C6c khoen ng phai tre dugc theo doi theo ky hen phai td, d6i tuqng phai tra, loei nguycn.te phai tra vd cac y6u t6 khdc

theo nhu cdu qudn lj cia COng ty. ' :: )

2,12,V^y

C6c khoan vay du . c theo doi theo timg d6i hrgng cho vay, tirng kh6 u6c vay ng vd k| hen phei trd cia c6c khoin vay, ng

thu6 tii chlnh. Trudng ho. p vay, ng bingngoei te tht thuc hien theo doi chi tiiit theo nguyen te.

12



l
1
'-I
-1

-1

1
-1

1
T
T
1
-1

-I
-I
:-I

t
Il
!
!
i
T

cdNc ry c0 rHAN oAu ru'xAv oqxc lAp uAy rolco
Khu COng nghiQp Nlron Tlqch l, xA Hiep Phudc, huyQn NhoD
Trach, tinh Ddng Nai

Bio cio tli chirh
ndm tai chinh kiSt thric neity 3vl2l20l?

2.13 . Chi phi ali vay

Chi phi di vay duqc ghi nhiii vno chi phi sdn xu5t, kinh doanh tiong nim khi phdt sinh, trir chi phl rli vay li6n quan t4rc
tidp d6n viQc dAu tu xdy dqng ho{c sdn xudt tai san dd dang dugc tlnh vAo giA td cria tii sdn tl6 (duqc vtin ho6) khi c6 dn
c6c didu kiQn quy dlnh trong Chudn mgc K6 todn viet Nam s6 16 "Chi phi di vay". Ngoai 14 d5i vdi khoan vay ri6ng
phqc vg viQc xiy dgrg tei san c6 d!nh, b6t dQng sdn diu tu, l6i vay dugc v6n h6a kii cA khi thdi gian x6y dlrng dudi 12

th6ng.

2.14 . Chi Dhi phii trn

C6c khoan phdi fl'a cho hdng h6a dich v9 da nhAn duo. c ti, ngudi bdn ho{c ara dugc cung cdp cho ngudi mua uong b6o

c6o nhung thuc t6 chua chi ra va c6c kho6n phai tra khdc nhu: chi phi l6i tidn vay phai tr6... duqc ghi nh4n vao chi phf

sdn xuat, kinh doanh cia kY b6o c6o.

2.15 . Cic khoin dU phdrg phii tri
Cdc khoan dtl phdng phai tri chi dugc ghi nhdn khi thda man c6c didu kiQn sau:

- COng ty c6 nghia vu ng hien t4i (nghia vu ph6p l, ho4c nghia vU li€n t di) do k6t qud tir mot sq kign dI xay ra;

- Sg gidm stit vd nht'ng lqi ich kinh t6 c6 thd xdy ra d6n d6n viQc y€u ciu phdi thanh todn nghia vu ng;

- Dua m duqc mot udc tinh d6ng tin cQy vd gi6 trl cia nghia vy ng d6.

Chi nhrng khoAn chi phi li6n quan d6n khoan d[ phdng phai trd dd l{p ban diu m6i tluqc bU d6p bing kho6n dg phdng

phdi tm d6.

2.16 - V6n chri sd lrilu

Vtin ddu tu cia chrl sd hilu dugc ghi nhgn theo sil v6n thgc g6p cria chri sd htu.

Lgi nhu{n sau thu6 chua phan phiii phan 6nh kiit qud kinh doanh (lai) sau thuii thu nhAp doanh nghiep vd tinh hinh phdn

chia Igi nhu{n ho{c xt ly 16 c'ia C6ng ty. Lgi nhugn sau thu6 chua phar ph6i c6 thd du. c chia cho cdc nhd dAu tu dl,Ia

tr0n tj lQ g6p v6n sau khi duqc Hgi d6ng quan tri phe duyet vA sau k.hi da trich I{p c6c quy theo Didu le COng ty va c6c

quy dlnh cria ph6p luAt viet Nam.

C6 t{rc ph6i trd cho c6c cd d6ng ttugc ghi nhgn ld kholn phdi tr6 tren BAng Can d6i k6 to6n cia C6ng ty sau khi c6 thdng

b6o chia c6 t&c cia Hoi tt6ng Qudn r! C6ng ty.

2.17 . Doanh thu :

Doanh thu cung ciip dlch t'y
Doanh thu cung cdp dich vq tluo. c ghi nh{n khi ddng thdi thda mdn cdc didu kiQn sau:

- Doanh thu dugc x6c dinh tuong d6i chic chin;
- C6 kha ndng thu .lugc lgi ich kinh t6 $r giao dlch cung c6p dlch vy d6;

- Xdc ttlnh dugc ph6n c6ng viQc <16 hodn thanh vao ngiy l6p Bang can d5i kii to6n;

- X6c dinh duo. c chi phl phdt sinh cho giao dich vd chi phi <lii hoan thanh giao dich cung clp dlch vq tl6'

Phin c6ng viQc cung c6p dich vq dA hoan thenh duo. c x6c dinh theo phuongph6p tl6nh gi6 c6ng viec hoAn thanh.

Doanh thu hqp ddng xdy drng
- Truimg hqp hqp ddng xdy dgng quy <l!nh nhi thiu dugc thanh todn theo gi6 tri kh6i luqDg thfic hien, kti k6t qud thgc

hiQn hqp ddng x6y dpng ttugc x6c dinh mQt c6ch <ldng tin c{y vd tlugc kh6ch hdng x6c nhen, thi doanh thu, chi phi

li6n quan d6n hgp ddng dlugc ghi nh4n tuong r?ng vdi phin c6ng vioc da boan thdnh dugc kh6ch hdng x6c nh$n trong

nam phao 6nh trCn h6a dor da lap.

Doanh thu hoq dAng fii chlnh

Doanh thu ph6t sinh tU tian lai, c6 tfc, lgi nhuQn ttuo. c chia vA c6c khoan doanh thu hoet dong tdi chinh kh6c dugc ghi

nhfln khi th6a mdn ddng thdi hai (2) diiu ki€n sau:

- C6 khd ndng thu <lugc lgi ich kinh tli tir giao dlch d6;

- Doanh thu dugc xdc djnh ruong d6i chic chin.
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coNc ry cO PHAN DAu ru'xAy Dpllc LAp MAy rDrco
Khu C6ng ngtiep Nhon Tr?ch t, xa Hiep phudc, huyen Nhon
Trech, tinh Edng Nai

860 cdo tii clinh
ntrm Gi chinh k6t thnc ngay 3 t/tZ0t7

2.18 . Gid v6n hlug bdn

Gi6 vi5n hang b6n tfong ndm <luqc ghi nhQn phr) hqp vdi doanh thu ph6t sinh trong nam va dam bao tuen rhi nguy6n t6cth6n hong.

2.19 . Chi phl tii chirh

C6c khoin chi pht dugc ghi nh6n vio chi phf tAi chtnh gbm:

3 . TITN vA CAc KHoAN TIJoNG DU'oNG TIIN
3t/12/20t7 0t/0tn0t7

Chi phi ho4c c6c kho6n 16 lien quan ttiin c6c hoat tlgng dAu tu tdi chfnh;
Chi phi tli vay v6n;

Cdc khoan 16 do thanh lj, chuyrin nhugng chrtng ktro6n ng6n hqn, chi phi giao dich b6n chfng khoAn;
Dg phdng-gi6m gi6- chrlng kho6n kinh doanh, dr,r phdng t6n thdt dau tu vao don vl kh6c, khoin 16 phdt sinh khi bdn
ngoai tq, 16 ri gi6 h6i do6i...

cdc khodn h€n duo. c ghi nh$n theo tting s6 phdt sinh trong nam, kh6ng br) rri, vdi doanh thu hoet dong tai chinh.

