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I. Thoâng ñieäp cuûa chuû tòch Hoäi Ñoàng Quaûn Trò 

 

 “Moãi khaùch haøng laø moät baèng höõu vaø moãi saûn phaåm laø moät lôøi cam keát”  

Coù moät caâu chaâm ngoân, maø theo toâi, taát caû doanh nghieäp ñeàu noùi ñeán: “Khaùch 
haøng laø thöôïng ñeá”. Theá nhöng, vôùi Höõu Lieân, toâi laïi coù moät quan nieäm khaùc. 
Toâi quan nieäm raèng moãi khaùch haøng laø moät ngöôøi baïn. Ñoù chính laø lyù do toâi ñaõ 
choïn teân Höõu Lieân cho thöông hieäu cuûa mình.  

”Höõu“laø tình baïn höõu. ”Lieân“ laø söï lieân keát. Ñoù laø söï lieân keát cuûa tình baïn höõu, 
moät moái quan heä maø ôû ñoù nieàm tin vaø chöõ Tín phaûi luoân ñöôïc ñaët leân haøng ñaàu.  
 
Vì nieàm tin, chuùng toâi ñaët mình vaøo vò trí cuûa baèng höõu ñeå tìm ñeán söï haøi loøng 
cho nhöõng saûn phaåm chaát löôïng vaø cho moät thöông hieäu uy tín. Vì chöõ ”TÍN“ 
cuûa thöông hieäu, trong töøng saûn phaåm, duø laø nhoû nhaát, chuùng toâi ñeàu gôûi vaøo 
ñoù moät lôøi cam keát, cam keát veà nhöõng saûn phaåm “chaát löôïng theùp, uy tín 
vaøng”. 
 
Gaàn 30 naêm döïng xaây vaø phaùt trieån, nieàm tin vaø chöõ tín cuûa thöông hieäu Höõu 
Lieân ñaõ vöôn taàm ra theá giôùi. Thaønh coâng aáy ñaõ phaàn naøo khaúng ñònh quan 
nieäm cuûa chuùng toâi trong kinh doanh: “moãi khaùch haøng laø moät baèng höõu vaø 
moãi saûn phaåm laø moät lôøi cam keát”. 

Vôùi theá vaø löïc hieän coù, toâi tin raèng Höõu Lieân seõ trôû thaønh moät trong nhöõng 
thöông hieäu Theùp haøng ñaàu taïi Vieät Nam vaø tieán tôùi phaùt trieån thaønh moät taäp 
ñoaøn ña ngaønh mang taàm voùc khu vöïc & quoác teá vôùi thöông hieäu Vieät. 
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II. Lòch söû hoaït ñoäng cuûa coâng ty  

1. Quaù trình phaùt trieån vaø nhöõng söï kieän quan troïng 

Thöông hieäu Höõu Lieân chính thöùc coù maët treân thò tröôøng töø naêm 1978 baét 
ñaàu töø moâ hình hoaït ñoäng cuûa moät cô sôû saûn xuaát caùc loaïi phuï tuøng xe ñaïp, xe 
maùy nhö: xích, líp, caêm xe vaø ñaây laø moät trong nhöõng doanh nghieäp hieám hoi 
thöôû ñoù saûn xuaát nhöõng saûn phaåm phuï tuøng cho xe maùy vaø xe ñaïp. Chæ trong 
voøng 2 naêm, cô sôû saûn xuaát ñöôïc môû roäng, quy moâ lôùn hôn vôùi hôn 100 nhaân 
vieân. Cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa neàn kinh teá Vieät Nam, toå saûn xuaát Höõu Lieân 
phaùt trieån maïnh veà caû saûn löôïng vaø quy moâ saûn xuaát thaønh Xí nghieäp Tö doanh 
Höõu Lieân.  

Ñeán ngaøy 4/4/1992, Xí nghieäp Tö doanh Höõu Lieân laáy teân laø doanh 
nghieäp Tö nhaân Höõu Lieân, ñoàng thôøi môû roäng phaïm vi kinh doanh sang caùc lónh 
vöïc saûn xuaát 

 Saûn phaåm cô khí tieâu duøng, caùn keùo kim loaïi ñen, saûn xuaát nhöïa, saûn 
xuaát oáng theùp caùc loaïi, kinh doanh thöông maïi mua baùn phuïc vuï saûn xuaát, ñaïi 
lyù kyù gôûi caùc loaïi haøng hoùa. Vaø 7 naêm sau ñoù, khi ôû Vieät Nam baét ñaàu coù nhöõng 
cô sôû saûn xuaát oáng theùp thì Höõu Lieân AÙ Chaâu ñaõ trôû thaønh doanh nghieäp ñaàu 
tieân coù theå saûn xuaát oáng theùp vôùi quy moâ coâng nghieäp. 

Ngaøy 20/4/2001 mang moät daáu aán ñaëc bieät trong quaù trình phaùt trieån cuûa 
Höõu Lieân AÙ Chaâu khi Coâng ty chính thöùc hoaït ñoäng theo moâ hình coâng ty coå 
phaàn vôùi truï sôû chính ñaët taïi KE A2/7 Taân Kieân-Bình Lôïi, Phöôøng Taân Taïo A, 
Quaän Bình Taân, TP.HCM (theo Giaáy CNÑKKD soá 4103000385 cuûa Sôû Keá 
hoaïch vaø Ñaàu tö TP.Hoà Chí Minh vôùi voán ñieàu leä laø 5 tyû ñoàng vaø 9 coå ñoâng 
saùng laäp). Cho ñeán thôøi ñieåm hieän nay, oáng theùp laø saûn phaåm chuû löïc cuûa coâng 
ty Höõu Lieân AÙ Chaâu vôùi doanh thu vaø saûn löôïng haøng naêm cuûa ngaønh haøng oáng 
chieám treân 2/3 toång doanh thu cuûa nhaø maùy. Saûn phaåm oáng theùp cuûa Coâng ty 
phong phuù vôùi caùc saûn phaåm nhö oáng theùp troøn, oáng oval, oáng chöõ D, oáng 
vuoâng. Ñoä daøy thaønh oáng hieän nay cuûa Coâng ty saûn xuaát cuõng raát ña daïng, töø 
0,7 mm ñeán 3,5 mm vôùi nhieàu quy caùch khaùc nhau töông öùng vôùi nhu caàu cuûa 
khaùch haøng. 

Naêm 2002, Coâng ty taêng voán ñieàu leä leân 30 tyû ñoàng. Naêm 2003, Coâng ty 
naâng möùc voán leân 60 tyû ñoàng. Ñeán naêm 2004, voán ñieàu leä Coâng ty ñaõ ñaït möùc 
100 tyû ñoàng vaø naêm 2006, ñeå ñaùp öùng nhu caàu thò tröôøng vaø môû roäng hoaït ñoäng 
saûn xuaát kinh doanh, voán ñieàu leä Coâng ty ñöôïc naâng leân ñeán 140 tyû ñoàng.  
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Naêm 2007 laø naêm Coâng ty coù nhieàu söï kieän quan troïng, taïo ñieàu kieän 
thuaän lôïi cho Coâng ty tieáp tuïc môû roäng caùc hoaït ñoäng kinh doanh. Coâng ty ñaõ kyù 
keát hôïp taùc chieán löôïc vôùi 6 nhaø ñaàu tö chieán löôïc laø caùc Coâng ty ñòa oác, Ngaân 
haøng vaø Coâng ty taøi chính ñeå taêng voán ñieàu leä theâm 50 tyû ñoàng nhaèm ñaàu tö cho 
Döï aùn daây chuyeàn caùn uû môùi nhaèm chuû ñoäng hôn trong vaán ñeà nguyeân vaät lieäu. 
Coâng ty cuõng ñaõ môû roäng hoaït ñoäng saûn xuaát – kinh doanh sang moät soá lónh 
vöïc môùi nhö: Kinh doanh baát ñoäng saûn, ñaàu tö taøi chính. Ngoaøi ra, ñeå saûn xuaát 
theâm caùc saûn phaåm töø theùp vaø inox, Coâng ty ñaõ goùp voán thaønh laäp Coâng ty CP 
Minh Höõu Lieân vôùi voán goùp chieám 61,54% toång voán ñieàu leä. Tính ñeán ngaøy 04 
thaùng 01 naêm 2008, voán ñieàu leä Coâng ty ñaït möùc 190 tyû ñoàng.  

Ngaøy 16/06/2003, Coâng ty ñaõ xaây döïng thaønh coâng heä thoáng quaûn lyù theo 
tieâu chuaån quoác teá ISO 9001 : 2000 vôùi Giaáy chöùng nhaän soá HT 508.03.17 do 
Trung taâm chöùng nhaän phuø hôïp tieâu chuaån QUACER caáp. Veà hoaït ñoäng kinh 
doanh vaø phaân phoái saûn phaåm, Coâng ty CP coù heä thoáng ñaïi lyù roäng khaép caû 
nöôùc, saûn phaåm cuûa Coâng ty ñaõ ñöôïc tín nhieäm taïi thò tröôøng trong nöôùc, ñoàng 
thôøi ñaõ xuaát khaåu sang caùc nöôùc khu vöïc Ñoâng Nam AÙ. Coâng ty ñaõ ñaêng kyù 
nhaõn hieäu haøng hoùa taïi Vieät Nam vaøo thaùng 03 naêm 2003 vaø taïi caùc nöôùc: 
Myanma, Laøo, Thaùi Lan, Australia, Singapore vaøo thaùng 04 naêm 2005. 

2. Ñònh höôùng phaùt trieån 

 Tieáp tuïc khaúng ñònh Höõu Lieân AÙ Chaâu laø moät trong nhöõng nhaø saûn xuaát oáng 
theùp haøng ñaàu veà quy moâ, chaát löôïng vaø thò phaàn taïi Vieät Nam.  

Cam keát töøng böôùc naâng caáp quy trình quaûn trò doanh nghieäp, höôùng tôùi tieâu 
chuaån quoác teá. 

Taäp trung ñaàu tö chieàu saâu cho vieäc phaùt trieån coâng ngheä, lieân tuïc ñaøo taïo ñeå 
naâng cao trình ñoä coâng nhaân, coù chính saùch thu huùt nhaân taøi nhaèm taïo döïng ñoäi 
nguõ CBCNV chuyeân nghieäp nhaèm ñaûm baûo muïc tieâu phaùt trieån beàn vöõng cho 
toaøn coâng ty. 

3. Trieát lyù kinh doanh 

- Gia taêng saûn löôïng 

Saûn löôïng taêng lieân tuïc qua caùc naêm laø bieåu hieän cho söï phaùt trieån khoâng 
ngöøng cuûa coâng ty. Coâng ty luoân xem troïng vieäc tìm kieám khaùch haøng môùi, 
chaêm soùc khaùch haøng cuõ ñoàng thôøi môû roäng caùc keânh phaân phoái, caùc ñoái 
töôïng khaùch haøng vôùi muïc tieâu trôû thaønh doanh nghieäp coù saûn löôïng oáng 
theùp ñöùng ñaàu caû nöôùc.  
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- Caûi tieán chaát löôïng 

Ñi ñoâi vôùi saûn löôïng laø chaát löôïng. Vôùi nhieàu naêm phaùt trieån, Höõu Lieân 
ñöôïc bieát ñeán vôùi moät thöông hieäu theùp uy tín, moät saûn phaåm theùp chaát 
löôïng. Coâng ty luoân töï yù thöùc raèng chaát löôïng chính laø söï soáng coøn vaø laø öu 
theá caïnh tranh cuûa coâng ty treân thò tröôøng theùp hieän nay. 

- Dòch vuï gia taêng 

Nhöõng dòch vuï gia taêng hôïp lyù, linh hoaït cuûa Höõu Lieân AÙ Chaâu laø theá 
maïnh caïnh tranh cuûa coâng ty trong thôøi kyø caïnh tranh gay gaét nhö hieän nay. 
Caùc dòch vuï coù theå keå ñeán nhö hoã trôï chuyeân chôû, hoã trôï coâng nôï, hoã trôï kyõ 
thuaät, hoã trôï baûo haønh… Coâng ty hieän ñang xaây döïng boä phaän chuyeân chaêm 
soùc vaø tìm hieåu nhu caàu cuûa khaùch haøng veà moät saûn phaåm theùp chaát luôïng. 

4. Söù meänh vaø taàm nhìn 

- Söù meänh 

- Trôû thaønh moät thöông hieäu theùp daãn ñaàu caû nöôùc, vôùi saûn löôïng vaø thò 
phaàn khoâng ngöøng taêng qua caùc naêm. 

- Môû roäng xuaát khaåu saûn phaåm vaø xuaát khaåu thöông hieäu ra taàm khu vöïc 
vaø vöôn mình theá giôùi. 

- Giaù trò coát loõi 

- Giaù trò coát loõi cuûa Höõu Lieân AÙ Chaâu ñöôïc ñan xen vaø theå hieän roõ raøng 
thoâng qua 4 yeáu toá sau: 

• Ban laõnh ñaïo: laø söï giao thao giöõa kinh nghieäm theá heä ngöôøi ñi 
tröôùc cuøng kieán thöùc vaø söùc baät cuûa theá heä treû ñi sau. Ban Laõnh Ñaïo 
vaãn ñang ñöôïc môû roäng thoâng qua vieäc môøi goïi caùc ngöôøi taøi goùp söùc 
ñeå coù theå ñaùp öùng nhu caàu phaùt trieån ngaøy caøng cao cuûa coâng ty. 
• Lôøi höùa: “Chaát löôïng theùp, uy tin vaøng”, lôøi höùa ñoù ñöôïc Höõu Lieân 
AÙ Chaâu thöïc hieän trieät ñeå töø khi môùi thaønh laäp. Trong ngaønh haøng theùp 
hieän nay, chaát löôïng saûn phaåm cuûa Höõu Lieân AÙ Chaâu ñöôïc khaùch 
haøng ñaùnh giaù cao vaø laáy laøm tieâu chuaån ñeå so saùnh khi mua saûn 
phaåm. 
• Khaùch haøng: Laø coâng ty ñaàu tieân cuûa Vieät Nam saûn xuaát oáng theùp 
vôùi quy moâ coâng nghieäp, sau nhieàu naêm phaùt trieån khoâng ngöøng, Höõu 
Lieân AÙ Chaâu ñaõ coù moät ñoäi nguõ khaùch haøng ñoâng ñaûo, trung thaønh vaø 
roäng khaép ñaát nuôùc. 
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• Nhaân Söï: Vôùi gaàn 600 nhaân vieân chuyeân nghieäp, trung thaønh, Höõu 
Lieân AÙ Chaâu nhö coù moät ñieåm töïa vöõng chaéc trong söï phaùt trieån 
khoâng ngöøng cuûa mình. 

5. Caùc muïc tieâu cuûa giai ñoaïn 2010-2012: 

Cho tôùi thôøi ñieåm hieän nay, chöa coù moät toå chöùc naøo coù theå ñöa ra moät caùi nhìn 
toaøn dieän vaø chính xaùc nhaát veà qui moâ cuõng nhö aûnh höôûng cuûa cuoäc aûnh 
höôûng taøi chính toaøn caàu laàn naøy.  

Cuoäc khuûng hoûang hieän nay ñang dieãn ra trong boái caûnh heát söùc phöùc taïp, 
nhöõng baát oån veà chính trò, maâu thuaãn veà toân giaùo … ñang gia taêng treân theá giôùi, 
do ñoù, vieäc döï ñoaùn dieãn bieán cuûa cuoäc khuûng hoaûng naøy laø raát khoù khaên. 

Tuy nhieân, caùc chuyeân gia cuûa toå ñieàu haønh thò tröôøng trong nöôùc döï baùo vôùi 
bieän phaùp tích cöïc cuûa chính phuû, caùc boä, caùc nghaønh trong vieäc ngaên chaën ñaø 
suy giaûm kinh teá, tình hình kinh teá vó moâ naêm 2009 vaø nhöõng naêm tieáp theo seõ 
khaû quan hôn, keøm theo ñoù, thò tröôøng haøng hoùa trong nöôùc seõ daàn ñi vaøo oån 
ñònh. 

Hieäp hoäi theùp Vieät Nam ( VSA ) döï baùo,  vôùi nhöõng khoù khaên hieän taïi keùo daøi 
trong suoát naêm 2009, möùc tieâu thuï ngaønh theùp seõ taêng tröôûng khoâng ñaùng keå  
vaø seõ phuïc hoài vaøo cuoái naêm 2009. Vaø ôû moät döï baùo khaùc, VSA tính toaùn neáu 
caùc chính saùch ñieàu chænh kinh teá vó moâ, taïo ñieàu kieän kích caàu ñaàu tö vaø xaây 
döïng phaùt huy taùc duïng, ngaønh theùp seõ taêng tröôûng töø 2% ñeán 5%  cho nhöõng 
naêm tieáp theo. 