2.20 . TIud ihu nhip doanh rghiep
q) chi pht thud TNDN hien hdnh
chi pht thud TNDN hien hanh drgc x6c dlnh tren co sd thu nhgp chiu thuii trong nlm vd thuii sudt thu6 TNoN trongnIm tdi chinh hi€n hdnh.

b, Uu .tai thud

Theo Quv6t dinh s5 3 3267 IQD-CI ngdy 22/l2D0t4.vd, viQchodo thuii TNDN kiem br) lrtl Ngan s6ch Nha nu6c, c6ng ty
chiu thuil-thu nh4p doanh nghiQp theo mrirc tt 16 rr6t tSZi trongrf,Jigi- fZ ntrm t,nh ttr ndm bit dau hoat d6ng 2008
d€n nrm 2019, mi6n thu6 TNDN lrong 03 nam kA tr n[m 20081a gtim so.t aC" ra. zoiolrolu oi rir'iiep,i* ul
dAu tu ndm 2Ol I d6n nlm 2017 theo quy rtlnh t4i Nghi dinh s6 z+iffZnO-Ct n.{|y t4/02/2007.

2.21 . Cic bon lion quan

:1,P1*o: .:l ld li6n quan ntiu b€n <t6 c6 kha ndng ki6m so6t hodo c6 6nh hudng d6ng k6 d6i vdi ben kiarrons viec rc
quyet alinh ve c6c chlnh s6ch tdi chlnh vA hoat dong. C6c ben liCn quan cia C6ng ty bao !6m:- c.dc doanh nghiQp trpc_ ti6p hay gi6n ti6p qua mQt ho{c nhi6u trung gian c6 quy6n kiiim so6t c6ng ty ho4c chiu su

krem sof,t cua cong ty, ho{c cing chung su kii-im so6t v6i c6ng ty, bao g6m ci c6ng ty m9, 
"ong 

ty 
"-o, 

ua clng ty rien- cdc c6 nhan trgc ti6p ho4c gidn tiiipr6m quyr biilu quyiit crta c6ng ry ma c6 anh luong aang td diii voi cong ty,
nh,ng nh6n su qudn l)i chi ch6r cia c6ng ty, nhtrng thdnh vicn m{r tii6i trong gia dinh oia""a" ci ,t an nay;

' C6c doanh nghiQp do c6c cd nh6n n6u tr€n nim trr,rc ti6p ho{c gi6n ti6p PhAn quan trgng quyin biiiu quy6t ho4c c6 dnh
hudng deng k6 t6i c6ng ty.

Trong viec xem xdt tirng m6i quan hQ cria c6c b€n li€n quan d6 phuc vu cho viec lAp va trtnh bdy 860 c6o tdi chinh, c6ng
ty chrl y tdi bdn chfu cria m6i quan hQ hon la lintr Ufc itrap ty cna c6cquan hQ d6.

\
\
r{
)qN(

i{
a

TiEn mdt

TiBn grii ngdn hdng

Cdc khoen tuong duong ti6n

309.797.720 90.974.s67

2.675.41s.320 7.086.692.9t3
:i :: i' - 13.000.000.000

14

2.985.213,040 20,177.667.480



CONG TY c6 PHAN DAU TU,xAY DUNG LAP MAY IDICo
Khu COng ngtriQp Nhon Tl?ch l, xA Hi€p phu6c, huyQn Nhon
Trych, tinh Edng Nai

Bfo crio tiii chinh
ndm tai chinh k& thi c ngiLy 31/12/2017

l
l

I
L
II
I
I
I
I
-J

I

4 . cAc KHo;,N DAU TTTTAI cHiNH NGAN HAN
Diu tr nim giii'tl6n ngi/Oeo h4n

3Ut2l20t7 0tt0u20t7
cia g6c ci6 tr! shiG-

VIID VND

45.500.000.000 45.500.000.000 47.s00.000.000 47.500.000.000

t') Tqi ngiy 3.1/12/2017, c6c khoan tian gti c6 k, hen rir 6 th6ng d6n 12 th6ng, dugc g[ri r?i c6c Ng6n hing TMCp Eiu
tu va Ph6t tridn ViQt Nam - chi nh6nh D6ng E6ng irai 25 ty vio va tai Ngan hang TMcp Nsoai thusne - chi nh6nh
Nhon Tr4ch 20 t'i VNID, vdi rai su6t tir 4,8yolntrm diSn 6zolntrm. cac khoan tiBn g;i nay oania,-rqc aam-uao clo cac
khoan vay ngin han tai c6c Ngan hAng TMCP nCu ben (Chi ti6t tqi fhuy6t mintr s6 i2)

. PHAI THU NG,{,N HAN CTIA KHAcfl HANG

Dll tu ngin hgn
- Tidn grli c6 lg han 

()

45.500.000.000 45.500.000,000

a) PhAi thu cia kh6ch hAng chi ti6t theo kh6ch harg c6 s6 du ldn
C6ng ty TNFIH Danieti

cong ty TNHH MTV T6n Hda Ph6t

ViQn nghi€n cfu co kht
Chi nh6nh T6ng C6ng ty C6 phAn Dich vu Ky rhuat DAu kht Vier Nam -
Ban dg 6n Nhi€t diQn Long Phr!

T6ng Cdng ty EAu tu Ph6t fi6n D6 thi vd Khu C6ng nghiep ViCt Nam -
TNHH MTV

C6ng ty C6 phan LILAMA 45.3

CE Power IndiaLimited
C6c khodn phdi thu khdch hdng kh6c

47.500.000.000 47.500.000.000

31112/2017 0t/0t/20t7
VTID

3.845.399.s06

24.843.448 .790

t3 .o45. t24.398_

2,617.457.926

7.772.378.285

4.37 4.t92.067

14.172.477.761

VNID

3t .367 .938.267 

-

7 .307 .5t9 .4t s

20.352.251.703

b) Phni tlu khich hAng ti cdc bon ti6n quan
(Xem ,hdng fin chi tiiit tqi Thuydt ninh 34)

6 . PHrir THU NGAN rIAN rnAc

70.610.478.'.l33

4.698.236.r07

3llt2D0t7 0|01/20t7
ci6 tr! DU phdns Gi6 t''! Dg phdng

Phrii thu vd t4m rlng

KY cugc, ky quy

PhAi rhu lai tian glii
Phdi thu khdc

8l 1.006.604

410.078.951

293.401.20t

VND VI{D VND

3.940.501.049

9s.000.000

627.t99.O27

554.168.704

1.514.486.756 - ' s.2t6.868.780

s
)'1
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coNG ry c0 PHAN DAU ru'x^y DI_rNG Lip MAy rDrco
Khu C6ng nghi€p Nhon Trech l, xA Hiep phudc, huyCn Nhon
Tr4ch, tinh Ddng Nai

BAo cio tii chirh
n5m tdi chlnh kdt rho c nsby 3l /12/20t7

7 . HANG TdN KHo
3Ut2t20t7

uta goc

--- 
VND

Nguyen lieu, vit lieu 1.742.353.232

COng cU, dung cU 261.123.503

Chi phf sin xudt kinh doanh dd dang 56.687.948.37 s

Dg phdng

__:q{2!ie!:I_!q_
8 . CHt PHi XaY D(ING CO BiN Dd DANG

Xay dung cd ben dd dnng
- Mua sim

+ ChuyAn nhvonc QuyAn sti dung itiit
+ Mua tdi sdn k:hdc

- X6y dyng co bdn

+ Khu md.i che dt ding
+ Nhi dd r,e c6ng nhdn
+ Eau ar md r0rg Nhd tadng giol doqh 3

+ Gia cAng ndy dp CUP tqi nhd mdy

+ Ddu tu riy dyng Nhd xudng XN gia c ng tinh

+ D,iu tu x,iy dyng Nhd fin phdng Cdng ty n

,,
otntDotT

ula goc Du phdng

VND

18.882.377.698

289.299.248

40.oo7 .933.578

s9.179.610-s24

3l lt2t20t7 o ot7017
VND

6.600.000.000

6.600.000.000

4.165.263.58;

t t0.500.00;

116.940.020

3.937.823.562

VIID

7.22s.200.000

6.600.000.000

625.200.000

6.284.578.205

2.880.000

17.919.389

2.475.345.496

3.388.433.320

10.76s.263.582 13.509.778.205

(1 theo Quyiit dinh s6 26IHDQT-CT ngay 12105/2014 v6 viQc phe duyet Du 6n dAu tu xay dung nha vtu phdng voi t6ng
mllc diu tu 23.881.000.000 vt{D. Th&i gian du kiiin hoan thenh trong quy II nam 2018.
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cONc ry c0 PHAN DAu ruxAy DUNG LAp MAy rDrco
Khu C6ng ngtri€p Nhon Trech l, xa Hiep phLrdc, huyQn Nhon
Tmch, tinh DOng Nai

Bfo cdo tii chlnh
narn tai chinh k6t thrl c ngdy 31fi2/2\tj

e . rAr sAN cO DINH H0'u/,riNH

Nhd crla,
v+t ki6n tric

M6y mic, Phuong tien y$n Thi6t bi, dung cu c0Dg
rhi6t bi tAi, truydn ddn

YIID VND

44.053.772.184 12.266.t77.482
5.294.154,744 2.089.745.45s

- (1.038.668.643)

(1.225.886.000) 1.225.886.000

94.391.273 88.s51.453.356

48.000.000 12.904.595.622

- (1.038.668.643)

qu6n Iy

NguyGn girt

56 du ddu nm
- Mua trong nam

- Thanh Ij,
nhugng b6n

- Ph6n lo4i l4i

56 du cu6i l5m

VND

32.137 .l 12.4t7

5.472.695.423

37.609,807.840 48.122.040.928 14.543.140.294 142.391.273 100.417.380.33s

Gid trl hao mdn liiy k6
Sii tlu tliu ntrm

- Kh6u hao trong
ntrm

9,225.034.985

t.'142.427.722

35.t39.84',1.914

2.277.026.6t5
7 .139 .542.97I
2.410.163.888

- (1.038.668.643)

71.118.545 sl.575.544.422

24.185.858 6.453.804.083

(r.038.668.643)
- Tharh lj,
nhugng b6n

56 ttu cui6i nim

Gi6 tli cdn l8i
Tai ngdy diu ndm

T0i rgAy cu6i rtrr

L0.961.462.707 37.416.874.529 8,s1r.038.223 95.304.403 s6.990.679.862 Ht I

ific
lGT

22.912.077 .432 8.9t3.924.270 5.126.634.sO4 23.272.728 36.975.908.934
26.642.34s.133 10.705.r66.399 6.032.1O2-O1t

Trong d6

- Gid tri cdn lai cu6i nim crla TSCDhfu hlnh da dnng th6 chdp, cAm c6 d6m b6o c6c kho,6n vay: 17.473.721.366.vND;- Nguy€n gi6 TSCD cu6i ndm da kh6u hao h6t nhung van cdn srl dung: 35.106.660.426 vND

lo . rAr s.iN cd DINH vO HiNH

Tdi san c6 dinh vo hinh tang fong nam cria c6ng ty la phln-m.m sip xtip t6n sigmanest companion Mx 100 c6 nguy€n
si6 vd hao mdn lfiy kE tqi ngay tt/tztzot7 ta 386.750.000 ddng va t't. tot.lsz aing

47.086.870 43.426.700.473

. CHI PHi TRA TRUdc DAI HAN

C6ng cU dtrng qr chd phan b6

' 3t/t2/20t7 0U0v2017
vND

948.645.O87

VND

t.9t I .42t .096

948.645.087

i ilt:i"

1.911.421.096
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CONG ry c6 PHAN DAu ru.xAy Dutlc LAp MAy tDlco
Khu C6ng nghiep Nhon Tl?ch t, xa Hifp phudc, huyQn NhonTmch, tinh D6ns Nai

Bdo cio tii chinh
nam tAi chinh kiir rhtc ngdy 3ln2nofi

Th6ng tin chi ti6t IiOn quarl d6n cdc kho6u vay lgiin h4n:
(l) Hop d6ngtin d Ungh4n mtc Ot /2Ot?/2184159/HDTD ngAy 2 2/06/2017, v6i cdc di,!u khodn chitiiit sau:- H4n mfc tin dqng: 100.000.000.000 VNO ff,o{" 

"goal 
tit,rrrg Au*gl;- Mpc dich vay: Bti sung v6n luu dQng phu" ,u t ou, d6ng ran *J6it r,'ooanr,,- Thdi han cho vay: Theo ti-rng gidy nh{n no;

- Lai suat cho vay: Theo ti.rng gidy nh{n ng;
- Cric hinh thfc dam bdo tidn vay: TGn.grli s6n xudt kinh doanh bing VND vd ngoqi te rqi ngAn hdng;- DLr nq giSc tsi thdi di6m 3t/t2/20t7 tn 44.639.794.768 vND.

(2) Frqp ddng tin dung han mfc sti 2or70l5NHNT-HM ngny 30/06/2017, v6i c6c didu khodn chititit sau:- HBn nfc tin dung: 50.000.000.000 VNO f,r"a" ,r"ni ,J,r*, jrorri,
- Muc dich vay: 86 sung v6n lLru dQng phu" ,u hoot aqrg ,an *-rA, f.in], Aoanf,,- Thdi h4n cho vay: Theo tirng gidy nh6-n ng;
- Lai suat cho vay; Theo tirng gidy nh$n nq;
- cic hinh thfc bao d6m ti6n vav: M6t phan dam bao bing Tdi s,n ra tidn grii vND tai Ngan hang vietcombankNhon Tr?ch (gid r{ r6i lhiiiu brng 5oolo du ro ra, ,a rgiir,il'"-,];'rir',,, 

"nuo,- Du ng g6c tei thdi di.]rr| 3 U 1 2/20 17 td 32.2 l 0. 1 84.846 yNID.

ThOng tin chi ti6t [6n quan tt6n cric khoin vty dAi hAD:

!3] :-d 
du:ei neay 3 t/12/2017 bao g6m c6c hsp ddng tin dsng sau:

J r Hop d6n8 trn dung han mfc si5 0212 or4Dr8qs;/LrDTDigdy 28n0/20r4,v6i c6c di6u kho6n chi tidt sau:- Sii ridn cho vay: 2.390.000.000 VND;
Mgc dich vay: Mua xe 6t6 hiQu Lexus RX350;
Thdi hen cho vay: 60 thdngi
Lii sudt cho vay: Theo ting lin nh{n ng vn didu chinh 3 thdng/lin theo th6ng b6o ctia Ng6n hdng;c{cphinh thfc bdo dam tiBn vay: Tdi siin hinh thdnh trong tuong rai vd todn bo tdi san cia c6ng ty hien dang thii

s6dunqg6ct4i thdi ttiilm 3r/.r2/20r7 rd 830.000.000 M,.D vd si5 nqg5c phdi tra\trong ky tdi ra 480.000.000

H'p ddng tin dgng h 4n mtrc s6 o4r2or4/2184r 59MDm neay 26/12/2014, v.i c6c didu kho6n chi ti6t sau:56 tiEn cho vay:980.000.000 VND;
Muc dich vay: Mua xe 6t6 kh6ch 29 ch6 hieu Hyundai e _ County 2-2;
Thdi hgn cho vay: 60 thdng;
Ldi su6t cho vay: Eugc di6u chinh 6 th6ng/ ldn theo thong bdo cria Ng6n hdng;

chdp;

Cdc hlnh thric bAo ddm tiBn vay: TAi san htnh thAnt t oig tuorg tuiui toariuE tai san cria C6ng ty hien dang thr!