Trong boái caûnh hieän nay, chính phuû Vieät Nam vaãn xaùc ñònh ñònh höôùng phaùt 
trieån cuûa ngaønh theùp Vieät Nam caên cöù vaøo quyeát ñònh soá : 145/2007/QÑ_TTg 
qui hoaïch ngaønh theùp giai ñoïan 2007-2015, coù xem xeùt tôùi naêm 2025 vôùi muïc 
tieâu vaø saûn löôïng cuï theå nhö sau : 

  

2010 

 

2015 

 

2025 
Nhu Caàu Theùp                 

( Trieäu Taán ) 
12 16 25 

 

(Trong ñoù ngaønh oáng theùp chieám khoaûng 8% , ngaønh theùp cuoän, taám caùn 
noùng, caùn nguoäi chieám khoaûng 44%) 
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Caên cöù vaøo nhöõng nhaän ñònh nhö treân, Hoäi ñoàng quaûn trò ñònh höôùng keá 
hoaïch kinh doanh cuûa coâng ty tôùi naêm 2012 cuï theå nhö sau : 

Chæ Tieâu Naêm 2010 Naêm 2011 Naêm 2012 
I. Toång saûn löôïng  179.043,    taán 196.947,    taán 216.642,    taán 
II. Toång doanh thu 2,096,00 tyû 2.306,00 tyû 2.536,00 tyû 
III. Lôïi nhuaän sau 
thueá 

82,40 tyû 90,50 tyû 97,50 tyû 

IV. Noäp ngaân saùch 27,50 tyû 30,00 tyû 32,50 tyû 
V. Chia coå töùc 15% 15% 15% 

III. Toå chöùc vaø nhaân söï 

1. Cô caáu toå chöùc 

  Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng 

Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng goàm taát caû coå ñoâng coù quyeàn bieåu quyeát, laø cô 
quan quyeát ñònh cao nhaát cuûa coâng ty, quyeát ñònh nhöõng vaán ñeà thuoäc quyeàn vaø 
nhieäm vuï ñöôïc luaät phaùp vaø ñieàu leä coâng ty quy ñònh. 

Hoäi ñoàng quaûn trò 

Hoäi ñoàng quaûn trò laø cô quan quaûn lyù coâng ty, coù toaøn quyeàn nhaân danh 
coâng ty ñeå quyeát ñònh, thöïc hieän caùc quyeàn vaø nghóa vuï cuûa coâng ty khoâng 
thuoäc thaåm quyeàn cuûa Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng. 

Hoäi ñoàng quaûn trò coâng ty coù 5 thaønh vieân vaø coù nhieäm kyø laø 5 naêm. 

Ban kieåm soaùt 

Ban kieåm soaùt laø cô quan thöïc hieän giaùm saùt trong vieäc quaûn lyù vaø ñieàu 
haønh coâng ty, kieåm tra tính hôïp lyù, hôïp phaùp, tính trung thöïc vaø möùc ñoä caån 
troïng trong quaûn lyù, ñieàu haønh hoaït ñoäng kinh doanh, trong toå chöùc coâng taùc keá 
toaùn, thoáng keâ vaø laäp baùo caùo taøi chính. 

Ban kieåm soaùt coù 3 thaønh vieân vaø coù nhieäm kyø töông öùng theo nhieäm kyø 
cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò. 

Ban Toång Giaùm ñoác: Bao goàm Toång Giaùm ñoác, Giaùm ñoác taøi chính, 
Giaùm ñoác kinh doanh vaø Giaùm ñoác saûn xuaát – kyõ thuaät. 
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Toång Giaùm ñoác do Hoäi ñoàng Quaûn trò boå nhieäm, chòu traùch nhieäm tröôùc 
Hoäi ñoàng Quaûn trò vaø Ñaïi hoäi ñoàng Coå ñoâng veà quaûn lyù vaø ñieàu haønh moïi hoaït 
ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty. Giuùp vieäc cho Toång Giaùm ñoác coù Giaùm 
ñoác Kinh doanh, Giaùm ñoác Taøi chính, Giaùm ñoác Saûn xuaát - Kyõ thuaät. 

Phoøng kinh doanh 

Nhaän ñôn haøng; Baùn haøng; Nhaän thoâng tin phaûn hoài töø khaùch haøng; Giaûi 
quyeát caùc khieáu naïi, ñaøm phaùn vôùi khaùch haøng. 

Phoøng haønh chính 

Giaûi quyeát caùc vaán ñeà veà nhaân söï; phuï traùch löông, baûo hieåm y teá, baûo 
hieåm xaõ hoäi cho coâng nhaân vieân Coâng ty. 

Phoøng quaûn lyù chaát löôïng 

Theo doõi vaø quaûn lyù chaát löôïng cuûa nguyeân vaät lieäu, vaät tö, thaønh phaåm; 
kieåm tra chaát löôïng löôïng saûn phaåm töø khaâu mua vaät tö ñeán khaâu nhaäp kho 
thaønh phaåm; ñaûm baûo haøng hoaù, saûn phaåm, nguyeân vaät lieäu ñaùp öùng ñuû chaát 
löôïng; treân cô sôû ñoù caáp giaáy chöùng nhaän chaát löôïng cho saûn phaåm khi xuaát 
xöôûng. 

Kho thaønh phaåm 

Löu giöõ vaø baûo quaûn thaønh phaåm. 

Kho vaät tö 

Löu giöõ vaø baûo quaûn nguyeân vaät lieäu. 

Phaân xöôûng saûn xuaát 

Thöïc hieän saûn xuaát theo keá hoaïch caùc loaïi saûn phaåm. 

Phoøng keá toaùn 

Caùc coâng vieäc lieân quan ñeán keá toaùn; thöïc hieän caùc chöùc naêng quaûn lyù taøi 
chính keá toaùn theo qui ñònh; thieát laäp vaø löu giöõ hoà sô; cung caáp soá lieäu cho caùc 
boä phaän vaø caùc cô quan chöùc naêng 

Phoøng thoáng keâ 

Thoáng keâ soá lieäu ñeå cung caáp döõ lieäu cho Phoøng keá hoaïch laäp keá hoaïch. 
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Phoøng keá hoaïch 

Laäp keá hoaïch saûn xuaát vaø boå sung nhöõng ñôn haøng môùi; theo doõi tình 
hình nguyeân lieäu ñeå kòp thôøi ñieàu chænh keá hoaïch saûn xuaát theo tình hình thöïc teá; 
theo doõi vaø xuùc tieán coâng taùc baûo trì, söûa chöõa taïi ñôn vò phuï traùch; giaûi quyeát 
caùc söï coá trong ñôn vò; höôùng daãn thöïc hieän quy trình saûn xuaát ñeå ñaûm baûo cheá 
ñoä an toaøn lao ñoäng, phoøng choáng chaùy noå; höôùng daãn coâng vieäc, thuû tuïc vaø keá 
hoaïch kieåm soaùt chaát löôïng. 

Hoäi ñoàng kyõ thuaät 

Giaùm saùt tình hình thöïc hieän coâng taùc baûo trì taïi caùc phaân xöôûng saûn 
xuaát, toå söûa chöõa; Ñieàu phoái vaø giaùm saùt coâng taùc söûa chöõa; toång hôïp keá hoaïch 
söûa chöõa lôùn, laép ñaët vaø nghieäm thu thieát bò tröôùc khi ñöa vaøo saûn xuaát; quaûn lyù 
coâng taùc baûo trì söûa chöõa do beân ngoaøi thöïc hieän; laäp keá hoaïch baûo trì maùy moùc 
ñuùng ñònh kyø; löu tröõ caùc taøi lieäu kyõ thuaät cuûa Coâng ty; baûo quaûn caùc duïng cuï, 
thieát bò ñöôïc giao. 
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2. Toùm taét lyù lòch caù nhaân cuûa ban giaùm ñoác 

STT HOÏ TEÂN CHÖÙC VUÏ 
1 Traàn Tuaán Nghieäp Toång Giaùm Ñoác 
2 Traàn Tuaán Minh Giaùm Ñoác Kyõ Thuaät 
3 Buøi Quang Hieäp Giaùm Ñoác Kinh Doanh 
4 Phan Vaên Duõng Giaùm Ñoác Taøi Chính 

 
OÂng Traàn Tuaán Nghieäp : Toång Giaùm ñoác  

Ngaøy thaùng naêm sinh: 28/10/1979 
Nôi sinh: TP.Hoà Chí Minh 
CMND: 023097413, ngaøy caáp: 07/10/2003, nôi caáp: CA TP.HCM 
Quoác tòch: Vieät Nam 
Daân toäc: Hoa 
Queâ quaùn: Quaûng Ñoâng – Trung Quoác 
Ñòa chæ thöôøng truù: 331 Traàn Höng Ñaïo, P.10, Q.5, TP.HCM 
Soá ÑT lieân laïc ôû cô quan: (08) 3877 00 62 – (08) 3877 11 93 
Trình ñoä vaên hoùa: 12/12 
Trình ñoä chuyeân moân: Thaïc syõ quaûn trò kinh doanh (MBA – Myõ) 
Quaù trình coâng taùc 

+ Töø 2002 - 2007: Giaùm ñoác Ñieàu haønh Coâng ty CP Höõu Lieân AÙ Chaâu 
Thaønh vieân HÑQT Coâng ty CP Höõu Lieân AÙ Chaâu 
+ Töø 2007 ñeán nay: Toång Giaùm ñoác Coâng ty CP Höõu Lieân AÙ Chaâu 
                                Phoù Chuû tòch HÑQT Coâng ty CP Höõu Lieân AÙ Chaâu 
                                Chuû tòch HÑQT Coâng ty CP Minh Höõu Lieân 
 
OÂng Traàn Tuaán Minh : Giaùm Ñoác Kyõ Thuaät 

Ngaøy thaùng naêm sinh: 24/06/1983 
Nôi sinh: TP.Hoà Chí Minh CMND: 023543525, ngaøy caáp: 15/06/1998, CA 
TP.HCM 
Quoác tòch: Vieät Nam 
Daân toäc: Hoa 
Queâ quaùn: Quaûng Ñoâng – Trung Quoác 
Ñòa chæ thöôøng truù: 331 Traàn Höng Ñaïo, P.10, Q.5, TP.HCM 
Soá ÑT lieân laïc ôû cô quan: (08) 3877 00 62 – (08)3877 11 93 
Trình ñoä vaên hoùa: 12/12 
Trình ñoä chuyeân moân: Kyõ sö cô khí 
Quaù trình coâng taùc 

+ Töø 2003 ñeán 2007: Phoù giaùm ñoác kyõ thuaät Coâng ty CP Höõu Lieân AÙ 
Chaâu 
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+ Töø 2007 ñeán nay: Giaùm ñoác kyõ thuaät Coâng ty CP Höõu Lieân AÙ Chaâu 
                                 Giaùm ñoác Coâng ty CP Minh Höõu Lieân 
 
OÂng Buøi Quang Hieäp : Giaùm Ñoác Kinh Doanh  

Ngaøy thaùng naêm sinh: 18/11/1966 
Nôi sinh: TP. Hoà Chí Minh 
CMND: 022020288, caáp ngaøy 5/10/1999, nôi caáp: CA TP.HCM 
Quoác tòch: Vieät Nam 
Daân toäc: Kinh 
Queâ quaùn: Thaùi Bình 
Ñòa chæ thöôøng truù: 2325B Hoàng Laïc, P.10, Q.Taân Bình, TP.HCM 
Soá ÑT lieân laïc ôû cô quan: (08) 3788 00 62 – (08) 3788 11 93 
Trình ñoä vaên hoùa: 12/12 
Trình ñoä chuyeân moân: Cöû nhaân kinh teá 
Quaù trình coâng taùc 

+ Töø 1990 ñeán 1991: Keá toaùn toång hôïp Hôïp Taùc Xaõ Tín Duïng Baø Queïo 
+ Töø 1992 ñeán 1995: Keá toaùn Doanh Nghieäp Tö Nhaân Höõu Lieân 
+ Töø 1996 ñeán nay: Keá toaùn tröôûng Coâng ty TNHH TM-DV Nghieäp Quyeàn 
+ Töø 2001 ñeán 2/2007: Phoù giaùm ñoác kinh doanh Coâng ty CP Höõu Lieân AÙ 
Chaâu 
+ Töø 2/2007 ñeán nay :Giaùm ñoác kinh doanh Coâng ty CP Höõu Lieân AÙ Chaâu 
+ Töø 4/2007 ñeán nay : Thaønh vieân HÑQT Coâng ty CP Höõu Lieân AÙ Chaâu 
 
OÂng Phan Vaên Duõng : Giaùm Ñoác Taøi Chính  

Ngaøy thaùng naêm sinh: 03/02/1965 
Nôi sinh: Beán Tre 
CMND: 021630403, caáp ngaøy 25/12/2003,nôi caáp: CA TP.HCM 
Quoác tòch: Vieät Nam 
Daân toäc: Kinh 
Queâ quaùn: Beán Tre 
Ñòa chæ thöôøng truù: 442/300B Sö Vaïn Haïnh, P.9, Q.10, TP.HCM 
Soá ÑT lieân laïc ôû cô quan: (08) 3877 00 62 – (08) 3877 11 93 
Trình ñoä vaên hoùa: 12/12 
Trình ñoä chuyeân moân: Cöû nhaân kinh teá 
Quaù trình coâng taùc 

+ Töø 1988 – 1992: Keá toaùn tröôûng Xí Nghieäp Vaän Taûi Quaän 10 
+ Töø 1993 - 2001: Keá toaùn tröôûng Doanh Nghieäp Tö Nhaân Höõu Lieân (saûn 
xuaát xích xe gaén maùy vaø xích baêng taûi, phuï tuøng xe ñaïp, xe honda) 
+ Töø 2001 - 2002: Keá toaùn tröôûng Coâng ty CP Höõu Lieân AÙ Chaâu 
+ Töø 2003 - 2006: Thaønh vieân HÑQT Coâng ty CP Höõu Lieân AÙ Chaâu 
                              Phoù Giaùm ñoác taøi chính Coâng ty CP Höõu Lieân AÙ Chaâu 
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+ Töø 2006 ñeán nay: Thaønh vieân HÑQT Coâng ty CP Höõu Lieân AÙ Chaâu 
                                Giaùm ñoác taøi chính Coâng ty CP Höõu Lieân AÙ Chaâu 

3. Soá löôïng nhaân vieân vaø chính saùch vôùi ngöôøi lao ñoäng 

• Soá löôïng lao ñoäng 
Tính ñeán 31/12/2008, soá löôïng ngöôøi lao ñoäng trong Coâng ty laø 509 
ngöôøi. Cô caáu lao ñoäng cuûa Coâng ty phaân theo giôùi tính, trình ñoä 
chuyeân moân ñöôïc theå hieän trong baûng sau: 

Baûng:  Cô caáu lao ñoäng 

Soá löôïng ngöôøi taïi thôøi ñieåm 
Phaân theo giôùi tính 

31/12/2006    31/12/2007     31/12/2008 
- Nam 365 406 442 

- Nöõ 64 64 67 

Phaân theo trình ñoä 
chuyeân moân 

31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 

- Ñaïi hoäi 25 30 28 

- Cao ñaúng, Trung 
caáp 

69 77 57 

- Sô caáp vaø nhaân 
coâng kyõ thuaät 

335 363 424 

• Chính saùch vôùi ngöôøi lao ñoäng 
o Chính saùch ñaøo taïo 

Coâng ty luoân chuù troïng coâng taùc ñaøo taïo nhaèm naâng cao kyõ naêng, kieán 
thöùc cho ngöôøi lao ñoäng vì coâng ty luoân yù thöùc ñöôïc raèng nguoàn nhaân löïc laø voâ 
cuøng quyù giaù, quyeát ñònh söï thaønh coâng vaø phaùt trieån cuûa Coâng ty. 

Ñaøo taïo naâng cao nghieäp vuï cho nhaân vieân coù theå ñöôïc tieán haønh theo 
caùc hình thöùc sau: Ñaøo taïo noäi boä; Môøi chuyeân gia beân ngoaøi ñeán ñaøo taïo taïi 
Coâng ty hoaëc göûi nhaân vieân Coâng ty döï hoïc caùc khoaù ñaøo taïo taïi beân ngoaøi. 