Si5 du no gtlc tai thdi di6m 3t/t2t2017
VND.

ld: 392.000.000 MlD vd s6 du nq g6c phii trA trong ky tdi la 196.000.000

Hsp ddng tin dsng h ?n mtc s6 o3r2or 4Dl84l'',HDTD ngav 0 6/02/2015, v,i cdc didu khodn chi ti6t sau:56 tidn cho vay; 2.744.000.000 VND;
Mgc dich vay: Mua xe Ot6 t6i c6 gin c6u hiQu Hyundai HD 320-340
Thdi h4n cho vay: 60 th6ng;
Lai sudt cho vay: Duoc didu chinh 6 th6ng/ IAn theo rh6ng beo ciaNg6n hdng;
cdc hinh thr?c b60 d6m ti'in vay: Tii san hinh thinh oong *org tui"ra toa, ug tai 

"an 
cia c6ng ty hien darg th6

sti du ng g6c tgi thdr di6m 3r/r2r20r7 ia L184.000.000 
'NID 

vd s6 ng grlc ph6i fe rong ky t6i ra 520.000.000

CTY
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C6NG TY c6 PHAN DAU TI.-T xAY DUTG LAP MAY IDIco
Khu C6ng nghiQp Nhon Tr4ch l, xa Hiep Phudc, huyQn Nhon
TBclr, tlnh Edng Nai

Blo c6o tli chinh

nrm tli chtnh kdJ thric ngiry 3lll2l20l7

3.4 Hqp ddng tln dqng hln mtc s6 0l/2015/2184159/HETD ngdy 2310112015, vdi c6c dilu khoan chi tiiit sau:

- sis tidn cho vay: 1.76d.000.000 vr'rD;
- Mlc dich vay: Mua thitit b! tdi dien cau truc, hQ th6ng thny luc m6y ch6n tdn, m6y ciit ton tu dong CNC;

- Thdi h4n cho vay: 60 th6ng;

- Lai su6t cho vay: Dugc diEu chinh 6 th6ng/ lin theo th6ng b6o cia Ngan hang;

- C6c hinh thfc bao d6m tidn vay: Tdi san hinh thanh trong tuong lai vA toan bO tai san cia Cdng ty hiQn dang th6

ch6p;

- 56 du nq g6c tqi thdi di6m 3tlt2l2}t7 ld 704.000.000 VND vi si5 nq g6c phAi tra trong ky t6i ln 352.000.000

3.5

3.6

3.1

(4) s5 du tei ngay 3 Yl2t2ol7 bao gdm c6c hgp ddng tin dgng sau:

+.i Ho. p oore tf, aung hen mrrc s6 iotz0491HDTD-TDH neiy 3lllol2olT,voi cic dilu klodn chi ti6t sau:

- 36 ti6n cho vay: 6.900.000.000 M{D;
- MUc alich vay: Cho vay diu tu trang thi6t b!, m6y m6c phuc vg sin xudt;

- Thdi hqn cho vay: 48 thdng;

- Lai su6t cho vay: 8 ,6W ndm d'n3lll0t20l8 sau tl6 dugc tli6u chinh 6 th6ng/ Dn theo th6ng b6o c0a Ngdn hAng;

- Cdc hinh th&c bdo rtim ti6n vay: TAi sdn hinh thanh trong tuong lai vd todn bO tii sdn cta Cdng ty hiQn dang th6

chAp:

- Sil dunggiSctsi thdi <li6nr 31112/2017 la 2.266.000.000 VND vis6 nq g6c.phdi trdtrong k, tdi IA 1.972.000.000

VND.

Hgp ddng tin dqng h 4n ftitc s6 o2t2}l5/21 841 59/HDTD ngdy 3 Oll2l21l5,vii c1c didu khodn chi tii5t sau:

55 ti6n cho vay; 2.600.000.000 vND;
Mqc tlich vay: Cho vay hoAn vtin tg c6 ddu u trang thiiit bi, mdy m6c phqc vg sdn xu6t;

Thdi h4n cho vay: 60 thdng;

Lai sudt cho vay: 9olo/ ndm d6n 0l/042016 sau tl6 tlugc diAu chinh 6 th6ne/ l6n theo thdng b6o crla Ng6n hdng;

C6c hinh thftc b6o ddm ti6n vay: Tdi sAn hlnh thdnh trong tuong lai vA toAn bO $i san cfia C6ng ty hiQn dang th6

ch6p;

56 du nq g6c t4i thdi di6m 3tlt2t20t7 la 1.560.000.000 Vl'lD vd sii nq g6o phdi tre trong ky toi la 520.000.000

VND.

Hqp ddng tin dung h $ ,,,tc s6 oll2ol7l2l84l59/HETD ngiy o2to3l2ol7, voi cdc didu khodn chi ti6t sau:

56 tidn cho vay: 3.688.675.696 vND;
Mgc tlich vay: Cho vay ddu tu tl?ng thiiit bl, m6y m6c phgc vg sdn xudt;

Thdi han cho vay: 60 th6ng;

LAi su6t cho yayt go/olndm d6n 30/092017 sau et6 <luo. c di6u chinh 6 th6ny l6n theo th6ng b6o cria NgAn hAng;

c6c hinh th{rc b6o d6m ti6n vay: Tdi s6n hlnh thanh trong tusng lai va toan bo ai sdn cia c6ng ty hien dang th6

chAp;

56 du nq g6c t4i thdi ditm 3tlt220t7 1ir2.888.675.696 VND vd s6 ng g6c ph6i tra trong ky tdi IA 1.000,000'000

VND.

Hqp ddng tin dung han mfc s6 20l7oO4IHDTD-TDH ngay 0210 ltzan, rfi cac aidukhodn chi ti6t sau:

56 tiEn cho vay: l.70O.OOO.0O0 VND;

Mr,rc dlch vay: Cho vay hodn v6n tg c6 dau tu trang thi6t bi, m6y m6c phqc vg sAn xu6t;

Thdi h?n oho vay: 60 th6ng;

Lai suAt cho vay: 9ol/ nam d6n 30/0920t7 sau d6 dugc diAu chinh 6lhilng{ lAn thed thong b6o cia NgAn hing;

cac hinh thtc bao dim tian vay: Tdi san hlnh thanh trong tusng lai vd toan bo tii sdn cria c6ng ty hien dang thd

S6'du ng g6c tai thdi diiJm 3ttt2t2}t7 h L433.000.000 VND vn s6 ng g6c phii tra trong ky t6i lA 356.000'000

VND.
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cdNc ry cO pH.iN DAU ru'xAy DUNc Lip MAy rDrco
Khu C6ng nghiep Nhon Trach l, xA Hiep Phudc, huyCn Nhon
Trqch, tlnh Ddng Nai

860 cdo tli chlrh
nam tAi chinh kiit thri c ngdy 3ltl2l2\l7

n
t.,

tt

It
t
t
t
t
hI
I
TI
li

r . puAr rn,i Ncu'or BAN'NciN HAN
/ 3Ut2t20t7 0t/0U2017

Ci6 tr! S6 a6 khA ndng

tra ng
Gi6 tri 56 c6 kha ndng

trd nq

3.518.574.451

4.244.498.743

l 359.215.000

1.208.814.515

2.452.938.500

2.96'1.162.O00

2.038. r76.910

2.6?6.294.500

t6.560.980.268

3.518.574.451

4.244.498.743

1.359.215.000

1.208.814.515

2.452.938.500

2.967.162.000

2.038.176.910

2.676.294.500

16.560.980.268

VND

2.85r .632.729

12.913.349 .772

1.826.62t.938

4.292.595 ,085

3.502.730.000

7.506.080.164

328.728.500

9t2.549.000

179.987.500

9.154.91 1.130

VND

2.851.632.729

t2.913 .349.772

I .826.621 .938

4.292.595.085

3.502.730.000

7.506.080.164

328.728.500

912.549.O00

179.987.500

9.154.911.130

VND VND
a) Phii tri ngudi bdn chi tiiit theo nhi

cung cip c6 s6 du Lin
- c6ng ty cP TM vd XD KTTM
- C6ng ty CP TM va SX Hodng Eat

- C6ng ty TNHH TMVdSXTVS
- C6ng ty TNHH SX vd TM Bic Vi6t

- COng ty'INHH V{n chuy6n Danh

Nghia

- ViQn Nghidn ctu co khl
- cong ty TNHH TM - Dv van tAi

Thdnh Nh6n

- Cong ty CP Ruy Bdng E6

- C6ng ty CP SAi Gdn Tan Son

- Cdng ty TNHH MTV TM XD Son

Huy6n S.Q.H

- Phdi tra adc diii tugng kh6c

b) PhAi tri rgudl b6n li cdc b6n li6n qua 304.669.710

37,026.6s4.887 31.026.6s4.887 43.469.18s.818 43,469.185.8r8

304.669.710 6s3.668.911 6s3.668.911

(xem thdng tin chi tidt tqi Thuyitt ninh 34)