Thöôøng xuyeân môû caùc lôùp veà an toaøn lao ñoäng, tay ngheà, caùc caùn boä kyõ 
thuaät, quaûn lyù ñieàu haønh ñöôïc cöû tham gia caùc buoåi hoäi thaûo, hoïc taäp nhaèm 
naém baét, trieån khai vaø öùng duïng caùc tieán boä khoa hoïc coâng ngheä môùi. 



 

Baùo caùo thöôøng nieân 2008    -   

Coâng ty xaây döïng chính saùch tieàn löông ñoàng boä thoáng nhaát, tieàn löông 
ñöôïc traû ñuùng caên cöù treân möùc ñoä lao ñoäng vaø tính chaát coâng vieäc, möùc ñoùng 
goùp cuûa ngöôøi lao ñoäng. Chính saùch tieàn löông cuûa Coâng ty nhö sau: 

  Löông thaùng cuûa caùn boä nhaân vieân ñöôïc traû caên cöù theo baûng löông cuûa 
Coâng ty vaø caùc cheá ñoä khaùc theo qui ñònh cuûa Luaät Lao ñoäng. 

  Caùn boä nhaân vieân coù theå ñöôïc ñieàu ñoäng laøm theâm giôø. Caùch tính löông 
theâm giôø vaø toång giôø laøm theâm trong thaùng ñöôïc thöïc hieän ñuùng theo Luaät lao 
ñoäng Vieät Nam. 

  Cheá ñoä naâng baäc löông: Coâng ty xeùt duyeät, ñieàu chænh löông vaø tieàn 
coâng ñöôïc tieán haønh vaøo thaùng 7 haøng naêm döïa treân caùc yeáu toá vaø ñieàu kieän 
xeùt duyeät naâng löông. Ngoaøi ra, Coâng ty coù cheá ñoä phuï caáp: phuï caáp chöùc vuï; 
phuï caáp ñoäc haïi ñoái vôùi coâng nhaân laøm ôû boä phaän saûn xuaát coù tính ñoäc haïi; trôï 
caáp tieàn côm, ... 

  Thöôûng: Coâng ty coù chính saùch thöôûng ñeå khuyeán khích ngöôøi lao ñoäng 
haêng haùi tham gia saûn xuaát, caûi tieán kyõ thuaät mang laïi lôïi nhuaän, ñoùng goùp vaøo 
söï phaùt trieån cuûa Coâng ty. Caùc hình thöùc thöôûng cuûa Coâng ty bao goàm: löông 
thaùng 13, thöôûng vöôït möùc saûn löôïng, thöôûng caûi tieán kyõ thuaät…. 

o  Cheá ñoä nghæ pheùp, leã, teát 

Coâng ty thöïc hieän theo luaät ñònh. 

o  Baûo hieåm vaø phuùc lôïi 

Coâng ty ñaûm baûo ñaày ñuû caùc cheá ñoä baûo hieåm xaõ hoäi, baûo hieåm y teá vaø 
caùc quyeàn lôïi khaùc cuûa nhaân vieân theo luaät ñònh. 

o Toå chöùc coâng ñoaøn 

Coâng ñoaøn Coâng ty ñöôïc toå chöùc vaø hoaït ñoäng theo Luaät Coâng ñoaøn vaø 
caùc luaät lieân quan khaùc. 

IV. Thoâng tin coå ñoâng vaø quaûn trò coâng ty  

1. Thoâng tin veà hoäi ñoàng quaûn trò vaø ban kieåm soaùt 
a. Hoäi Ñoàng Quaûn Trò 

 Hoäi ñoàng quaûn trò cuûa Höõu Lieân AÙ Chaâu hieän nay coù 5 thaønh vieân vaø coù nhieäm 
kyø laø 5 naêm bao goàm 1 chuû tòch, 1 phoù chuû tòch vaø 3 uyû vieân. 
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STT HOÏ TEÂN CHÖÙC VUÏ 
1 Traàn Xaûo Cô Chuû tòch HÑQT 
2 Traàn Tuaán Nghieäp Phoù Chuû tòch HÑQT 
3 Ñoaøn Minh Tieán Thaønh vieân HÑQT 
4 Buøi Quang Hieäp Thaønh vieân HÑQT 
5 Phan Vaên Duõng Thaønh vieân HÑQT 

OÂng Traàn Xaûo Cô – Chuû tòch Hoäi ñoàng quaûn trò 

_ Ngaøy thaùng naêm sinh: 14/11/1948 
_ Nôi sinh: TP.Hoà Chí Minh 
_ CMND: 021616925, ngaøy caáp 7/10/2003, nôi caáp: CA TP.HCM 
_ Quoác tòch: Vieät Nam 
_ Daân toäc: Hoa 
_ Queâ quaùn: Quaûng Ñoâng – Trung Quoác 
_ Ñòa chæ thöôøng truù: 331 Traàn Höng Ñaïo, P.10, Q.5, TP.HCM 
_ Soá ÑT lieân laïc ôû cô quan: (08) 3788 00 62 – (08) 3788 11 93 
_ Trình ñoä vaên hoùa: 9/12 
_ Trình ñoä chuyeân moân: Coù treân 20 naêm kinh nghieäm naêm trong ngaønh saûn xuaát 
saûn phaåm saét theùp 
_ Quaù trình coâng taùc : 

+ Töø 1978 – 1981: Toå tröôûng Toå saûn xuaát Höõu Lieân (saûn xuaát xích xe 
maùy, xích xe ñaïp vaø caùc saûn phaåm theùp xuaát khaåu) 
+ Töø 1981 – 1989: Toå tröôûng Hôïp taùc xaõ Cô khí Höõu Lieân (saûn xuaát xích 
xe maùy, xích xe ñaïp vaø caùc saûn phaåm theùp xuaát khaåu) 
+ Töø 1989 – 1991: Giaùm ñoác xí nghieäp tö doanh cô khí Höõu Lieân (saûn 
xuaát xích xe maùy, xích xe ñaïp vaø caùc saûn phaåm theùp xuaát khaåu) 
+ Töø 1991 – 1996: Giaùm ñoác doanh nghieäp tö nhaân Höõu Lieân (saûn xuaát 
xích xe maùy, xích baêng taûi vaø kinh doanh saét theùp) 
+ Töø 1996 – 2001: Giaùm ñoác doanh nghieäp tö nhaân Höõu Lieân, thöïc hieän 
döï aùn lieân doanh vôùi Coâng ty Shiuh Cherng (Ñaøi Loan) saûn xuaát oáng theùp 
taïi Vieät Nam 
+ Töø 2001 ñeán nay: Chuû tòch Hoäi ñoàng quaûn trò Coâng ty CP Höõu Lieân AÙ 
Chaâu 
+ Töø 01/2005 – 10/2005: Toång Giaùm Ñoác Coâng ty CP Theùp Nam Kim 
+ Töø 12/2007 ñeán nay: Chuû tòch Hoäi ñoàng quaûn trò Coâng ty CP Theùp Nam 
Kim 
Chöùc vuï coâng taùc hieän nay taïi toå chöùc nieâm yeát:  
                                 Chuû tòch Hoäi ñoàng quaûn trò Cty CP Höõu Lieân AÙ Chaâu 

Soá CP naém giöõ (thôøi ñieåm 31/12/2008): 5.000.000 coå phaàn, chieám 26,32 % voán 
ñieàu leä . 
+ Ñaïi dieän sôû höõu: 0 coå phaàn, chieám 0 % voán ñieàu leä 
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+ Caù nhaân sôû höõu: 5.000.000 coå phaàn, chieám 26,32% voán ñieàu leä 
_ Haønh vi vi phaïm phaùp luaät: Khoâng 
_ Quyeàn lôïi maâu thuaãn vôùi Coâng ty: Khoâng 
_ Nhöõng khoaûn nôï ñoái vôùi Coâng ty: Khoâng 
_ Lôïi ích lieân quan ñoái vôùi Coâng ty: Khoâng 
 

OÂng Traàn Tuaán Nghieäp – Phoù Chuû tòch Hoäi ñoàng quaûn trò 
_ Ngaøy thaùng naêm sinh: 28/10/1979 
_ Nôi sinh: TP.Hoà Chí Minh 
_ CMND: 023097413, ngaøy caáp: 07/10/2003, nôi caáp: CA TP.HCM 
_ Quoác tòch: Vieät Nam 
_ Daân toäc: Hoa 
_ Queâ quaùn: Quaûng Ñoâng – Trung Quoác 
_ Ñòa chæ thöôøng truù: 331 Traàn Höng Ñaïo, P.10, Q.5, TP.HCM 
_ Soá ÑT lieân laïc ôû cô quan: (08) 3788 00 62 – (08) 3788 11 93 
_ Trình ñoä vaên hoùa: 12/12 
_ Trình ñoä chuyeân moân: Thaïc syõ quaûn trò kinh doanh (MBA – Myõ) 
_ Quaù trình coâng taùc 

+ Töø 2002 – 2007 : Giaùm ñoác Ñieàu haønh Coâng ty CP Höõu Lieân AÙ Chaâu - 
Thaønh vieân HÑQT Coâng ty CP Höõu Lieân AÙ Chaâu  
+ Töø 2007 ñeán nay : Toång Giaùm ñoác Coâng ty CP Höõu Lieân AÙ Chaâu - Phoù 
Chuû tòch HÑQT Coâng ty CP Höõu Lieân AÙ Chaâu  
Chuû tòch HÑQT Coâng ty CP Minh Höõu Lieân 
+ Töø 11/2005 – 12/2008: Toång Giaùm Ñoác Coâng ty CP Theùp Nam Kim 

Chöùc vuï coâng taùc hieän nay taïi toå chöùc nieâm yeát: 
                                   Toång Giaùm ñoác Coâng ty CP Höõu Lieân AÙ Chaâu 
                                   Phoù Chuû tòch HÑQT Coâng ty CP Höõu Lieân AÙ Chaâu 
Chöùc vuï naém giöõ taïi toå chöùc khaùc: Chuû tòch HÑQT Coâng ty CP Minh Höõu Lieân 
Soá CP naém giöõ (thôøi ñieåm 31/12/2008): 1.000.000 coå phaàn, chieám 5,26% voán 
ñieàu leä 
+ Ñaïi dieän sôû höõu: 0 coå phaàn, chieám 0 % voán ñieàu leä 
+ Caù nhaân sôû höõu: 1.000.000 coå phaàn, chieám 5,26% voán ñieàu leä 
_ Quyeàn lôïi maâu thuaãn vôùi Coâng ty : Khoâng 
_ Nhöõng khoaûn nôï ñoái vôùi Coâng ty: Khoâng 
_ Lôïi ích lieân quan ñoái vôùi Coâng ty: Khoâng 

 
OÂng Ñoaøn Minh Tieán – Thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò 

_ Ngaøy thaùng naêm sinh: 25/08/1974 
_ Nôi sinh: Tuyeân Quang 
_ CMND: 012651684, caáp ngaøy 14/02/2008, nôi caáp: CA Haø Noäi 
_ Quoác tòch: Vieät Nam 
_ Daân toäc: Kinh 
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_ Queâ quaùn: Huyeän Yeân Sôn, Tuyeân Quang 
_ Ñòa chæ thöôøng truù: P 207, Ngoõ 713, Giaûi Phoùng, Giaùp Baùt, Hoaøng Mai, Haø Noäi 
_ Soá ÑT lieân laïc ôû cô quan: (04) 220 66 60 Ext: 139 
_ Trình ñoä vaên hoùa: 12/12 
_Trình ñoä chuyeân moân: Cöû nhaân kinh teá ngaønh Taøi chính-Ngaân haøng 
_ Quaù trình coâng taùc 

+ Töø 1996 ñeán 2001: Chuyeân vieân Tín duïng Ngaân Haøng Ñaàu tö vaø Phaùt 
trieån Vieät Nam phuï traùch tín duïng khu vöïc Ñoâng Nam Boä 
+ Töø 2001 ñeán 2004: Phoù phoøng phaân tích vaø tö vaán ñaàu tö Cty TNHH 
Chöùng khoaùn Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån Vieät Nam 
+ Töø 2004 ñeán Thaùng 2/2007: Tröôûng phoøng chính saùch tín duïng thuoäc 
Ban quaûn lyù 
Tín duïng Ngaân Haøng Ñaàu tö vaø Phaùt Trieån Vieät Nam 
+ Töø 3/2007 ñeán nay: Phoù toång giaùm ñoác Cty CP Ñaàu tö taøi chính BIDV 
(BFC) 
+ Töø 4/2008 ñeán nay: Thaønh vieân HÑQT Coâng ty Coå Phaàn Höõu Lieân AÙ 
Chaâu 
Chöùc vuï coâng taùc hieän nay taïi toå chöùc nieâm yeát: 
                        Thaønh vieân HÑQT Coâng ty Coå Phaàn Höõu Lieân AÙ Chaâu 
Chöùc vuï naém giöõ taïi toå chöùc khaùc: Phoù toång giaùm ñoác Cty CP Ñaàu tö taøi 
chính BIDV (BFC) 
Soá CP naém giöõ (thôøi ñieåm 31/12/2008): Khoâng 
+ Ñaïi dieän sôû höõu: Khoâng 
+ Caù nhaân sôû höõu: Khoâng 

_ Quyeàn lôïi maâu thuaãn vôùi Coâng ty: Khoâng 
_ Nhöõng khoaûn nôï ñoái vôùi Coâng ty: Khoâng 
_ Lôïi ích lieân quan ñoái vôùi Coâng ty: Khoâng 
 

OÂng Buøi Quang Hieäp – Thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò 
_ Ngaøy thaùng naêm sinh: 18/11/1966 
_ Nôi sinh: TP. Hoà Chí Minh 
_ CMND: 022020288, caáp ngaøy 5/10/1999, nôi caáp: CA TP.HCM 
_ Quoác tòch: Vieät Nam 
_ Daân toäc: Kinh 
_Queâ quaùn: Thaùi Bình 
_ Ñòa chæ thöôøng truù: 2325B Hoàng Laïc, P.10, Q.Taân Bình, TP.HCM 
_ Soá ÑT lieân laïc ôû cô quan: (08) 3788 00 62 – (08) 3788 11 93 
_ Trình ñoä vaên hoùa: 12/12 
_ Trình ñoä chuyeân moân: Cöû nhaân kinh teá 
_ Quaù trình coâng taùc 

+ Töø 1990 ñeán 1991: Keá toaùn toång hôïp Hôïp Taùc Xaõ Tín Duïng Baø Queïo 
+ Töø 1992 ñeán 1995: Keá toaùn Doanh Nghieäp Tö Nhaân Höõu Lieân 



 

Baùo caùo thöôøng nieân 2008    -   

+ Töø 1996 ñeán nay: Keá toaùn tröôûng Coâng ty TNHH TM-DV Nghieäp Quyeàn 
+ Töø 2001 ñeán 2/2007: Phoù giaùm ñoác kinh doanh Coâng ty CP Höõu Lieân AÙ 
Chaâu 
+ Töø 2/2007 ñeán nay : Giaùm ñoác kinh doanh Coâng ty CP Höõu Lieân AÙ 
Chaâu 
+ Töø 4/2007 ñeán nay : Thaønh vieân HÑQT Coâng ty CP Höõu Lieân AÙ Chaâu 

_Chöùc vuï coâng taùc hieän nay taïi toå chöùc nieâm yeát: 
                         Thaønh vieân HÑQT Coâng ty CP Höõu Lieân AÙ Chaâu 
                         Giaùm ñoác kinh doanh Coâng ty CP Höõu Lieân AÙ Chaâu 

_Soá CP naém giöõ (thôøi ñieåm 31/12/2008): 100.000 coå phaàn, chieám 0,53% voán 
ñieàu leä  

+ Ñaïi dieän sôû höõu: 0 coå phaàn, chieám 0% voán ñieàu leä 
+ Caù nhaân sôû höõu: 100.000 coå phaàn, chieám 0,53% voán ñieàu leä 

_ Quyeàn lôïi maâu thuaãn vôùi Coâng ty: Khoâng 
_ Nhöõng khoaûn nôï ñoái vôùi Coâng ty: Khoâng 
_ Lôïi ích lieân quan ñoái vôùi Coâng ty: Khoâng 

 
OÂng Phan Vaên Duõng – Thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò 

_ Ngaøy thaùng naêm sinh: 03/02/1965 
_ Nôi sinh: Beán Tre 
_ CMND: 021630403, caáp ngaøy 25/12/2003,nôi caáp: CA TP.HCM 
_ Quoác tòch: Vieät Nam 
_ Daân toäc: Kinh 
_ Queâ quaùn: Beán Tre 
_ Ñòa chæ thöôøng truù: 442/300B Sö Vaïn Haïnh, P.9, Q.10, TP.HCM 
_ Soá ÑT lieân laïc ôû cô quan: (08) 3788 00 62 – (08) 3788 11 93 
_ Trình ñoä vaên hoùa: 12/12 
_ Trình ñoä chuyeân moân: Cöû nhaân kinh teá 
_ Quaù trình coâng taùc 

+ Töø 1988 – 1992: Keá toaùn tröôûng Xí Nghieäp Vaän Taûi Quaän 10 
+ Töø 1993 - 2001: Keá toaùn tröôûng Doanh Nghieäp Tö Nhaân Höõu Lieân (saûn 
xuaát xích xe gaén maùy vaø xích baêng taûi, phuï tuøng xe ñaïp, xe honda) 
+ Töø 2001 - 2002: Keá toaùn tröôûng Coâng ty CP Höõu Lieân AÙ Chaâu 
+ Töø 2003 - 2006: Thaønh vieân HÑQT Coâng ty CP Höõu Lieân AÙ Chaâu 
                              Phoù Giaùm ñoác taøi chính Coâng ty CP Höõu Lieân AÙ Chaâu 
+ Töø 2006 ñeán nay: Thaønh vieân HÑQT Coâng ty CP Höõu Lieân AÙ Chaâu 
                               Giaùm ñoác taøi chính Coâng ty CP Höõu Lieân AÙ Chaâu 
Chöùc vuï coâng taùc hieän nay cuûa toå chöùc nieâm yeát: 
                                Thaønh vieân HÑQT Coâng ty CP Höõu Lieân AÙ Chaâu 
                                Giaùm ñoác taøi chính Coâng ty CP Höõu Lieân AÙ Chaâu 

Chöùc vuï naém giöõ taïi toå chöùc khaùc: Khoâng 
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Soá CP naém giöõ (thôøi ñieåm 31/12/2008): 100.000 coå phaàn, chieám 0,53% voán 
ñieàu leä 

+ Ñaïi dieän sôû höõu: 0 coå phaàn, chieám 0% voán ñieàu leä 
+ Caù nhaân sôû höõu: 100.000 coå phaàn, chieám 0,53% voán ñieàu leä 

_ Cam keát naém giöõ 100% soá coå phaàn ñang naém giöõ trong voøng 06 thaùng ñaàu 
tieân keå töø ngaøy nieâm yeát, 50% trong 06 thaùng tieáp theo. 
_ Haønh vi vi phaïm phaùp luaät: Khoâng 
_ Quyeàn lôïi maâu thuaãn vôùi Coâng ty: Khoâng 
_ Nhöõng khoaûn nôï ñoái vôùi Coâng ty: Khoâng 
_ Lôïi ích lieân quan ñoái vôùi Coâng ty: Khoâng 
 
Caùc thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò ñöôïc traû thuø lao haøng naêm theo quyeát ñònh 
cuûa Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng. 

b. Ban Kieåm Soaùt 

Ban kieåm soaùt cuûa Höõu Lieân AÙ Chaâu hieän coù 3 thaønh vieân, goàm 1 tröôûng ban vaø 
2 thaønh vieân. 
 

Khöu Kim Hoøa - Tröôûng Ban kieåm soaùt 
_ Ngaøy thaùng naêm sinh: 16/12/1948 
_ Nôi sinh: TP.HCM 
_ CMND: 020869759, caáp ngaøy 26/04/1997, nôi caáp: CA TP.HCM 
_ Quoác tòch: Vieät Nam 
_ Daân toäc: Hoa 
_ Queâ quaùn: Quaûng Ñoâng – Trung Quoác 
_ Ñòa chæ thöôøng truù: 243 Ñöôøng soá 7, phöôøng Bình Trò Ñoâng, Q. Bình Taân, 
TP.HCM 
_ Soá ÑT lieân laïc ôû cô quan: (08) 3788 00 62 – (08) 3788 11 93 
_ Trình ñoä vaên hoùa: 12/12 
_ Trình ñoä chuyeân moân: Coù kinh nghieäm veà lónh vöïc keá toaùn vaø cô khí 
_ Quaù trình coâng taùc 

+ Töø 1980 – 1985 : Keá toaùn Toå Hôïp Vónh Hôïp (saûn xuaát nam hoa (caêm) 
xe ñaïp) 
+ Töø 1985 – 1992 : Toå tröôûng Toå Hôïp Nhaät Taûo (saûn xuaát gia coâng hoäp 
thieát cho xí nghieäp Döôïc Phaåm Quaän 11) 
+ Töø 1992 – 1995 : Keá toaùn coâng ty TNHH Tam Hoøa (kinh doanh thöông 
maïi saét theùp) 
+ Töø 1995 – 1997 : Quaûn ñoác xöôûng oáng theùp Doanh Nghieäp Tö Nhaân 
Höõu Lieân 
+ Töø 1997 – 2003 : Phoù giaùm ñoác Doanh nghieäp tö nhaân Höõu Lieân 
+ Töø 2003 – 2005 : Phoù giaùm ñoác Coâng ty CP Höõu Lieân AÙ Chaâu 
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+ Töø 2005 ñeán nay: Tröôûng ban Kieåm soaùt Coâng ty CP Höõu Lieân AÙ Chaâu 
Chöùc vuï coâng taùc hieän nay taïi toå chöùc nieâm yeát: 
                              Tröôûng ban Kieåm soaùt Coâng ty CP Höõu Lieân AÙ Chaâu 
Chöùc vuï naém giöõ taïi toå chöùc khaùc: Khoâng 
Soá CP naém giöõ (thôøi ñieåm 30/08/2008): 120.000 coå phaàn, chieám 0,63% voán 
ñieàu leä 

+ Ñaïi dieän sôû höõu: 0 coå phaàn, chieám 0% voán ñieàu leä 
+ Caù nhaân sôû höõu: 120.000 coå phaàn, chieám 0,63% voán ñieàu leä 

_ Haønh vi vi phaïm phaùp luaät: Khoâng 
_ Quyeàn lôïi maâu thuaãn vôùi Coâng ty: Khoâng 
_ Nhöõng khoaûn nôï ñoái vôùi Coâng ty: Khoâng 
_ Lôïi ích lieân quan ñoái vôùi Coâng ty: Khoâng 

 
OÂng Nguyeãn Vaên Bình – Thaønh vieân Ban kieåm soaùt 

_ Ngaøy thaùng naêm sinh: 20/04/1957 
_ Nôi sinh: TP. Ñaø Naüng 
_ CMND: 020387510, caáp ngaøy 04/07/2006, nôi caáp: CA.TPHCM 
_ Quoác tòch: Vieät Nam 
_ Daân toäc: Kinh 
_ Queâ quaùn: Thaùi Bình 
_ Ñòa chæ thöôøng truù: 62/10 Ñieän Bieân Phuù, Phöôøng 17, Quaän Bình Thaïnh, TP. 
HCM 
_ Soá ÑT lieân laïc ôû cô quan: (0650) 74 88 48 
_ Trình ñoä vaên hoùa: 12/12 
_ Trình ñoä chuyeân moân: Thaïc só kinh teá 
_ Quaù trình coâng taùc 

+ Töø 1975 ñeán 1977: Coâng taùc Ñoaøn Tröôøng Thaïnh Myõ Taây, Phöôøng 16, 
Quaän Bình Thaïnh 
+ Töø 1977 ñeán 1979: Nhaân vieân Sôû Coâng Nghieäp TP. HCM 
+ Töø 1979 ñeán 1983: Thöïc hieän Nghóa vuï quaân söï 
+ Töø 1983 ñeán 1986: Caùn boä KHVT Xí nghieäp Lieân hôïp Moâtoâ Xe ñaïp, 
TP.HCM 
+ Töø 1986 ñeán 1994: Phoù phoøng KHSX Xí nghieäp Lieân hôïp Moâtoâ Xe ñaïp, 
TP. HCM 
+ Töø 1994 ñeán 2002: Tröôûng phoøng KHSXKD Coâng ty Xe & Maùy, 
TP.HCM 
+ Töø 2002 ñeán 2004: Chuyeân vieân Cty XNK Vaät tö Kyõ thuaät (REXCO), 
TP.HCM 
+ Töø 2004 ñeán nay: Phoù Toång giaùm ñoác Cty Coå phaàn Theùp Nam Kim 
+ Töø 4/2008 ñeán nay: Thaønh vieân Ban kieåm soaùt Coâng ty CP Höõu Lieân AÙ 
Chaâu 
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Chöùc vuï coâng taùc hieän nay taïi toå chöùc nieâm yeát: 
                       Thaønh vieân Ban kieåm soaùt Coâng ty CP Höõu Lieân AÙ Chaâu 
Chöùc vuï naém giöõ taïi toå chöùc khaùc :  
                        Phoù Toång giaùm ñoác Cty Coå phaàn Theùp Nam Kim 
Soá CP naém giöõ (thôøi ñieåm 31/12/2008): Khoâng 

+ Ñaïi dieän sôû höõu: Khoâng 
+ Caù nhaân sôû höõu: Khoâng 

_ Haønh vi vi phaïm phaùp luaät: Khoâng 
_ Quyeàn lôïi maâu thuaãn vôùi Coâng ty: Khoâng 
_ Nhöõng khoaûn nôï ñoái vôùi Coâng ty: Khoâng 
_ Lôïi ích lieân quan ñoái vôùi Coâng ty: Khoâng 

 
OÂng Leâ Anh Haûi – Thaønh vieân Ban kieåm soaùt 

_ Ngaøy thaùng naêm sinh: 16/03/1973 
_ Nôi sinh: Haø Sôn Bình 
_ CMND : 361434136, caáp ngaøy 03/03/2006, nôi caáp: CA TP.Caàn Thô 
_ Quoác tòch: Vieät Nam 
_ Daân toäc: Kinh 
_ Queâ quaùn: Haø Sôn Bình 
_ Ñòa chæ thöôøng truù: 963 Haäu Giang, Chung cö Bình Phuù, Laàu 6, Nhaø D064, 
F.11, Q.6 TP.HCM 
_ Soá ÑT lieân laïc ôû cô quan: (08) 3977 07 55 
_ Trình ñoä vaên hoùa: 12/12 
_ Trình ñoä chuyeân moân: Cöû nhaân kinh teá 
_ Quaù trình coâng taùc 

+ Töø 1995 – 2000: Ñieàu haønh thöông maïi Cty Lieân doanh Sôn Cao Caáp 
APC 
+ Töø 2000 - 2004: Giaùm ñoác baùn haøng khu vöïc Cty SC. Johnson & Son 
Vieät Nam. 
+ Töø 2004 - 2006: Giaùm ñoác baùn haøng vuøng Cty Colgate Palmolive Vieät 
Nam 
+ Töø 2006 – 05/2007: Giaùm ñoác baùn haøng TP.HCM Cty GlaxoSmithKline. 
+ Töø 6/2007 – 9/2007: Tröôûng Phoøng nghieân cöùu phaùt trieån thò tröôøng Cty 
CP 
Höõu Lieân AÙ Chaâu 
+ Töø 9/2007 ñeán nay: Thaønh vieân Ban Kieåm Soaùt Coâng ty CP Höõu Lieân AÙ 
Chaâu 

Chöùc vuï coâng taùc hieän nay taïi toå chöùc nieâm yeát: 
Thaønh vieân Ban Kieåm Soaùt Coâng ty CP Höõu Lieân AÙ Chaâu 

Chöùc vuï naém giöõ taïi caùc toå chöùc khaùc: Khoâng 
Soá CP naém giöõ (thôøi ñieåm 31/12/2008): 0 coå phaàn, chieám 0 % voán ñieàu leä 

+ Ñaïi dieän sôû höõu: 0 coå phaàn, chieám 0 % voán ñieàu leä 
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+ Caù nhaân sôû höõu: 0 coå phaàn, chieám 0 % voán ñieàu leä 
_ Haønh vi vi phaïm phaùp luaät: Khoâng 
_ Quyeàn lôïi maâu thuaãn vôùi Coâng ty: Khoâng 
_ Nhöõng khoaûn nôï ñoái vôùi Coâng ty: Khoâng 
_ Lôïi ích lieân quan ñoái vôùi Coâng ty: Khoâng 
 
Caùc thaønh vieân Ban Kieåm soaùt ñöôïc traû thuø lao haøng naêm theo quyeát ñònh cuûa 
Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng. 
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V. Baùo caùo cuûa HÑQT & BGÑ 
1.Keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh naêm 2008: 

Chæ Tieâu Keá Hoaïch Thöïc Hieän 
Tyû leä 
hoaøn 
thaønh 

I. Toång saûn löôïng : 96.500 taán 121.800 taán 126% 

II. Toång doanh thu 1.174,00 tyû 1.823,00 tyû 155% 

III. Lôïi nhuaän sau thueá 51,84 tyû -19,30 tyû  

IV. Chia coå töùc 15%   

V. Noäp ngaân saùch 

( Thueá TNDN ) 

19,00 tyû   

VI. Thu nhaäp bình quaân  

ngöôøi/ thaùng 

3 trieäu 3,3 trieäu 110% 

• Naêm 2008 ñaõ kheùp laïi cuøng vôùi nhieàu bieán ñoäng khoân löôøng cuûa neàn kinh 
teá theá giôùi noùi chung vaø neàn kinh teá Vieät Nam noùi rieâng. 

• Cuoäc khuûng hoaûng kinh teá taøi chính xuaát phaùt töø Myõ, ñaõ lan roäng ra khaép 
theá giôùi…vaø neàn kinh teá Vieät Nam cuõng khoâng traùnh khoûi ñöôïc söï aûnh 
höôûng naøy. 

• Naêm 2008 laø moät naêm traûi qua nhieàu khoù khaên nhö : 

1. Söï bieán ñoäng maïnh meõ cuûa tyû giaù hoái ñoaùi giöõa ñoàng USD vaø 
VND, 

2. Laõi vay ngaân haøng möùc ñænh ñieåm leân tôùi 22%, 
3. Chæ soá giaù tieâu duøng CPI taêng lieân tuïc trong 3 quí ñaàu naêm 2008, 

coù luùc leân ñeán 25%, 
4. Giaù xaêng daàu cuûa VN cuøng chung xu höôùng taêng nhanh theo giaù 

xaêng daàu cuûa theá giôùi 
5. Taát caû caùc loaïi nguyeân lieäu ñaàu vaøo ñeàu cuøng nhau taêng giaù . 
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Caùc ñieàu kieän kinh teá khaùch quan naøy ñaõ taùc ñoäng raát lôùn ñeán hoaït ñoäng saûn 
xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp ôû nhieàu ngaønh ngheà khaùc nhau vaø hoaït ñoäng 
kinh doanh cuûa Cty CP HLAC cuõng bò aûnh höôûng khoâng nhoû…. 

Ñaëc bieät laø trong quí 4, söï giaûm giaù ñoät ngoät cuûa ngaønh theùp theá giôùi vaø 
trong nöôùc, giaù giaûm hôn 50% so vôùi thôøi kyø ñænh ñieåm trong naêm, daãn ñeán 
keát quaû kinh doanh cuûa coâng ty toaøn naêm 2008 loã 19.3 tyû ñoàng do phaûi döï 
phoøng giaûm giaù giaù trò haøng hoaù vaø thaønh phaåm toàn kho leân ñeán 85,8 tyû 
ñoàng. 

Trong giai ñoaïn 6 thaùng ñaàu naêm 2008, thò tröôøng theùp taêng tröôûng raát toát,  
nhöng möùc taêng tröôûng chuû yeáu laø do nhöõng nguyeân nhaân chính sau ñaây : 

1. Do ñaëc thuø ngaønh haøng cuûa coâng ty, nguyeân lieäu chính cuûa coâng ty phaûi 
nhaäp khaåu 100% & vaø giaù caû chòu aûnh höôûng lôùn töø bieán ñoäng giaù cuûa thò 
tröôøng Trung Quoác . Ñaàu naêm 2008, Trung Quoác ñaõ ñöa ra nhöõng chính 
saùch  nhaèm haïn cheá xuaát khaåu, chính vì theá nguoàn cung veà theùp ñaõ giaûm 
laøm cho giaù caû taêng lieân tuïc trong khoaûng thôøi gian naøy ( vì Trung Quoác laø 
nöôùc xuaát khaåu theùp lôùn nhaát theá giôùi : chieám hôn 35% saûn löôïng XK treân 
toaøn theá giôùi ). 