r+ . r.lcu'dr rrrue rni rrtu rnudc xc.iN nAN
3ut2DOt1

ci6 tri 56 c6 khd ndng

tri nq tra ng

VND \IND

4.395.909.100

9.525.31 5.67 5

586.123.500

219.395-150

VND

4.395.909. r00

9.525.315.6',1 5

586.123.500

2t9.395.150

- C6ng ty CP T6n D6ng A
- Vien nghiCn cl]u cokhi
- COng ty TNHH Thdp Vina Kyoie

- Ngudi mua tli tidn trudc khiic

14.126.7$.45

-l
-I

I
f
-I
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cONc ry c6 PHAN EAU ruxAy DTING Lip MAy lDrco
Khu C6ng nghiQp Nhon Trych I, xa Hiep Phu6c, huyQn Nhon
Trirch, tinh Ddng Nai

Bdo c6o tli chinh

nam tai chinh k6t thf c nely 3YDn0l7

16 . CHI PHi PHAI TRi, NGAN HAN/

chi phi trich uu6c t?m tinh gi6 v6n hdng h64 thanh phAm da b6n, c6ng trlnh
da nghiem thu khiii luqng

- Gia cdng hdng xu6t kh6u cho C6ng ty TNHH Danieli

- Cia cdng l6p d4t c6c Hgp ddng cho Nhd m6y Vinakyoie

- Gia c6ng, lip ld thiiit bi t?i Nhd m6y Ton Dong A
- Gia c6ng cAu cho C6ng ty TNHH Kone Cmnes

- Cdc cdng trinh kh6c

17 . PHAI TRA NGAN H4N KHAC

- Kinh phl c6ng tloAn

- Bio hi6m xa hOi

- 86o hidm y t6

- BAo hi6m th6t nghiQp

- c6 tfc, lqi nhu6n phai trd

- Pheitl? cdc doithi c6ng

- C6c khoin ph6i trd, phdi nOp kh6c

. v6N CHU Sd HIIU

Bnng d6i chi6u bi6r tlQng cria v6l chri s& h0u

V6n dAu u cria Qu, Eau tu ph6t

Chn sd hiiu tri6n

VND VNID

55.000.000.000 12.650.593.747

3lt2t20t7 0v0l/2017

- 
vND vt\D

3ut2DO17 ou0v20t7
VND

28t.478.749

371.268.338

t61.792.512

207.360.7 5t

207.573.655

vt\D

469.843.033

7761

{ol

"81,dY
.Mi
IC
#
=:il

a
.Nt
NHI

r0/

4c0nc

18

a)

134.921.312

I .229 -47 4.O05 604.764.345

492.692.689

167.905.093

37 5.114.030

l7 4.956.249

178.800.000

838.4s9.s08

409.222.000

672.326.939

42.881.644

12.092.000

8.075.000

336.300.000

815.553.7r 9

1.73s.'t85.297

2.637.749.s69 3.622.414.599

Lgi nhugn chua
ph6n ph5i

s6 du dAu nrm tru'fc
Lai !ong ntrm trudc

Trich l4p c6c qui

chia c6 tfc
Trtch qu! khen thudng phrlc lgi

s6 du cu6i ndm trufc

Lai trong ntrm nay

T ch l{p cdc quY

chia c6 tfc
Trich qui khen thudng phric lgi

sii du cu6i n{m nay

668.738.793

19.963.8s6.1s0

9.r99.297.425
(668.738.793)

(6.600.000.000)

(401 .243.27 5)

YND

81 .6t4.449.897

9.r99.297.425

(6.600.000.000)

(401 .243.27 5)

ss.000.000.000 89.812.504.047

T

T

L.

t
I
t-
lr

I
l
J

J

J

I

919.930.000

ss.000.000.000 14.239.262.540 21,750,670.197::=+.!l: 90.989.932.737

9.197.358.690

(919.930.000)

(6.600.000.000)

(r.419.930.000)

9.197.358.690

(6.600.000.000)

(1.419.930.000)
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C6NG TY c6 PHAN EAU TIIXAY DUNG LAP MiY IDICo
Khu C6ng nghiQp Nhon Trqch l, xd HiQp Phudc, huyQn Nhon
Tr4ch, tlnh D6ng Nai

B{o c6o tii chirh
n6m tai chlnh kiit thri c ngdy 3lll2l2\l?

Theo Nghi quyiSt cria Eqi HQi ddng c6 d6ng thudng nien ndm 2Ol7 s5 02Ne-DHCE -ZOt6 ngny 2t rh6ng 04 nrm 2017,
C6ng ty c6ng bi5 vi€c phAnth6i lqi nhuan nam 20t 6 nhu sau:

r, te s6 tidn

Lgi nhuen sau thu6 ffry k6, d'n ngdy 3llt2l2ol6 dnng dd phan phi5i

- Lqi nhudn sau thui! chua phdn ph6i aic ndnt trudc
- Lqi nhudn sau lhl.ii ndm 201 6
Trich Qu! dAu tu ph6t tridn (10% Lgi nhudn sau thu6 nlm 2016)

Trich quy khen thudng phrlc loi (10% Loi nhuAn sau thuii nIm 2016)

Trich quy thudng ban di6u hdnh

Chi tra c6 tfc t2%o/v6n di6u lQ (tuong rlng m6i c6 phAn nhQn 1.200 tl6ng)

Loi nhu$n cdn lqi chua ph6n ph6i

Chi ti6t Y6n diu tu cia cht sfi hliu
Ti lO cu6i nam

% VND

20,t3 I1.068.910.000

5,19 2.856.650.000

4,81 2.644.240.000

4,36 2.400.000.000

65,51 36.030.200.000

10,00

10,00

) 't1

ri l0

VND

2t .493 .l',7 I .501

12.293.874.082

9. t99.297.425

919.930.000

9r9.930.000

s00.000.000

6.600.000.000

t2.553.311.50',1

D6u n6m

R
.-N

DW
iY
ot
gl

.q)

t\
"N)I

l

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I,,I
I

I

I

b)

T6ng Cong ty DAu tu Ph6t triiin Eo
thi va Khu c6ng nghiep Viet Nam -
TNHH MTV
COng ty TNHH MTV Ph6t tri6n Eo
th! vd Khu C6ng nghiep IDICO

C6ng ty Cd ph6n DAu tu Ph6t hi6n
Nhd vn Dd thi IDICO

C6ng ty C6 phln Diu tu Ph6t triiSn

Cuong Thu4n IDICO

c6 dong khdc

20,t3 I1.068.9t 0.000

5,19 2.856.650.000

4,81 2.644.240.000

4,36 2.400.000.000

65,51 36.030.200.000

100 ss.000.000.000

c) Cic giao dlch vl vdn v6l c6c chi so hEu vi phen ph6i c6 tfc, chia lqi nhuin

V6n diu tu c0a chrl sd hEu

- Vdn g6p ddu ndm

- ttiin g6p cuiii nam

C6 ttc, lqi nhu4n da chia

- Cd ttic, lqi nhuQn chia tran lqi nhudn nd trtdc

d) c6 pli6u

56 luqng c6 phi6u dang ki ph6t hanh

56 luqng c6 phiiiu da b6n ra c6ng chring

- co pnteu pno tnong

56 luqrg c6 phi6u dang luu hanh

- co pnteu pno lnong

MQnh gi6 c6 phiiiu dang luu hdnh 10.000 ddng/c6 phin.