2. Nhu caàu theùp cuûa thò tröôøng Vieät Nam cuõng taêng ñoät bieán trong giai ñoaïn 
naøy, moät phaàn laø do caùc coâng trình lôùn ñaõ khôûi coâng xaây döïng ( töø giöõa 
naêm 2007 ) ñang trong giai ñoaïn hoaøn thaønh, moät phaàn laø do caùc chuû 
ñaàu tö vaø caùc chuû thaàu lo sôï theùp seõ tieáp tuïc taêng giaù vöôït khoûi möùc döï 
toaùn neân chuaån bò thu mua tröôùc thôøi gian thi coâng. Beân caïnh ñoù caùc 
coâng ty thöông maïi cuõng tranh thuû ñaàu cô theùp vôùi hy voïng kieám lôøi khi 
theùp tieáp tuïc taêng giaù…..vaø chính vì ñieàu naøy ñaõ laøm cho caàu vöôït quaù 
cung. 

3. Trong giai ñoaïn 6 thaùng ñaàu naêm 2008, taát caû caùc nguyeân lieäu ñaàu vaøo 
cuûa ngaønh theùp lieân tuïc taêng cao nhö : quaëng saét. than coác,  theùp pheá 
lieäu …..giaù xaêng daàu. Beân caïnh ñoù laø söï baát oån cuûa tyû giaù hoái ñoaùi, laõi vay 
ngaân haøng, taát caû nhöõng yeáu toá naøy ñaõ taùc ñoäng tröïc tieáp laøm cho giaù 
theùp taêng cao… 

Tröôùc tình hình neàn kinh teá dieãn bieán phöùc taïp, HÑQT & BGÑ ñaõ chæ ñaïo cho 
toaøn theå caùc phoøng ban phaûi phoái hôïp chaët cheõ, ñeà ra nhöõng giaûi phaùp linh hoaït 
vaø theo saùt vôùi dieãn bieán cuûa thò tröôøng nhaèm hoaøn thaønh ñöôïc 70% so vôùi keá 
hoaïch saûn xuaát kinh doanh naêm 2008. Vôùi söï noã löïc, ñoaøn keát vaø söï quyeát taâm 
cao ñoä cuûa toaøn theå caùn boä coâng nhaân vieân cuûa Cty CP HLAC, keát quaû saûn 
xuaát kinh doanh trong 6 thaùng ñaáu naêm ñaõ ñaït ñöôïc muïc tieâu cuûa HÑQT & 
BGÑ ñeà ra : doanh soá ñaït 893 tyû, hoaøn thaønh 76% keá hoaïch caû naêm 2008; lôïi 
nhuaän ñaït 27,9 tyû , hoaøn thaønh 54% keá hoaïch caû naêm 2008. 
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Trong giai ñoaïn 6 thaùng cuoái naêm 2008,  

• Kinh teá theá giôùi ñaõ chìm saâu trong khuûng hoaûng vaø suy thoaùi,   
• Kinh teá trong nöôùc phaùt trieån chaäm laïi, 
• Xuaát khaåu vaø tieâu duøng suy giaûm, saûn xuaát ñình ñoán,  
• Baát ñoäng saûn ñoùng baêng…. 

Cuõng trong giai ñoaïn naøy giaù theùp cuûa theá giôùi vaø Vieät Nam ñaûo chieàu & ñaëc 
bieät trong quí IV, giaù giaûm treân 50%... 

Beân caïnh ñoù, haøng loaït caùc döï aùn ñaàu tö xaây döïng bò ñình treä do khoù khaên veà 
nguoàn voán, caùc nhaø ñaàu cô, nhaø saûn xuaát coá gaéng giaûm giaù, tranh giaønh nhau 
baùn nhaèm taêng söùc mua cuûa khaùch haøng & ngöôøi tieâu duøng. Nhöõng dieãn bieán 
traùi chieàu noùi treân cuûa neàn kinh teá noùi chung cuõng nhö ngaønh coâng nghieäp noùi 
rieâng ñaõ aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán lôïi nhuaän vaø doanh thu cuûa haàu heát caùc doanh 
nghieäp vaø Cty CP HLAC cuõng khoâng naèm ngoaøi nhöõng aûnh höôûng chung ñoù. 

Do ñaõ döï baùo ñöôïc tröôùc tình hình, ñaëc bieät quí 3 laø quí coù nhu caàu thaáp ñieåm 
nhaát trong naêm, HÑQT & BGÑ ñaõ chæ ñaïo phaûi taêng cöôøng caùc chính saùch hoã 
trôï baùn haøng ñeán caùc ñaïi lyù, khaùch haøng nhaèm tieâu thuï haøng nhanh nhaát vaø 
trong thôøi gian ngaén nhaát ñeå coá gaéng giaûm thieät haïi cho coâng ty trong giai ñoaïn 
toàn kho vôùi giaù cao, nhöng baùn ra vôùi giaù thaáp… 

Caên cöù vaøo keá hoaïch ñieàu chænh cuûa HÑQT & BGÑ:  

• Neáu 6 thaùng cuoái naêm coâng ty baùn ñöôïc ít nhaát : 800 tyû, trích laäp döï 
phoøng giaûm giaù haøng toàn kho vaøo thôøi ñieåm cuoái thaùng 12 naêm 2008 laø: 
19 tyû ñoàng, thì coâng ty seõ ñaït ñöôïc lôïi nhuaän tröôùc thueá naêm 2008 laø : 32 
tyû ñoàng.  

Toaøn theå ban laõnh ñaïo & caùc caùn boä coâng nhaân vieân ñaõ phaûn öùng linh hoaït vôùi 
nhöõng bieán ñoäng cuûa saûn xuaát kinh doanh, thöïc hieän ñuùng vaø chính xaùc, nhanh 
choùng theo caùc chieán löôïc kinh doanh ñaõ ñöôïc ñeà ra, ña daïng hoaù caùc saûn 
phaåm dòch vuï, giaù trò gia taêng cho khaùch haøng, cuõng nhö môû roäng maïng löôùi 
phaân phoái…..vöôït qua nhöõng khoù khaên  cuûa toaøn neàn kinh teá theá giôùi noùi chung 
vaø Vieät Nam noùi rieâng,  

Cty CP HLAC ñaõ ñaït keát quaû kinh doanh aán töôïng nhö sau : Doanh Thu :  1,823 
tyû , Lôïi nhuaän tröôùc thueá : 35,6 tyû ñoàng ( trong ñoù ñaõ trích laäp döï phoøng giaûm 
giaù haøng toàn kho laø : 22,4 tyû ñoàng ). Nhöng do thôøi ñieåm xaùc ñònh giaù trò thò 
tröôøng cuûa haøng toàn kho ñeå tính döï phoøng giaûm giaù giöõa Cty CP HLAC & coâng 
ty kieåm toaùn laø khaùc nhau. Neân trong baùo caùo taøi chính ñaõ kieåm toaùn vôùi söï tö 
vaán cuûa coâng ty kieåm toaùn Ernst & Young, döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho 
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ñöôïc xaùc ñònh laø : 85,8 tyû ñoàng daãn tôùi lôïi nhuaän tröôùc thueá cuûa coâng ty toaøn 
naêm 2008 aâm 19,3 tyû ñoàng. 

Caên cöù vaøo nghò quyeát ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thöôøng nieân naêm 2008, toâi xin baùo 
caùo vieäc trieån khai vaø thöïc hieän theo nghò quyeát cuûa ñaïi hoäi nhö sau : 

1. Hoaøn thaønh vieäc thaønh laäp Cty CP Ñaàu Tö Höõu Lieân vaøo thaùng 07/2008. 
2. Keá hoaïch di dôøi nhaø maùy : Cty ñaõ tieán haønh khaûo saùt vaø kyù hôïp ñoàng ghi 

nhôù thueâ 11 ha ñaát taïi khu coâng nghieäp An Thaïnh, tænh Long An ñeå chuaån 
bò cho keá hoaïch di dôøi vaø phaùt trieån nhaø maùy.  

3. Keá hoaïch xaây döïng khu phöùc hôïp Höõu Lieân AÙ Chaâu :  coâng ty ñaõ coù 
vaên baûn chaáp thuaän vaø ñang trong giai ñoaïn thoaû thuaän xin caùc chæ tieâu 
thieát keá cho khu phöùc hôïp naøy. 

4. Keá hoaïch phaùt trieån saûn xuaát : Hoaøn thaønh laép ñaët 4 daây chuyeàn saûn 
xuaát oáng theùp coâng ngheä cao vaø ñaõ ñöa vaøo vaän haønh vaøo thaùng 
07/2008. Ñoàng thôøi cuõng hoaøn thaønh vieäc laép ñaët 3 caëp loø uû, chính thöùc 
ñöa vaøo vaän haønh trong thaùng 07/2008. 

5. Keá hoaïch phaùt trieån saûn phaåm môùi : Naêm 2008 Cty ñaõ nghieân cöùu thaønh 
coâng vaø ñöa ra thò tröôøng saûn phaåm môùi : oáng theùp maï keõm vaø ñaõ ñöôïc 
thò tröôøng chaáp nhaän, ñaëc bieät laø thò tröôøng Mieàn Trung & Campuchia. 

6. Keá hoaïch taêng voán ñieàu leä :Hoaøn thaønh vieäc taêng voán ñieàu leä töø 140 tyû 
ñoàng leân 190 tyû ñoàng. 

7. Keá hoaïch söûa ñoåi ñieàu leä Coâng ty : Hoaøn thaønh vieäc söûa ñoåi vaø boå sung 
moät soá ñieàu leä cuûa coâng ty 

8. Hoaøn thaønh vieäc boå sung chöùc naêng kinh doanh cuûa Cty CP HLAC “kinh 
doanh baát ñoäng saûn” vaøo ngaønh ngheà kinh doanh cuûa coâng ty. 

9. Keá hoaïch nieâm yeát coå phieáu : Coâng ty ñaõ hoaøn thaønh thuû tuïc vaø ñöa coå 
phieáu HLAC ( maõ : HLA ) nieân yeát taïi sôû giao dòch chöùng khoaùn TP.HCM 
naøy 23-10-2008 vaø chính thöùc giao dòch ngaøy 30-10-2008. 

KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH CUÛA CAÙC COÂNG TY CON : 

1. Cty CP Minh Höõu Lieân : thaønh laäp thaùng 09-2007 
- Voán ñieàu leä ( ñaàu naêm )  :  6,500,000,000 ñoàng. 
- Taêng voán trong naêm            :  3,500,000,000 ñoàng. 
- Voán ñieàu leä ( cuoái naêm )  : 10,000,000,000 ñoàng. 
- Voán ñieàu leä ( bình quaân naêm) :   7,500,000,000 ñoàng. 
- Doanh soá     : 35,525,954,693 ñoàng. 
- Lôïi nhuaän :   1,345,328,354 ñoàng. 
- Laõi cô baûn / coå phieáu  :                 2,153 ñoàng. 
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2. Cty CP Ñaàu Tö Höõu Lieân : thaønh laäp thaùng 07-2008 
- Voán ñieàu leä ( ñaàu naêm )  : 30,000,000,000 ñoàng. 
- Doanh soá     :      720,909,091 ñoàng. 
- Lôïi nhuaän    :        45,181685  ñoàng. 
- Laõi cô baûn / coå phieáu            :                     15 ñoàng. 

2. Phöông höôùng, nhieäm vuï hoaït ñoäng ñaàu tö saûn xuaát kinh doanh naêm 
2009 
Naêm 2009 ñöôïc döï baùo seõ coù nhieàu khoù khaên vaø thaùch thöùc do giaù vaø nhu caàu 
theùp treân theá giôùi tieáp tuïc ôû möùc thaáp vaø böùc tranh toång theå kinh teá toaøn caàu aûm 
ñaïm.  

Tuy nhieân tieâu thuï taïi caùc thò tröôøng ñang phaùt trieån vaãn cao, trong ñoù ñöùng ñaàu 
laø Trung Quoác taêng khoaûng 5% hoaëc cao hôn .  

Nguoàn cung theùp treân thò tröôøng theá giôùi trong nhöõng naêm tôùi seõ tieáp tuïc ôû möùc 
thaáp do trieån voïng veà giaù vaø nhu caàu khoâng saùng suûa. Caùc chuyeân gia nhaän 
ñònh saûn löôïng trong naêm cuûa thò tröôøng theá giôùi seõ giaûm khoaûng töø 15% - 20%. 

Rieâng thò tröôøng theùp Vieät Nam, Boä Coâng Thöông döï baùo naêm 2009 nhu caàu 
theùp caùc loaïi vaøo khoaûng 11-12 trieäu taán.  

Nhö vaäy, neáu tính chung caû theùp xaây döïng, oáng theùp haøn, theùp laù maï vaø cuoän 
caùn noùng caùn nguoäi ngaønh theùp ñang coá gaéng phaán ñaáu ñaït möùc taêng tröôûng töø 
5% - 7%.   

Tuy nhieân, chuùng toâi raát tin töôûng vaøo hai goùi kích caàu cuûa chính phuû : goùi thöù 
nhaát laø 1 tyû USD vaø goùi thöù 2 laø 6 tyû USD, caùc goùi kích caàu naøy ñöôïc chính phuû 
taäp trung cho caùc döï aùn cô sôû haï taàng, nhaø ôû xaõ hoäi, hoã trôï cho caùc doanh 
nghieäp saûn xuaát, xuaát khaåu…. Vaø ñaëc bieät laø hoã trôï taäp trung vaøo khu vöïc noâng 
thoân ( chieám khoaûng 70% daân soá treân caû nöôùc ) nhö : cho vay xaây nhaø, söûa 
chöõa nhaø vaø tieâu duøng….. 

Beân caïnh ñoù, nhöõng nhaân toá hoã trôï tích cöïc cho lónh vöïc xaây döïng vaø baát ñoäng 
saûn soâi ñoäng trôû laïi nhö : laõi suaát cho vay thaáp, giaù theùp vaø caùc loaïi vaät lieäu xaây 
döïng khaùc ñang ôû möùc thaáp so vôùi thôøi ñieåm naêm 2008. Treân cô sôû ñaùnh giaù 
tình hình nhö treân, HÑQT vaø BGÑ ñaõ ñeà ra phöông höôùng vaø nhieäm vuï hoaït 
ñoäng saûn xuaát kinh doanh cho naêm 2009 nhö sau : 
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Chæ Tieâu Keá Hoaïch Taêng tröôûng 
I. Toång saûn löôïng :  155.700,00 taán 28% 
II. Toång doanh thu      1.823,00 tyû  0% 
III. Lôïi nhuaän sau thueá         70,90 tyû   
IV. Chia coå töùc (15%)           28,50 tyû  

V. Noäp ngaân saùch            23,63 tyû  
VI. Thu nhaäp bình quaân ngöôøi/ 
thaùng 

             3,3 trieäu  

VII. Keá hoaïch phaân phoái lôïi 
nhuaän : 

• Quó khen thöôûng 
• Quó phuùc lôïi 
• Buø ñaép khoaûn loã cho naêm 

2008 
• Buø ñaép khoaûn laõi ñaõ chi 

trong naêm 2008 
• Thöôõng ñaït vaø vöôït keá 

hoaïch naêm 2009 cho HÑQT 
vaø BKS 

 

 
2,83 tyû 
1,41 tyû 

19,35 tyû 

13,30 tyû 

1,41 tyû 

 

 

 

1. Tieáp tuïc keá hoaïch di dôøi nhaø maùy vaø xaây döïng khu phöùc hôïp Höõu 
Lieân AÙ Chaâu vôùi caùc haïng muïc nhö sau : 

i. Hoaøn thaønh vieäc choïn löïa ñòa ñieåm di dôøi nhaø maùy trong 
naêm 2009. 

ii. Hoaøn thaønh coâng taùc xin chæ tieâu xaây döïng cho khu phöùc hôïp 
Höõu Lieân AÙ Chaâu vaø tieán haønh coâng taùc thieát keá chi tieát. 
Hoaøn chænh hoà sô keâu goïi ñaàu tö cho khu phöùc hôïp. 

2. Ñaàu tö vaø naâng caáp 6 daây chuyeàn saûn xuaát oáng inox nhaèm naâng 
saûn löôïng töø 450 taán leân 700 taán/thaùng. 

3. Ñaàu tö theâm 2 daây chuyeàn caùn nguoäi nhaèm naâng coâng suaát daây 
chuyeàn caùn, uû töø 3,000 taán leân 4,500 taán / thaùng. 

4. Coâng ty CP Minh Höõu Lieân seõ laøm thuû tuïc xin nieân yeát treân Trung 
Taâm giao dòch chöùng khoaùn Haø Noäi. 

5. Taäp trung xaây döïng heä thoáng ñaùnh giaù, ño löôøng “söùc khoeû cuûa heä 
thoáng phaân phoái” ñeå coù nhöõng chính saùch ñoái phoù kòp thôøi vôùi 
nhöõng dieãn bieán phöùc taïp cuûa thò tröôøng. 
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6. Tieáp tuïc taêng cöôøng cuûng coá thò tröôøng xuaát khaåu, ñaëc bieät laø thò 
tröôøng Myõ. Beân caïnh ñoù seõ khaûo saùt thò tröôøng Laøo & laäp keá hoaïch 
thaâm nhaäp saûn phaåm oáng theùp vaøo thò tröôøng laøo. 

7. Tieáp tuïc duy trì vò trí daãn ñaàu veà maët haøng oáng theùp ñen, taäp trung 
taêng tröôûng maïnh meõ veà ngaønh haøng oáng inox & theùp taám, theùp 
cuoän. 

8. Xaây döïng vaø cuûng coá vöõng chaéc söï nhaän bieát cuûa ngöôøi tieâu duøng 
veà thöông hieäu Höõu Lieân AÙ Chaâu, song haønh cuøng khaåu hieäu “ 
Chaát Löôïng Theùp , Uy Tín Vaøng “ thoâng qua caùc phöông tieän thoâng 
tin ñaïi chuùng & taäp chung chuû yeáu vaøo caùc keânh quaûng caùo nhö 
sau : 

i. Quaûng caùo treân TV. 
ii. Quaûng caùo treân baùo chí. 
iii. Quaûng caùo ngoaøi trôøi vaø taøi trôï cho ñoäi tuyeån boùng ñaù Vieät 

Nam. 
9. Taêng cöôøng coâng taùc quaûn lyù , giaùm saùt heä thoáng quaûn lyù chaát 

löôïng ISO 9001 : 2000 vaø  heä thoáng 5S trong coâng taùc saûn xuaát. 
Ñoàng thôøi tuyeân truyeàn & naâng cao yù thöùc tích kieäm chi phí cho 
toaøn theå caùn boä coâng nhaân vieân cuûa coâng ty CP HLAC. 

10. Taêng cöôøng söï chæ ñaïo taäp chung thoáng nhaát, kieän toaøn laïi boä maùy 
ñieàu haønh  vaø quaûn lyù, ñoàng thôøi toå chöùc cho caùn boä coâng nhaân 
vieân theo caùc lôùp hoïc naâng cao trình ñoä chuyeân moân nghieäp vuï khi 
coù ñieàu kieän. 

Tieáp tuïc hoaøn thieän heä thoáng ñaùnh giaù & quaûn lyù thaønh tích cuûa 
CBCNV ( PMP : Performance Management Process), thöïc hieän chính 
saùch thu huùt nhaân taøi, ñöa ra quy cheá tuyeån duïng ñaõi ngoä hôïp lyù. Thöïc 
hieän caùc qui cheá khen thöôûng, kyû luaät nghieâm tuùc vôùi taát caû moïi ñoái 
töôïng trong coâng ty. 
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Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu 
 
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1 

 
 
Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Hữu Liên Á Châu (“Công ty”) trình bày báo cáo này và các báo 
cáo tài chính hợp nhất của Công ty và các công ty con (“Nhóm Công ty”) vào ngày 31 tháng 12 
năm 2008 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày. 
 
 
CÔNG TY 
 
Công ty là một công ty cổ phần được thành lập tại Việt Nam theo Luật Doanh Nghiệp của Việt Nam 
theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 4103000385 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp vào 
ngày 20 tháng 4 năm 2001, và theo các Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh sau: 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh  Ngày 

Số 4103000385 (Điều chỉnh lần 1) Ngày 17 tháng 10 năm 2001 
Số 4103000385 (Điều chỉnh lần 2) Ngày 27 tháng 8 năm 2002 
Số 4103000385 (Điều chỉnh lần 3) Ngày 19 tháng 3 năm 2003 
Số 4103000385 (Điều chỉnh lần 4) Ngày 23 tháng 3 năm 2004 
Số 4103000385 (Điều chỉnh lần 5) Ngày 14 tháng 7 năm 2004 
Số 4103000385 (Điều chỉnh lần 6) Ngày 27 tháng 6 năm 2006 
Số 4103000385 (Điều chỉnh lần 7) Ngày 12 tháng 11 năm 2007 
Số 4103000385 (Điều chỉnh lần 8) Ngày 4 tháng 1 năm 2008 
 
Công ty có hai công ty con bao gồm Công ty Cổ Phần Minh Hữu Liên và công ty Cổ Phần Đầu Tư 
Hữu Liên (“các công ty con”), trong đó Công ty nắm giữ 61% và 66.67% tỷ lệ quyền sở hữu tương 
ứng.  
 
Nhóm Công ty thông qua công ty mẹ và các công ty con có hoạt động chính là:  

- Mua bán máy móc thiết bị phục vụ sản xuất – xây dựng;  
- Sản xuất sản phẩm cơ khí, các sản phẩm được làm từ thép, hàng trang trí nội thất; 
- Đại lý ký gửi hàng hóa; và 
- Đại lý môi giới, kinh doanh bất động sản. 

 
Công ty có trụ sở chính tại KE A2/7, Tân Kiên- Bình Lợi, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, 
Thành Phố Hồ Chí Minh. 
 
 
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CỔ TỨC 
 

Ngàn VNĐ 

 Năm nay Năm trước 

(Lỗ) lợi nhuận thuần trong năm  (19.898.246) 30.187.679 
Cổ tức đã công bố và chi trả trong năm 31.486.390 - 
(Lỗ lũy kế) lợi nhuận chưa phân phối cuối năm (38.599.733) 22.097.049 
 
 
CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG 
 
Công ty được niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh theo giấy phép số 
114/QD-SDGHCM ngày 23 tháng 10 năm 2008 do Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí 
Minh cấp. 
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 
Các thành viên Hội đồng Quản trị trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau: 

Ông Trần Xảo Cơ Chủ tịch hội đồng quản trị  
Ông Trần Tuấn Nghiệp Phó chủ tịch hội đồng quản trị  
Ông Phan Văn Dũng Thành viên  
Ông Bùi Quang Hiệp Thành viên  
Ông Đoàn MinhTiến Thành viên bổ nhiệm ngày 25 tháng 4 năm 2008 
Ông Trần Tuấn Minh Thành viên từ nhiệm ngày 25 tháng 4 năm 2008 
 
 
CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN NĂM 
 
Theo Thông tư 03/2009/TT-BTC ban hành bởi Bộ Tài Chính ngày 13 tháng 1 năm 2009 hướng dẫn 
về giảm và giãn thuế TNDN, Công ty Cổ Phần Minh Hữu Liên được giảm 30% thuế TNDN phải trả 
cho quí IV năm 2008 và cho năm 2009. Ưu đãi về thuế này đã được áp dụng trong việc tính thuế 
thu nhập doanh nghiệp trình bày trong Thuyết minh số 25.  
 
Ngoại trừ sự kiện trên, không có sự kiện trọng yếu nào phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán đòi 
hỏi phải được điều chỉnh hay trình bày trong các báo cáo tài chính hợp nhất này. 
 
 
KIỂM TOÁN VIÊN 
 
Công ty kiểm toán Ernst & Young bày tỏ nguyện vọng được tiếp tục làm công tác kiểm toán cho 
Công ty. 
 
 
CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP 
NHẤT 
 
Ban Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo các báo cáo tài chính hợp nhất phản ánh trung thực và 
hợp lý tình hình hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Nhóm 
Công ty trong năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008. Trong quá trình lập các báo cáo 
tài chính hợp nhất này, Ban Giám đốc cần phải: 

4 lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán; 

4 thực hiện các đánh giá và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;  

4 nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Nhóm Công ty có được tuân thủ hay không và tất 
cả những sai lệch trọng yếu so với những chuẩn mực này đã được trình bày và giải thích trong 
các báo cáo tài chính hợp nhất; và 

4 lập các báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sở nguyên tắc hoạt động liên tục trừ trường hợp 
không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động. 

 
Ban Giám đốc cam kết rằng Nhóm Công ty đã tuân thủ những yêu cầu nêu trên trong việc lập các 
báo cáo tài chính hợp nhất. 
 
Ban Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo việc các sổ sách kế toán thích hợp được lưu giữ để phản 
ánh tình hình tài chính của Nhóm Công ty, với mức độ chính xác hợp lý, tại bất kỳ thời điểm nào 
và đảm bảo rằng các sổ sách kế toán tuân thủ với hệ thống kế toán đã được đăng ký. Ban Giám 
đốc cũng chịu trách nhiệm về việc quản lý các tài sản của Nhóm Công ty và do đó phải thực hiện 
các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và những vi phạm khác.  
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PHÊ DUYỆT CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 
 
Chúng tôi phê duyệt các báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo. Các báo cáo này phản ánh trung 
thực và hợp lý tình hình tài chính của Nhóm Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2008, kết quả hoạt 
động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với 
Chuẩn mực Kế toán và Hệ thống Kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định có liên quan. 
 
 
Thay mặt Hội đồng quản trị 
 
 
 
 
 
 
  
Trần Xảo Cơ 
Chủ tịch 
 
 
Ngày 27 tháng 3 năm 2009 
 



 

 

 
 
 
 
Số tham chiếu: 60752765/ 13560258  
 
 
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP 
 
 
Kính gửi:  Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu 
 
 
Chúng tôi đã kiểm toán bảng cân đối kế toán hợp nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Công 
ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu (“Công ty”) và các công ty con (sau đây gọi chung là “Nhóm Công 
ty”), báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho 
năm kết thúc cùng ngày và thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo được trình bày từ 
trang 5 đến trang 35 (sau đây gọi chung là “các báo cáo tài chính hợp nhất”). Các báo cáo tài chính 
hợp nhất này thuộc trách nhiệm của Ban Giám đốc. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về 
các báo cáo tài chính hợp nhất này dựa trên việc kiểm toán của chúng tôi. Các báo cáo tài chính 
hợp nhất của Nhóm công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2007 đã được kiểm toán bởi các kiểm toán 
viên khác. Báo cáo kiểm toán đề ngày 15 tháng 2 năm 2008 của họ đã đưa ra ý kiến kiểm toán 
chấp nhận toàn phần về những báo cáo tài chính hợp nhất của Nhóm công ty. 

 
Cơ sở ý kiến kiểm toán 
 
Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các quy định của các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam và 
Quốc tế. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải lập kế hoạch và thực hiện việc kiểm toán để 
đạt được mức tin cậy hợp lý về việc các báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu. 
Việc kiểm toán bao gồm việc kiểm tra, theo phương pháp chọn mẫu, các bằng chứng về số liệu và 
các thuyết minh trên các báo cáo tài chính hợp nhất. Việc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá 
các nguyên tắc kế toán đã được áp dụng và các ước tính quan trọng của Ban Giám đốc Nhóm 
Công ty cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể các báo cáo tài chính hợp nhất. Chúng tôi tin 
tưởng rằng công việc kiểm toán của chúng tôi cung cấp cơ sở hợp lý cho ý kiến kiểm toán. 

 
Ý kiến kiểm toán 
 
Theo ý kiến của chúng tôi, các báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý tình 
hình tài chính của Nhóm Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2008, kết quả hoạt động kinh doanh 
và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực 
Kế toán và Hệ thống Kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định có liên quan. 
 
 
 
   
Công ty trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam 
 
 
 
 
 
    
Maria Cristina M. Calimbas  Đặng Hồng Tân  
Phó Tổng Giám Đốc  Kiểm toán viên phụ trách 
Kiểm toán viên công chứng  Kiểm toán viên công chứng 
Số đăng ký. N.1073/KTV  Số đăng ký. 0489/KTV 
 
 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
Ngày 27 tháng 3 năm 2009 
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Ngàn VNĐ 

Mã số TÀI SẢN Thuyết 
minh 

Số cuối năm Số đầu năm  
(đã điều chỉnh lại 

- Thuyết minh  
số 28) 

     
100 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN  714.607.082 476.458.088 

     
110 I. Tiền  4 21.568.500 31.413.816 

     
120 II. Các khoản đầu tư ngắn hạn  19.185.705 3.126.385 
121 1. Các khoản đầu tư ngắn hạn 5 19.185.705 3.126.385 

     
130 III. Các khoản phải thu ngắn hạn   311.891.002 182.012.870 
131 1. Phải thu khách hàng 6 285.852.854 151.156.347 
132 2. Trả trước cho người bán  25.242.004 3.467.418 
135 3. Các khoản phải thu khác  844.611 27.389.105 
139 4. Dự phòng phải thu ngắn hạn  

khó đòi  (48.467) - 
     

140 IV. Hàng tồn kho 7 319.588.246 241.735.991 
141 1. Hàng tồn kho  405.407.171 241.735.991  
149 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho  (85.818.925) - 

     
150 V. Tài sản ngắn hạn khác  42.373.629 18.169.026 
151 1. Chi phí trả trước ngắn hạn  463.908 532.964 
152 2. Thuế Giá trị gia tăng được  

khấu trừ  24.943.439 16.849.099 
154 3. Thuế phải thu Nhà nước   8 5.030.731 8.192 
158 4. Tài sản ngắn hạn khác 9  11.935.551 778.771 

     
200 B. TÀI SẢN DÀI HẠN  246.917.276 223.881.444 

     
220 I.    Tài sản cố định  228.013.717 205.781.638 
221 1. Tài sản cố định hữu hình 10 108.760.301 114.043.281 
222  Nguyên giá  168.974.084 156.278.354 
223  Giá trị hao mòn lũy kế  (60.213.783) (42.235.073) 
224 2. Tài sản cố định thuê tài chính 11 19.428.965 5.924.399 
225  Nguyên giá  21.143.503 6.120.263 
226  Giá trị hao mòn lũy kế  (1.714.538) (195.864) 
227 3. Tài sản cố định vô hình 12 74.416.589 48.177.846 
228  Nguyên giá  77.010.525 49.229.472 
229  Giá trị hao mòn lũy kế  (2.593.936) (1.051.626) 
230 4.  Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 13 25.407.862 37.636.112 

     
260 II. Tài sản dài hạn khác  18.903.559 18.099.806 
261 1. Chi phí trả trước dài hạn  6.147.964 5.548.426 
262 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 25.3 3.923.854 3.840.788 
268 3. Tài sản dài hạn khác  8.831.741 8.710.592 

     

270 TỔNG CỘNG TÀI SẢN  961.524.358 700.339.532 
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Ngàn VNĐ 

Mã 
số 

NGUỒN VỐN Thuyết 
minh 

Số cuối năm Số đầu năm  
(đã điều chỉnh lại 

- Thuyết minh 
 số 28) 

     
300 A. NỢ PHẢI TRẢ  713.772.224 428.163.516 

     
310 I. Nợ ngắn hạn  683.402.707 395.540.003 
311 1. Vay ngắn hạn  14 555.545.753 275.336.209 
312 2. Phải trả người bán 15 120.768.327 102.150.524 
313 3. Người mua trả tiền trước  1.851.417 4.830.584 
314 4. Thuế phải nộp Nhà nước 16 1.634.352 7.800.940 
315 5. Phải trả người lao động  247.109 6.996 
316 6. Chi phí phải trả  111.000 - 
319 7. Các khoản phải trả khác 17 3.244.749 5.414.750 

     
330 II. Nợ dài hạn  30.369.517 32.623.513 
333 1. Phải trả dài hạn khác 18.1 7.404.235 1.438.420  
334 2. Vay và nợ dài hạn 18.2 18.648.894 27.971.712 
336 3.  Dự phòng trợ cấp mất việc làm   4.316.388 3.213.381 