3ut2n0t7 0l0tl20t7

55.000.000.000

N[m 2017 Nnm 2016

55.000.000.000 s5.000.000.000

55.000.000.000 55.000.000.000

6.600.000.000 6.600.000.400

5.s00.000

5.500.000

5.500.000

5.500.000

5.500.000

5.s00.000
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-I
-I CONG ry c6 PHAN DAU rr.t xAy DUNG LAp MAy rDrco

Khu C6ng nghiep Nhon Tqch l, xa Hiep Phudc, huyen Nhon
Trqch, tinh Ddng Nai

Blo do 6i chlnh
n6m tai chlnh k6t rhrlc @E 3ln2n|l7

I
-I
-t
-I
-I

I
I
r
-I

I
I
I
f
f
f
I
f
1
1

e) Cdc qut ciia c6rg ty

Qut dAu tu ph6t tri6n

. cAc KHoAN MUc NGoAr BANG cAn oot 16, roAx
NgoAi te cic loai

- D6 la MY (USD)

- E6ng tidn chung Chau Au (EUR)

20 . T6NG DOANH THU BAN HANG vA CUNG CAP DICH vU

Doanh thu hogt ttQng x6y lip
Doanh thu b6n hang hda

Doanh thu cung cdp dich vq

Trong <16: Doanh thu d6i vdi cdc ben lien quan

(Xem th,ng tin chi tiiit tqi Thuyiit minh 34)

. GIA v6N HANG BAN

Gi6 viin hoat tlong x6y dung

Ci6 v6n cia hang h6a da b6n

Gid v6n dlch vg dd cung cdp

22 . DOAN}I THU HOAT DONG TAI CHiNH

Lni tidn grii, fiEn cho vay

Lii ch€nh lQch tj gi6 ph6t sinh trong nam

LAi chenh lech ty gi6 do <l6nh gi6 l4i s6 du cu6i nam

3vt2l20t7 01/0112017

t4.239.262.540 t3.319.332.540

14.239.262.540 13.319,332.540

3t/1212017 0ll0U20t7

55.827,34 20.189,28

/

448,02 439,02

278.723.009.588 209.120.269.663

- 137.614.426

- t3t-413-612

NIm 2017 Nlm 2016

278.723.009.588 2093a9.297.701

3634A-483.443 44.168.410.640

Ndm 2017 Nam 2016

2t

\ VND

250.952.453.482

, VND

186.466.065.540
't 17.0't3.t22

83.593.000

250.952.453.482 t86.666.731.662

NIm 2017 Nlm 2016

VND

3.087.540.935

204.684.320

640.27 5.7',14

VND

3.060.708.43s

593.007.360

284.498.250

i ir:: i" 3.932.501.029 3.938.214.045
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CONG Ty cO PHAN DAU ru'xAy DUNG LAp Ml,y rDrco
Khu Cdng nghiep Nhm Trach l, xI Hiep Phudc, huyen Nhon
TEch, tlnh D6ng Nai

Bao dc tli cttuth
nau tAi chinh kiit tht c rlgqy 3llnmlT

f

T

23 . CHI PHi TAI CHiNH

L6i ti6n vay

L6 chenh l€ch tj gi6 ph6t sinh trong ndm

24 . CHI PHi QU;.N LV DOANH NGHIE,P

Chi phl nguyen lieu, vAt lieu

Chi phl nh6n c6ng

Chi phi khdu hao tni san c6 dinh
Chi phi dy phdng

Thu6, phl, lQ phf

Chi phi dich vg mua ngodi

Chi phi kh6c bing tidn

25 . THU NHAP KHAC

Nnm 2017 NIm 2016

VI.ID

6.026.406.989

649.849.047

VND

4.890.808.44r

83r.76t.ss9

6.676.256.036 5.122.570.OOO

Ndm 2017 NIm 2016

VND

s81.5t9.664

9 .7 s9.7 54.138

856.217.554

126.0t1.952

357.972.584

6t2.448.786

1.874.113.896

VND

478.566.459

7.625.051.950

879.315.053

474.991.766

908.345.522

772.1t4.975

14,168.038.574 11.138.385.725

Nam 2017 NIm 2016

Thu nh4p tir nhugng b6n, thanh ly Ai san c6 dlnh

Thu nh6p ttr cho thue mdt bihg
Thu nh6p kh6c

26.CHIPHiKHAC

C6c khoin bi phgt vi ph4m hdnh chinh
Chi phi kh6c

VND

22?.272,727

100.000.000

7 5.s49.363

VNID

g1.712.$;

4o2.422-090 91.7r2.038

Ndm 2017 Ndm 2016

vflD

t09,128.234

VND

l0_780.858

t09,128.234 10.780.8s8

T
I
I
-t
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CONG TY c6 PHAN DAU TUXAY DuNG LAP MAY IDICo
Khu COng ngtriQp Nhon Trqch l, xa HiCp phudc, huyQn Nhon
TBch, tinh Ddng Nai

Bio clo tli ctitrh
nAm tai chinh k6t th[cneby 3t\2n\n

27 . CrIr pHi THUf rUU nri5,r oo,lNH NGHIEP HrpN HANH7

T6ng lqi nhu{n k6 to6n trudc thud TNDN
Cdc khoen didu chinh tdng
- Phdn khdu hao xe 60A t77.58 Vrot khung ndu 2017
- Thi lao HQi ddng qudn tri, BKS
- Ldi CLTG chuq thrc hien ndn tru6c chuyiin sang dd thEc hi(n
- Phqt tiln nAp chAm vi phgm hdnh chinh
C6c khodn didu chinh gi6m

- LAi Chenh lech fi gid chua thuc hien
Thu nh4p tlnh thui6 rhu nh4p doanh nghiep

Thu nhQp tinh tttuii duo;c hvdng w ddi thti TNDN
Thu nhip khdc kh6ng tuOc htot?g uu dAi tltl.i TNDN

chi phi thu6 TNDN hiQn hirnh

- Chi phi thud TNDN drqc tru ddt rhud stuit thuii rNDN tsN
Chiphtth i TNDN duqc gidm 50%
Chi phi thui TNDN kh6ng duEc hudng w ddi

- Chi phi thud TNDN kh6ng duqc hudng ru dai cdc ndm trudc
Thu6 sudt thuii TNDN

chi ptt thu6 TNDN hiQn hinh

Thu6INDN phai nop dAu n6m

Thuii TNDN dA nop trong nAm

Thu6 TNDN phii rgp cu6t nim tt hoirt itong kinh doanh chinh

28 . LAr co B.fN rntx cO pnrfu

Lqi nhu0n thuan sau thu6

Lqi nhu{n ph6n b6 cho c6 phiiiu ph6 th6ng
C6 phi6u ph6 th6ng luu hdnh binh qu6n trong ndm

Lii co bin tr6n c6 phi6u

N[m 2017 Nam 2016

VND

I l 152.456.381

I .795.79t .128

293.080.000

1s0.000.000

1-243.582-894

109. t28.234
(640.27 s.77 4J

(640.275.774)

12.307 .97 I .735

8.817.608.710

3.490.363.025

VAID

9.880.7s5.539

296.082.142

293.080.000-

3.002.142

(t .243 .s82.894)
(1.243.582.894)

8.933.254.7 87

8.84 t.542.749

91.7 t2.038

1.359.393.258 68I.4s8.rr4

1.322.641.307

(66t.320.654)

698.072.605

595.704.43i

200/,

1.326.231.412

(663. t t5.706)

18.342.408

Viec tinh to6n lni co bAn tr€n ci5 phi6u c6 thiS ph6n phSi cho c6c c6 d6ng sd htu c6 phin ph6 th6ng crja C6ng ty drqc
fiUc hien dua tren c6c s6 liEu sau:

1.955.097.69r 681.458.r14

(8.908.826) 489.633.060

(r.236.79s.608) (1.t80.000.000)

709.393.2s7 (8.908.826)

N{m 2017 NIm 2016

VND

9.197.3s8.690

9.t97.3s8.690

5.500.000

VND

9.t99.297.425

9.t99.297.42s

5.500.000

C6ng ty chua cd du tinh trich quy khen thudng, phoc lgi tren lgi nhuin sau thud tai c6c thdi di6m lap b6o c6o tai chtnh
hing n6m.
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CONG TY C6 PHAN EAU TU'XAY DUNG LAP MAY IDIco
Khu C6ng nghiep Nhon Tr4ch l, xE HiQp Phudc, huyQn Nhsn
Tr4ch, tinh Ddng Nai

BIo ciio tai chinh

ntrm tii chinh ket thtcngly 3ln2f20yl

29 . CHI PHi SAN XUAT KII\,H DoANH THEo YtU T6

Chi phi nguyen liQu, vat lieu, d6 dtng
Chi phi nh6n c6ng

Chi phi kh6u hao tdi s6n c6 dlnh

Chi pht dlch vp nua ngoii
Chi phi kh6c bing tidn

. CONG cU TAI CHiNH
Cdc logi cdng cu tai chinh cria COng ty bao gdm:

281.800.506.853 189.003.438.292

NIm 2017 NIm 2016

VND

149.166.335.809

66.620.s49.804

6.453.804.083

56.145.701.086

3-4t4-116.071

VND

r01.935.537.689

58.881.823-793

5.895.645.037

z',t .387 .518.77 I

902.9t3.002

Gi6 hi ghi s6 k6 to6n

3ut2t20t7 0t/01/20t7

Gi6 Du phdng Gi6 g6c Dg phdng

VND

2.985.213.O40

72.184.96s.489

45.500.000.000

VND VI,ID

Tili sin tii cllDh
TiAn Ya c6o khoen tuong duong ti6n

Phai thu kh6ch hang, phai thu kh6c

C6c khodn cho vay

No.'phii tri tAi chirh
Vay va ng
Phai tra ngudi b6n, phai tre kh6c

Chi phi ph6i lrd

- 20.177.667.480

(126.011.9s2) 69.760.401.704

- 47.500.000.000

t20.670J7A.s29 fi26.011,952\ 137.438.069.184
ANH

TNHHci6 tri ghi s6 kd ro6n

3tlt2t20l7 0ll0u20t7
,l

VND

88.\06.771.208

39.664.404.456

1.229.474.O05

VND

91.906.588.642

47 .091.600.4t7

604.764.345

129.000,649.669 139.602.953.404

Tdi san tdi chinh va ng phei ri Bi chinh chua dugc d6nh gi6 theo gi6 tri ho.p ly tei ngay k6t thrlc ky.kii to6n nam do

Th6ng tu s6 2l O/2Oo9ffi-ATC va cAc quy dlnh hien hAnh yeu cau trinh bdy 86o c6o tii chinh va thuydt mirh thong tin

d6i v6i c6ng cq tai chinh nhung kh6ng dua ra hu6ng d6n tuong duong.cho viQc d6nh gi6 va ghi nhan gi6 tri hqP ly crla

c6c Ai sAn tdi chinh vd ng phii tra tdi chfnh, ngoai tr c6c kho6n trfch lQp du.phdng ng ph6i thu kh6 .ldi vn du phong

gidm gi6 cdc khoan diu tu Jhrrng khoan tfi dus. c neu chi tiiit tai c6c Thuy6i minh li6n quan.

Quin l, rii ro tii chluh

Rii ro tdi chinh ctla C6ng ty bao g6m rui ro th! trudng, rui ro rin dqng vd rrii ro thanh khoan. COng ty da xay dgng hQ

rh6ng ki6m so6t nhim cldm b6o sg c6n bing d mttc hqp U gita chi phl r0i ro ph6t sinh vi chi phl qudn ly rii ro. Ban

Gidm tliic C6ng ty c6 tdch nhiem theo d6i quy t.tnh quan li rui ro de dAm beo sg c6n bing hgp li gioa rui ro vi kiiim

Rii to thl t rtng
Hoat dong kinh doanh c0aC6ng ty sE chti y6u chlu roi ro khi c6 s!, thay ddi vE ty gi6 h6i do6i .'a lai su6t.
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coNc ry cd PHAN DAU rrt xAy DUNG LAp MAy lDrco
Khu Cdng nghiep Nhon Tr4ch l, xA HiCp Phudc, huyen Nhon
Tqch, tinh Ddng Nai

Bdo do t}i chinh

nim tai chfnh k6t thricrrgly 3vl2l20l7

f(ut to ve gra: ,
1.,.

uong Ly cnlu rur ro ve gra cua cac cong cr:r v6n ph6t sinh tU c6c khodn dAu tu c6 phi6u ngiLn hen vd dai hen do tlnh kh6ng

chfc chln vA gi6 tuong lai cia c6 phi6u ddu tu. C6c khoin tfAu tu cd phitlu ddi h4n duo. c nim gi0 vdi mgc dich chiiln

Iuqc leu ddi, tei thdi .li6m k6t thric ky ki5 rodn nam Cong ty chm cd kii hoach b6n cdc khoin diu tu nAy.

Rii ro vA tY gi6 hiii do6i:

Cdng ty chju rii ro vA ti gi6 do gi6 tr! hqp lj cr)a c6c lu6ng ti6n trong tuong lai cia mQt c6ng cg tai chi s€ bi6n d0ng

lheo nhtng thay d6i cia ii gid ngo4i te khi ciic khoan vay, doanh thu vd chi phi c0a COng ty dugc thuc hien bing don vi

tiin tg kh6c vdi ddng vietNam.

KUI ro ve tal suat:

COng ty chiu Iii ro vA lai su6t do gi6 tri hqp Ij cr)a c6c ludng tien Eong tuong lai q1a mot cOng cU tdi chinh sd bi6n dong

theo nhtng thay d6i cia lai su6t th! trudng khi C6ng ty c6 ph6t sinh c6c khoin tidn grli c6 ho4c khOng c6 lcj h4n, c6c

khoan vay vA ng chlu lai sudt rha ndi. COng ty qudn ly rni ro l6i su6t bing c6ch phan tich tinh hlnh c?nh tranh hen thi

trudng d6 c6 clrgc c6c lai su6t c6 lgi cho muc dich crla C6ng ty.

Rrii ro li,t datng

Rrli ro tin dgng li rrii ro ma mot ben tham gia trong mot c6ng cg tai chlnh hoac hgp ddng kh6ng c6 kh6 ndng thuc hien

duo. c nghia vy cia mlnh ddn d6n t6n th6t vA tAi chinh cho C6ng ty. COng ty c6 c6c rii ro tin dUng tir ho4t .long dQng san

xudt kinh doanh (chri y6u O6i vOl c6c ktodn phai thu kh6ch hing) vd ho4t dQng tdi chinh (bao gdm tidn grii ng6n hAng,

cho vay vd c6c cdng cU di chlnh kh6c).

TrCn 5 ntrm CongTir I nam T€n I nim
trdxuSng diln 5 ntrm

TAi ngdy 3111212011

TiAn va cdc khoan tuong tluong ti6n

Phai thu kh6ch hang, phni rhu kh6c

C6c khoin cho vay

T6i ngiry 01/0t/2017

TiAn vA c6c khoan tuong tluong tidn

Phei thu kh6ch hang, phai thu kh6c

C6c khoAn cho vay

VND

2-985 -213 -040

12.184.965.489

4s.s00.000.000

VI'ID

2.98s.213.040

72,184.965.489

4s.s00.000.000

120.670.178.529 120.670.178.529

20.17'1 .667.480

69.7 60.401 .7 04

47.500.000.000

20.177.66't .480

69.760.401.704

47.500.000.000 ,0,

\G
_l!z.al!1959J.Q{ _-____--: t37.438.069.184

Rii ro tho h khoiut :

R0i ro thanh khoen la rii ro COng ty gip kh6 khln khi thfrc hien c6c nghia vV tai chlnh do thi6u vi5n. Rrii ro thanh khodn

cria Cdng ty chi y6u ph6t sinh tir viec cdc tai sdn tai chlnh vA ng phdi tld tai chlnh c6 c6c thdi diiim d6o hqn khric nhau.