     
400 B. VỐN CHỦ SỞ HỮU  233.231.706 269.600.523 

     
410 I. Vốn chủ sở hữu 19 233.219.621 269.597.049 
411 1. Vốn cổ phần đã phát hành  190.000.000 183.000.000 
412 2. Thặng dư vốn cổ phần  75.000.000 64.500.000 
417 3. Quỹ đầu tư phát triển  3.446.177 - 
418 4. Quỹ dự phòng tài chính  3.373.177 - 
420 5. (Lỗ lũy kế) lợi nhuận  

chưa phân phối   (38.599.733) 22.097.049 
     

430 II. Quỹ  khác  12.085 3.474 
431 1. Quỹ khen thưởng và phúc lợi  12.085 3.474 

     
500 C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ  14.520.428 2.575.493 

     

440 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN  961.524.358 700.339.532 

 
 
 
CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

 
 

KHOẢN MỤC Số cuối năm Số đầu năm  
   
 Ngoại tệ các loại    

- Đô la Mỹ (US$) 178.502 15.307 
- Euro (EUR) 250 - 

   
 
 
 
 
 
    
Kế toán trưởng  Tổng Giám đốc 
Phan Văn Thơm  Trần Tuấn Nghiệp  
 
 

Ngày 27 tháng 3 năm 2009 
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Ngàn VNĐ 

Mã 
số 

CHỈ TIÊU Thuyết 
minh 

Năm nay Năm trước  
(đã điều chỉnh lại  

- Thuyết minh  
số 28) 

     

01 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp 
 dịch  vụ 

21.1, 
27 1.843.211.784 1.032.414.293 

     

03 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 21.1 (568.681) (448.470) 
     

10 3. Doanh thu thuần về bán hàng và 
cung cấp dịch vụ 21.1 1.842.643.103 1.031.965.823 

     

11 4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ  
 cung cấp 24 

(1.720.219.902
) (932.099.156) 

     

20 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và  
cung cấp dịch vụ  122.423.201 99.866.667 

     

21 6. Doanh thu hoạt động tài chính 21.2 7.018.361 1.940.202 
     

22 7. Chi phí tài chính 22 (99.151.925) (32.451.213) 
23  Trong đó:  Chi phí lãi vay  (79.321.580) (27.138.571) 

     

24 8. Chi phí bán hàng  (9.620.370) (6.009.576) 
     

25 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp  (43.839.235) (18.937.800) 
     

30 10. (Lỗ) lợi nhuận từ hoạt động  
kinh doanh   (23.169.968) 44.408.280 

     

31 11. Thu nhập khác 23 10.211.782 4.647.717 
     

32 12. Chi phí khác 23 (4.970.775) (3.426.590) 
     

40 13. Lợi nhuận khác  5.241.007 1.221.127 
     

50 14. Tổng (lỗ) lợi nhuận kế toán trước 
 thuế  (17.928.961) 45.629.407 

     

51 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 25.1 (1.507.416) (14.246.235) 
     

52 16. Thu nhập (chi phí) thuế TNDN  
 hoãn lại  25.3 83.066 (1.120.000) 

     

60 17. (Lỗ) lợi nhuận thuần sau thuế 
TNDN  (19.353.311) 30.263.172 

     

 Phân bổ cho:    
 17.1  Lợi ích của cổ đông thiểu số  544.935 75.493 
 17.2  Cổ đông của công ty mẹ 27 (19.898.246) 30.187.679 
     

70 18. (Lỗ) lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu  20 (1.048) 2.000 
     

 
 
 
 
    
Kế toán trưởng  Tổng Giám đốc 
Phan Văn Thơm  Trần Tuấn Nghiệp  
 
 
Ngày 27 tháng 3 năm 2009 
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Ngàn VNĐ 

Mã 
số 

CHỈ TIÊU Thuyết 
minh 

Năm nay Năm trước 
(đã điều chỉnh lại 

- Thuyết minh 
 số 28) 

     
 I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT 

ĐỘNG KINH DOANH 
   

01 (Lỗ) lợi nhuận trước thuế  (17.928.961) 45.629.407 
 Điều chỉnh cho các khoản:    

02  Khấu hao và khấu trừ  24.660.644 13.338.945 
03 Các khoản dự phòng   87.081.397 532.128 
04  Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa  

thực hiện  5.844.319 161.297 
05 (Lãi) lỗ từ hoạt động đầu tư   (2.746.503) 156.894 
06 Chi phí lãi vay 22 79.321.580 27.138.571 
     

08 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 
trước thay đổi vốn lưu động  176.232.476 86.957.242 

09 Tăng các khoản phải thu  (154.404.473) (70.996.055) 
10 Tăng hàng tồn kho    (163.671.180) (99.569.397) 
11 Tăng các khoản phải trả   28.603.736 39.546.922 
12 (Tăng) giảm chi phí trả trước   (530.482) 854.381 
13 Tiền lãi vay đã trả  (79.321.580) (27.138.571) 
14 Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 25.2 (11.184.422) (6.458.195) 
16 Tiền chi khác cho hoạt động  

kinh doanh  19.1 (2.484.181) (144.075) 
     

20 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động 
sản xuất kinh doanh  (206.760.106) (76.947.748) 

     
 II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG 

ĐẦU TƯ    
21  Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản 

cố định  (36.836.694) (60.534.339) 
22 Tiền thu từ thanh lý tài sản cố định  23 9.590.776  3.536.164 
25  Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị 

khác  (16.059.320) - 
26  Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn 

vị khác  4.075.543 23.000.000 
27  Tiền lãi và cổ tức đã nhận  - 174.935 
     

30 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động 
đầu tư   (39.229.695) (33.823.240) 
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0Ngàn VNĐ 

Mã 
số 

CHỈ TIÊU Thuyết 
minh 

Năm nay Năm trước  
(đã điều chỉnh lại 

- Thuyết minh  
số 28) 

     
 III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT 

ĐỘNG TÀI CHÍNH 
   

31  Tiền thu từ phát hành cổ phiếu   17.500.000 110.000.000 
33  Tiền vay đã nhận   1.431.288.937 782.014.750 
34  Tiền vay đã trả  (1.176.512.864) (766.485.416) 
35  Tiền chi trả nợ thuê tài chính    (4.645.198) (2.885.799) 
36  Cổ tức đã trả  19.2 (31.486.390) - 

     
40 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động 

tài chính  236.144.485 122.643.535 
     

50 Lưu chuyển tiền thuần trong năm  (9.845.316) 11.872.547 
     

60 Tiền đầu năm  31.413.816 19.541.269 
     

70 Tiền cuối năm 4 21.568.500 31.413.816 
     

 
 
 
 
 
 
 
    
Kế toán trưởng  Tổng Giám đốc 
Phan Văn Thơm  Trần Tuấn Nghiệp  
 
 
Ngày 27 tháng 3 năm 2009 
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1. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

 
Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu là một công ty cổ phần được thành lập tại Việt Nam 
theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 4103000385 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp 
vào ngày 20 tháng 4 năm 2001, và theo các Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Điều 
chỉnh sau: 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh  Ngày 

Số 4103000385 (Điều chỉnh lần 1) Ngày 17 tháng 10 năm 2001 
Số 4103000385 (Điều chỉnh lần 2) Ngày 27 tháng 8 năm 2002 
Số 4103000385 (Điều chỉnh lần 3) Ngày 19 tháng 3 năm 2003 
Số 4103000385 (Điều chỉnh lần 4) Ngày 23 tháng 3 năm 2004 
Số 4103000385 (Điều chỉnh lần 5) Ngày 14 tháng 7 năm 2004 
Số 4103000385 (Điều chỉnh lần 6) Ngày 27 tháng 6 năm 2006 
Số 4103000385 (Điều chỉnh lần 7) Ngày 12 tháng 11 năm 2007 
Số 4103000385 (Điều chỉnh lần 8) Ngày 4 tháng 1 năm 2008 
 
Công ty được niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh theo giấy 
phép số 114/QD-SGDHCM ngày 23 tháng 10 năm 2008 do Sở Giao Dịch Chứng Khoán 
Thành phố Hổ Chí Minh cấp. 
 
Công ty có hai công ty con bao gồm Công ty Cổ Phần Minh Hữu Liên và Công ty Cổ Phần 
Đầu Tư Hữu Liên (“các Công ty con”), trong đó Công ty nắm giữ 61% và 66.67% tỷ lệ 
quyền sở hữu  
 
Nhóm công ty thông qua công ty mẹ và các công ty con có hoạt động chính là:  

- Mua bán máy móc thiết bị phục vụ sản xuất – xây dựng;  
- Sản xuất sản phẩm cơ khí, các sản phẩm được làm từ thép, hàng trang trí nội thất;  
- Đại lý ký gửi hàng hóa; và 
- Đại lý môi giới, kinh doanh bất động sản. 
 
Công ty có trụ sở chính tại KE A2/7, Tân Kiên- Bình Lợi, Phường Tân Tạo A, Quận Bình 
Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
 
Số lượng nhân viên của Nhóm Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2008 là: 1.146 (Năm 
2007: 962). 
 
 

2. CƠ SỞ TRÌNH BÀY 
 
2.1 Chuẩn mực và Hệ thống kế toán áp dụng 

Các báo cáo tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty được trình bày bằng ngàn đồng Việt 
Nam (“Ngàn VNĐ”) phù hợp với Hệ thống Kế toán và Chuẩn mực Kế toán Việt Nam do Bộ 
Tài chính ban hành theo: 

• Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 về việc ban hành bốn 
Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (Đợt 1); 

• Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 về việc ban hành sáu 
Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (Đợt 2); 

• Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 về việc ban hành sáu 
Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (Đợt 3); 

• Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15 tháng 2 năm 2005 về việc ban hành sáu 
Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (Đợt 4); và 

• Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2005 về việc ban hành bốn 
Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (Đợt 5). 
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2. CƠ SỞ TRÌNH BÀY (tiếp theo) 
 
2.1 Chuẩn mực và Hệ thống kế toán áp dụng 

Theo đó, bảng cân đối kế toán hợp nhất, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, 
báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất và thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất được trình 
bày kèm theo và việc sử dụng các báo cáo này không dành cho các đối tượng không được 
cung cấp các thông tin về các thủ tục, nguyên tắc và thông lệ kế toán tại Việt Nam và hơn 
nữa không được chủ định trình bày tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và 
lưu chuyển tiền tệ của Nhóm Công ty theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp 
nhận rộng rãi ở các nước và lãnh thổ khác ngoài Việt Nam. 

2.2  Hình thức sổ kế toán áp dụng  

Hình thức sổ kế toán áp dụng được đăng ký của Nhóm Công ty là Chứng từ ghi sổ. 

2.3 Niên độ kế toán 

Niên độ kế toán của Nhóm Công ty bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc ngày 31 tháng 12.  

2.4 Đồng tiền kế toán 

Nhóm Công ty thực hiện việc ghi chép sổ sách kế toán bằng VNĐ. 
 
 

3. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU  
 
3.1 Các thay đổi trong các chính sách kế toán và thuyết minh  

Nhóm Công ty áp dụng các chính sách kế toán nhất quán với các năm trước ngoại trừ rằng 
Nhóm công ty đã trích trước khoản dự phòng trợ cấp mất việc làm cho những nhân viên 
làm việc trên một năm theo tỷ lệ là một nửa tháng lương cho mỗi năm làm việc tính đến 31 
tháng 12 năm 2008 theo đúng quy định của Luật Lao Động. 

Ảnh hưởng của các thay đổi trong chính sách kế toán tới báo cáo tài chính hợp nhất năm 
trước và năm hiện tại được trình bày chi tiết tại thuyết minh số 28. 
 

3.2 Hợp nhất báo cáo tài chính 

Các báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm các báo cáo tài chính của Công ty và các công ty 
con (“Nhóm Công ty”) vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. Các báo cáo tài chính của công ty 
con đã được lập cho cùng năm tài chính với Công ty theo các chính sách kế toán nhất 
quán với các chính sách kế toán của Công ty. Các bút toán điều chỉnh đã được thực hiện 
đối với bất kỳ chính sách kế toán nào có điểm khác biệt nhằm đảm bảo tính nhất quán giữa 
các công ty con và Công ty.   

Tất cả các số dư và các giao dịch nội bộ, kể cả các khoản lãi chưa thực hiện phát sinh từ 
các giao dịch nội bộ đã được loại trừ hoàn toàn. Các khoản lỗ chưa thực hiện được loại trừ 
trên báo cáo tài chính hợp nhất, trừ trường hợp không thể thu hồi chi phí. 

Lợi ích của cổ đông thiểu số thể hiện phần lợi nhuận hoặc lỗ và tài sản thuần không nắm 
giữ bởi các cổ đông của Công ty và được trình bày ở mục riêng trên báo cáo kết quả kinh 
doanh hợp nhất và bảng cân đối kế toán hợp nhất.  

Công ty con được hợp nhất kể từ ngày Công ty nắm quyền kiểm soát và sẽ chấm dứt hợp 
nhất kể từ ngày Công ty không còn kiểm soát công ty con đó. Trong trường hợp Công ty 
không còn nắm quyền kiểm soát công ty con thì các báo cáo tài chính hợp nhất sẽ bao gồm 
cả kết quả hoạt động kinh doanh của giai đoạn thuộc năm báo cáo mà trong giai đoạn đó 
Công ty vẫn còn nắm quyền kiểm soát.  

Báo cáo tài chính của các công ty con thuộc đối tượng hợp nhất kinh doanh dưới sự kiểm 
soát chung được bao gồm trong báo cáo tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty theo 
phương pháp cộng giá trị sổ sách. Báo cáo tài chính của các công ty con khác được hợp 
nhất vào báo cáo của Nhóm Công ty theo phương pháp mua, theo đó tài sản và nợ phải trả 
được ghi nhận theo giá trị hợp lý tại ngày hợp nhất kinh doanh.  
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3. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (tiếp theo) 
 

3.2 Hợp nhất báo cáo tài chính (tiếp theo) 
 
 Đẩu tư vào chứng khoán và các khoản đầu tư khác 

Đầu tư chứng khoán và các khoản đầu tư khác được ghi nhận theo giá mua thực tế trừ cho 
các khoản dự phòng. Dự phòng được lập cho việc giảm giá trị của các khoản đầu tư có thể 
chuyển nhượng được trên thị trường vào ngày kết thúc kỳ kế toán thể hiện phần chênh 
lệch giữa giá gốc của cổ phiếu cao hơn giá trị thị trường tại ngày đó. 
 

3.3 Tiền  

Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng. 
 

3.4 Các khoản phải thu 

  Các khoản phải thu được trình bày trên báo cáo tài chính hợp nhất theo giá trị ghi sổ các 
khoản phải thu từ khách hàng và phải thu khác sau khi cấn trừ các khoản dự phòng được 
lập cho các khoản phải thu khó đòi.  

Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị của các khoản phải thu mà Công ty dự 
kiến không có khả năng thu hồi tại ngày kết thúc kỳ kế toán. Tăng hoặc giảm số dư tài 
khoản dự phòng được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong báo cáo kết quả 
hoạt động kinh doanh hợp nhất. 

3.5  Hàng tồn kho 

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá thành để đưa mỗi sản phẩm đến vị 
trí và điều kiện hiện tại và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá trị thuần có thể thực hiện 
được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong điều kiện kinh doanh bình thường trừ chi 
phí ước tính để hoàn thành và chi phí bán hàng ước tính.  

Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho với giá trị 
được xác định như sau: 

Nguyên vật liệu, hàng hóa  -  chi phí mua theo phương pháp bình quân gia quyền 

Thành phẩm và chi phí sản 
xuất, kinh doanh dở dang 

- giá vốn nguyên vật liệu và lao động trực tiếp cộng chi 
phí sản xuất chung có liên quan được phân bổ dựa 
trên mức độ hoạt động bình thường theo phương 
pháp bình quân gia quyền 

Dự phòng cho hàng tồn kho 

Dự phòng cho hàng tồn kho được trích lập cho phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản 
suy giảm trong giá trị (do giảm giá, hư hỏng, kém phẩm chất, lỗi thời v.v.) có thể xảy ra đối 
với nguyên vật liệu, thành phẩm, hàng hoá và các loại hang tồn kho khác thuộc quyền sở 
hữu của Công ty tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm dựa trên bằng chứng hợp lý về sự suy 
giảm giá trị.  
 
Số tăng hoặc giảm khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho được hạch toán vào giá vốn 
hàng bán trong trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.  

3.6 Tài sản cố định hữu hình 

Tài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế. 

Nguyên giá tài sản cố định bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến 
việc đưa tài sản vào hoạt động như dự kiến.  