Thdi hqn thanh todn cria cic kho6n ng phdi tra tdi chinh dua ren c6c khoen thanh to6n dg kiiin theo hgp ddng (tren co sd

ddng tidn cia c6c khoin giic) nhu sau:
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CONG ry cO PHAN EAU ru'x^y DTING Lip MAy rDrco
Khu Cdng nghiQp Nhon Tr3ch l, xA Hiep Phudc, huyQn Nhon
Tr4ch, tinh Ddng Nai

860 c6o Ai chinh

n6m tai chinh kiit thric n}dy 3l/l2f2|l7

_f

Ti I n6m

trv xuiing
Tr€n I nlm

tliin 5 n6m

Tren 5 ntrm c0ng

"l4i ngiy 3lll2l20l1
Vay va ng

Phdi trd ngudi b6n, ph6i tra khdc

Chi phi ph6i tr6

T4i ngiy 0l/0120r7
Vay vd ng

Phai i'A ngudi b6n, phai tld kidc
Chi phl phai td

82.245.095.512 5.861.6',15.696

39.664.404.456

I .229.47 4.005

Vi{D

88.106.77r.208

39.664.404.456

I .229.47 4.005

123.138.973.973 5.861.675.696 129.000.649.669

91.906.588.642

41 .091 .600.4t7

604.764.345

87.236.588.642

47.091.600.417

604-764-345

4-670.000.000

a)

b)

r34.932.9s3.404 4.670.000.000 139.602.953.404

C6ng ty cho ring mrlc t O tap trung rii ro d6i vdi viea tra nq ld th6p. Cong ty c6 kha nang thanh todn cdc khoan ng diln

han tt ddng ti6n tir hoqt dong kinh doanh va tiAn thu ti, cric tai sdn tdi chlnh d6o h4n.

31 . THONG rlN 86 suNc cno cAc KHoiN MUc TRINH BAY TRoNG BAo cAo LUL cHUYtN TIdN TIE

Nam 2017 NIm 2016

S6 tiln di vay thqc thu trorg kY

Tidn thu tlr tli vay theo kh6 u6o thong thudn gi 266.799.909,376 209.895,633-725

Sd tian da th-uc trn g6c vay trong ki
Ti6n tld ng gi5c vay theo kh6 udc th6ng thuon$i 270.599'726,810 201.000.143.408

, NHitNG sU'KIEN PHAT SINH SAU NGAY KET THIJC NIVT TAT CTTiNTT

Kh6ng c6 sU kien trgng y6u nAo xdy ra sau ngdy kiit thric n6m tdi chlnh ddi h6i ph6i drigc diEu chinh hay c6ng bii tren

860 c6o tAi chlnh nay.

. BAO CAO BQ PHAN

Hog dQng kinh doanh chlnh cta COng ty ld xdy lip, chn yilu phdt sirh trcn lanh th6 viCt Nam nen COng ty kh6ng ldp b6o

c6o b0 ph4n theo khu vUc dla lj.

34 . NGHTEP vU VA s6 ou'vor cAc BtN LrEN QUAN

Trong ndrn, C6ng ty c6 c6c giao dich ph6t sinh vd s6 du tqi ngdy k6t thtc 19 ki5 to6n ndm vdi c6c ben licn quan nhu sau:

Giao dlch ph6t sinh trong ndm:

M6i quan hQ Ndm 2017 Nrm 2016

. V}ID VI{D

36.348.483.443 44.168.410.640

750.000.000

35.598.483.443 44.168.410.640

Doanh thu hgp d6ng xny d1rng

- Cong ty C6 phin Thriy diQn Sork Phu Mi€ng

- T6ng C6ng ty Diu tu Ph6t tri6n Dd th! vi Khu c6ng

nghiep viet Nam - TNHH MTV

Cing
l ong cong ry

Cd dong
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coNG Ty c0 PHAN DAU ruxAy DUNG LAp MAy rDrco
Khu COng nghiep Nhon Trech l, xA Hiep Phudc, huyQn Nhon
Trqch, tinh Edng Nai

Bio cdo tlli chinh

nIm tai chinh k6t thuc nedy 3Ul2D0l7

M6i quan h€ NIm 2017 NIm 2016

Mua hirg
- c6ng ty C6 phln DAu tu Ph6t fi6n Nhn va Ed thi

IDICO
- C6ng ty TNHH MTV Ph6t tri6n D6 thi vd Khu c6ng

nghiep IDICO

- C6ne ty C6 phin Diu tu X6y duns vA Ph6t tri6n v4t
liQu IDICO

si5 du tei ngdy k6t thnc ky kii toan ntrm

Phii thu ngin h4n khdch hing
- C6ng ty C6 phan DAu tu xAy dung vd Ph6t tri6n vAt

IiQu TDICO

- C6ng ty C6 phan Diu tu XAy drng s6 I O IDICO

- Ban quan ly DU 6n Nhd m6y Thriy diQn Eak Mi 4

- C6ng ty C6 phin Ph6t ai6n Dulng cao ti5c Bi€n Hda-

V0ng Tdu

- T6ng C6ng ty DAu tu Ph6t ri6n DO thi ve Khu cong

nghiCp Viet Nam - TNHH MTV

Phii tri cho nguli bin ngin h8n

- c6ng ty c6 ptrAn oAu tu Phat tri6n Nha va Do thi
IDICO

- C6ng ty TNHH MTV Ph6t tri6n DO thi vd Khu c6ng

nehiep IDICO

- C6ng ty C6 phAn DAu tu Xdy dr;ng vd Phdt tri6n v4t
lieu IDICO

Giao dich vdi c6c ben lien quan khec nhu sau:

- Thu nh4p cUa HDQT vA Ban Gi6m d6c

M6i quan he 3ut212017 0 0tn0l7
VND

4.698.236.r07

84.884.995

t .87 s.271 .608

120.621.578

c6 dong

c6 ttong

c6 aong

VND

2.103.604.085

1.048.561.376

856.393.650

r98.649.059

VND

2.004,5s2.208

I .t55.928.523

848,623.685

r.i

l-r

l-t
l-r

l-r

l-i

I
f-I

rt
r
h
tr

H

Cing
T6ng cdng ty

CDng

t6ng cdng ty

Cing
T6ng c6ng ty

Cr)ng

T6ng c6ng ty

u0 oong

c6 dong

c6 dong

c6 dong

2.6t7 .457.926

VND

21.822,397.094

84.884.995

3.637.s23.327

3.500.625.823

24'1.n1.250

20.352.251;703 JI

IG IY

; xrdN

AASC

'fp236.336.439

68.333.331

276,073.536

3'l't: -sgs.37 5

3ut2D0t7 0t /0112017

VND

1.366.t 86.000

VND

1.647.493.000
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CONG Ty cO pH.iN DAU ruxAy DWc LApMAyrDrco
Khu C6ng nghiQp Nhon Tr4ch l, xA Hi€p Phudc, huyen Nhon
Trach, tlnh E6ng Nai

86o c6o tli chfnh

nIm Ai chtnh kdt th{ c ngay 3l ll2DOlT

rI
rI
rI
rI
r-I

rI
rt
rI
l-I

f-I

ry

rt
rI
rI
rI

l'I

tt
rt

n

3s .s6LrsusoSANH ';

S6 lieu so s6nh h s6 lieu c0a 860 c6o tei chlnh cho n{n tdi chtnh k6t th6c ngAy 3l th6ng 12 n6m 2016 da duqc COng ty
TNHH hdng Ki6m ro6n AASC ki€m ro6n.

Nsuti lip
ngdy 05 thing 03 ndn 20 I I

K6 to6r trutTg ooc

TrAn Vtrn Nggc Vtl Thi Hiln

il
l'a

$
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