Các chi phí nâng cấp và đổi mới tài sản cố định vô hình được ghi tăng nguyên giá của tài 
sản và các chi phí khác được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất khi 
phát sinh.  
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Khi tài sản được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ và 
các khoản lãi lỗ phát sinh do thanh lý tài sản được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh 
doanh. 
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3.7  Thuê tài sản  

Việc xác định một thỏa thuận có phải là thỏa thuận thuê tài sản hay không dựa trên bản 
chất của thỏa thuận đó tại thời điểm khởi đầu: liệu việc thực hiện thỏa thuận này có phụ 
thuộc vào việc sử dụng một tài sản nhất định và thỏa thuận có bao gồm điều khoản về 
quyền sử dụng tài sản hay không. 

Thuê tài sản được phân loại là thuê tài chính nếu theo hợp đồng thuê tài sản bên cho thuê 
chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản cho bên đi thuê. 
Tất cả các thỏa thuận thuê tài sản khác được phân loại là thuê hoạt động. 

Tài sản theo hợp đồng thuê tài chính được vốn hóa trên bảng cân đối kế toán hợp nhất tại 
thời điểm khởi đầu thuê tài sản theo giá trị hợp lý của tài sản thuê hoặc, nếu thấp hơn, theo 
giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu. Khoản tiền gốc trong các khoản 
thanh toán tiền thuê trong tương lai theo hợp đồng thuê tài chính được hạch toán như 
khoản nợ phải trả. Khoản tiền lãi trong các khoản thanh toán tiền thuê được hạch toán vào 
kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất trong kỳ trong suốt thời gian thuê tài sản theo lãi 
suất cố định trên số dư còn lại của khoản nợ thuê tài chính phải trả. 

Tài sản thuê tài chính đã được vốn hóa được trích khấu hao theo phương pháp khấu hao 
đường thẳng theo thời gian ngắn hơn giữa thời gian hữu dụng ước tính và thời hạn thuê 
tài sản, nếu không chắc chắn là bên thuê sẽ được chuyển giao quyền sở hữu tài sản khi 
hết hạn hợp đồng thuê.  

Các khoản tiền thuê theo hợp đồng thuê hoạt động được hạch toán vào kết quả hoạt động 
kinh doanh hợp nhất trong kỳ theo phương pháp đường thẳng trong thời hạn của hợp đồng 
thuê.  

3.8  Tài sản cố định vô hình 

Tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá trừ đi giá trị khấu hao lũy kế. 

Nguyên giá tài sản cố định vô hình bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực 
tiếp đến việc đưa tài sản vào sử dụng như dự kiến.  

Khi tài sản cố định vô hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị khấu hao lũy kế 
được xóa sổ và các khoản lãi lỗ phát sinh do thanh lý tài sản được hạch toán vào kết quả 
hoạt động kinh doanh. 

3.9  Khấu hao và khấu trừ  

Khấu hao và khấu trừ tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình được trích theo 
phương pháp khấu hao đường thẳng trong suốt thời gian hữu dụng ước tính của các tài 
sản như sau: 

Máy móc thiết bị 5 - 12 năm  
Nhà cửa, vật kiến trúc 20 - 50 năm 
Phương tiện vận tải   6 - 8 năm 
Thiết bị văn phòng  5 - 10 năm 
Quyền sử dụng đất 50 năm 
Tài sản khác  3 - 5 năm 

3.10 Chi phí đi vay  

Chi phí đi vay bao gồm lãi tiền vay và các chi phí khác phát sinh liên quan trực tiếp đến các 
khoản vay của doanh nghiệp. 

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc xây dựng hoặc sản xuất bất kỳ tài sản đủ tiêu 
chuẩn được vốn hóa trong kỳ cần thiết để hoàn tất và đưa tài sản vào hoạt động theo đúng 
mục đích dự kiến. Chi phí đi vay được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp 
nhất trong năm khi phát sinh.   
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3.11 Chi phí trả trước 

Chi phí trả trước bao gồm các chi phí trả trước ngắn hạn hoặc chi phí trả trước dài hạn trên 
bảng cân đối kế toán hợp nhất và được phân bổ trong khoảng thời gian trả trước của chi 
phí tương ứng với các lợi ích kinh tế được tạo ra từ các chi phí này.  

3.12  Các khoản phải trả và chi phí trích trước 

Các khoản phải trả và chi phí trích trước được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai 
liên quan đến hàng hóa và dịch vụ đã nhận được không phụ thuộc vào việc Nhóm Công ty 
đã nhận được hóa đơn của nhà cung cấp hay chưa. 

3.13 Trợ cấp thôi việc phải trả  

Trợ cấp thôi việc cho nhân viên được trích trước vào cuối mỗi năm báo cáo cho toàn bộ 
người lao động đã làm việc tại công ty được hơn 12 tháng với mức trích bằng một nửa 
tháng lương cho mỗi năm làm việc cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2008 theo Luật Lao 
động. 

3.14 Các nghiệp vụ bằng ngoại tệ  

Các nghiệp vụ phát sinh bằng các đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ kế toán của Nhóm 
Công ty (VNĐ) được hạch toán theo tỷ giá giao dịch vào ngày phát sinh nghiệp vụ. Tại 
ngày kết thúc kỳ kế toán năm,các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được đánh giá lại theo 
tỉ giá bình quân liên ngân hàng tại thời điểm này. Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá thực 
tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch do đánh giá lại số dư tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ 
được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của năm tài chính.  

3.15 Phân chia lợi nhuận  

Lợi nhuận thuần sau thuế thu nhập doanh nghiệp có thể được chia cho các nhà đầu tư sau 
khi được Hội đồng quản trị phê duyệt và sau khi đã trích lập các quỹ dự phòng theo Điều lệ 
của Nhóm Công ty và các quy định của pháp luật Việt Nam. 

3.16  Quỹ dự phòng tài chính 

Quỹ dự phòng tài chính được trích lập từ lợi nhuận thuần của Nhóm Công ty theo đề xuất 
của Hội đồng Quản trị và được các cổ đông phê duyệt tại Đại hội Cổ đông Thường niên. 
Quỹ được dành riêng nhằm bảo vệ các hoạt động kinh doanh của Nhóm Công ty trước các 
rủi ro hoặc thiệt hại kinh doanh hoặc dự phòng cho các khoản lỗ hoặc thiệt hại và các 
trường hợp bất khả kháng ngoài dự kiến, ví dụ như hỏa hoạn, bất ổn kinh tế và tài chính 
của quốc gia hoặc của bất kỳ nơi nào khác, v.v..    

3.17   Quỹ đầu tư phát triển 

Quỹ đầu tư phát triển kinh doanh được trích lập từ lợi nhuận thuần của Nhóm Công ty theo 
đề xuất của Hội đồng Quản trị và được các cổ đông phê duyệt tại Đại hội Cổ đông Thường 
niên. Quỹ này được trích lập nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư chiều sâu 
của Công ty.   

3.18 Quỹ khen thưởng và phúc lợi 

Quỹ khen thưởng và phúc lợi được trích lập từ lợi nhuận thuần của Nhóm Công ty theo đề 
xuất của Hội đồng Quản trị và được các cổ đông phê duyệt tại Đại hội Cổ đông Thường 
niên. Quỹ này được trích lập nhằm khen thưởng và khuyến khích, đãi ngộ vật chất, đem lại 
phúc lợi chung và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân viên. 
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3.19 Ghi nhận doanh thu 

Doanh thu được ghi nhận khi Nhóm Công ty có khả năng nhận được các lợi ích kinh tế có 
thể xác định được một cách chắc chắn. Doanh thu được xác định theo giá trị hợp lý của 
các khoản đã thu hoặc sẽ thu được sau khi trừ đi các khỏan chiết khấu thương mại, giảm 
giá hàng bán và hàng bán bị trả lại. Các điều kiện ghi nhận cụ thể sau đây cũng phải được 
đáp ứng khi ghi nhận doanh thu: 
 
Doanh thu bán hàng 

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi các rủi ro trọng yếu và các quyền sở hữu hàng hóa 
đã được chuyển sang người mua, thường là trùng với việc chuyển giao hàng hóa. 
 
Doanh thu cung cấp dịch vụ 

 Doanh thu được ghi nhận khi cung cấp dịch vụ.  
 

Tiền lãi 

Doanh thu được ghi nhận khi tiền lãi phát sinh trên cơ sở dồn tích (có tính đến lợi tức mà 
tài sản đem lại) trừ khi khả năng thu hồi tiền lãi không chắc chắn. 
 

3.20 Thuế  
 
Thuế thu nhập hiện hành  

Tài sản thuế thu nhập và thuế thu nhập phải nộp cho năm hiện hành và các năm trước 
được xác định bằng số tiền dự kiến phải nộp cho (hoặc được thu hồi từ) cơ quan thuế, dựa 
trên các mức thuế suất và các luật thuế có hiệu lực đến ngày kết thúc kỳ kế toán. 

Thuế thu nhập hiện hành được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất ngoại 
trừ trường hợp thuế thu nhập phát sinh liên quan đến một khoản mục được ghi thẳng vào 
vốn chủ sở hữu, trong trường hợp này, thuế thu nhập hiện hành cũng được ghi nhận trực 
tiếp vào vốn chủ sở hữu. 

Doanh nghiệp chỉ được bù trừ các tài sản thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hiện 
hành phải trả khi Nhóm Công ty có quyền hợp pháp được bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập 
hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải nộp và doanh nghiệp dự định thanh toán thuế 
thu nhập hiện hành phải trả và tài sản thuế thu nhập hiện hành trên cơ sở thuần.  
 
Thuế thu nhập hoãn lại  

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định cho các khoản chênh lệch tạm thời tại ngày kết thúc 
kỳ kế toán năm giữa cơ sở tính thuế thu nhập của các tài sản và nợ phải trả và giá trị ghi sổ 
của chúng cho mục đích lập báo cáo tài chính hợp nhất.  

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại cần được ghi nhận cho tất cả các chênh lệch tạm thời được 
khấu trừ, giá trị được khấu trừ chuyển sang các năm sau của các khoản lỗ tính thuế và các 
khoản ưu đãi thuế chưa sử dụng, khi chắc chắn trong tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuế 
để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ, các khoản lỗ tính thuế và các ưu đãi 
thuế chưa sử dụng này, ngoại trừ : 
u Tài sản thuế hoãn lại phát sinh từ ghi nhận ban đầu của một tài sản hoặc nợ phải trả từ 

một giao dịch mà giao dịch này không có ảnh hưởng đến lợi nhuận kế toán hoặc lợi 
nhuận tính thuế thu nhập (hoặc lỗ tính thuế) tại thời điểm phát sinh giao dịch; 

u Tất cả các chênh lệch tạm thời được khấu trừ phát sinh từ các khoản đầu tư vào các 
công ty con, công ty liên kết và các khoản vốn góp liên doanh khi chắc chắn là chênh 
lệnh tạm thời sẽ được hoàn nhập trong tương lai có thể dự đoán được và có lợi nhuận 
chịu thuế để sử dụng được khoản chênh lệch tạm thời đó. 
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3.20 Thuế (tiếp theo)  

 
Thuế thu nhập hoãn lại (tiếp theo) 

Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải được xem xét lại vào 
ngày kết thúc kỳ kế toán và phải giảm giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập hoãn lại đến 
mức bảo đảm chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế cho phép lợi ích của một phần hoặc 
toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn lại được sử dụng. Các tài sản thuế thu nhập doanh 
nghiệp hoãn lại chưa ghi nhận trước đây được xem xét lại vào ngày kết thúc kỳ kế toán và 
được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế để có thể sử dụng các tài sản thuế 
thu nhập hoãn lại chưa ghi nhận này. 

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định theo thuế 
suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán, 
dựa trên các mức thuế suất và luật thuế có hiệu lực vào ngày kết thúc kỳ kế toán năm.  

Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất ngoại 
trừ trường hợp thuế thu nhập phát sinh liên quan đến một khoản mục được ghi thẳng vào 
vốn chủ sở hữu, trong trường hợp này, thuế thu nhập hoãn lại cũng được ghi nhận trực tiếp 
vào vốn chủ sở hữu. 

Doanh nghiệp chỉ được bù trừ các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại 
phải trả khi doanh nghiệp có quyền hợp pháp được bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện 
hành với thuế thu nhập hiện hành phải nộp và các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế 
thu nhập hoãn lại phải trả liên quan tới thuế thu nhập doanh nghiệp được quản lý bởi cùng 
một cơ quan thuế đối với cùng một đơn vị chịu thuế và doanh nghiệp dự định thanh toán 
thuế thu nhập hiện hành phải trả và tài sản thuế thu nhập hiện hành trên cơ sở thuần.  
  

3.21 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu được tính bằng cách chia phần lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ 
đông của Công ty trước khi trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho số lượng bình quân gia 
quyền của số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong năm. 
Lãi suy giảm trên cổ phiếu được xác định bằng cách chia lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ 
đông của Công ty trước khi trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho số lượng bình quân gia 
quyền của số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong năm cộng số lượng bình quân gia 
quyền của các cổ phiếu sẽ được phát hành cho việc chuyển đổi tất cả các cổ phiếu phổ 
thông tiềm năng có tác động suy giảm. 
 
 

4. TIỀN  
Ngàn VNĐ 

 Số cuối năm Số đầu năm 

   
Tiền mặt  2.094.231 6.845.814 
Tiền gửi ngân hàng 19.474.269 24.568.002 

TỔNG CỘNG 21.568.500 31.413.816 
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5. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ 

 
5.1 Đầu tư ngắn hạn 

 Ngàn VNĐ 
 Số cuối năm Số đầu năm 

   
Đầu tư ngắn hạn vào cổ phiếu   
Trong đó:    

Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Việt Tín 7.150.000 - 
Công ty Cổ phần Bệnh Viện Ngọc Tâm 3.300.000 - 
Công ty Cổ phần Bất động sản Đông Á 4.180.000 - 
Công ty Cổ phần Sài Gòn Xanh 4.500.000 - 
Những khoản đầu tư khác 55.705 3.126.385 

TỔNG CỘNG 19.185.705 3.126.385 
 

5.2  Đầu tư của Công ty vào các Công ty con 
 

  Ngàn VNĐ  

Tên các công ty con 

Tỷ lệ 
sở hữu 

(%) Địa điểm đăng ký Ngành nghề kinh doanh 

   

Công ty Cổ phần Minh  
Hữu Liên  

 
61,00 

Thành Phố Hồ Chí Minh 
 –Việt Nam 

Sản xuất hàng nội thất và 
các sản phẩm bằng thép 

    
Công ty Cổ phần Đầu tư  
Hữu Liên  

 
66,67 

Thành Phố Hồ Chí Minh 
 –Việt Nam 

Dịch vụ môi giới, kinh 
doanh bất động sản 

 
 
6. CÁC KHOẢN PHẢI THU 

Ngàn VNĐ 

 Số cuối năm Số đầu năm 

   
Phải thu các bên liên quan (Thuyết minh số 26) 68.072.419 90.653.678 
Phải thu bên thứ ba  217.780.435 60.502.669 

TỔNG CỘNG 285.852.854 151.156.347 
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7. HÀNG TỒN KHO 
 

Ngàn VNĐ 

 Số cuối năm Số đầu năm 

   
Hàng hóa  110.070.583 21.029.771 
Thành phẩm  60.118.931 53.872.748 
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 22.484.423 31.530.678 
Nguyên liệu, vật liệu tồn kho 207.059.807 113.168.559 
Công cụ, dụng cụ  5.673.427 5.271.337 
Hàng mua đang đi trên đường - 16.862.898 

TỔNG CỘNG 405.407.171 241.735.991 
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (85.818.925) - 

GIÁ TRỊ THUẦN  319.588.246 241.735.991 
 

 
8. THUẾ PHẢI THU NHÀ NƯỚC 

 
Ngàn VNĐ 

 Số cuối năm Số đầu năm 

   
Thuế thu nhập doanh nghiệp (Thuyết minh số 25.2) 4,139,437 - 
Thuế nhập khẩu 883,102 - 
Khác 8,192 8,192 

TỔNG CỘNG 5,030,731 8,192 
 
  
9. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC 

 
Ngàn VNĐ 

 Số cuối năm Số đầu năm 

   
Cho vay – Ông Trần Tuấn Minh (thuyết minh số 26) 10.500.000 - 
Tài sản khác 1.435.551 778.771 

TỔNG CỘNG 11.935.551 778.771 
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10. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH 

Ngàn VNĐ 
 Nhà cửa, 

vật kiến trúc 
Máy móc 

 thiết bị 
Phương tiện 

vận tải 
Trang thiết bị 

văn phòng 
Tài sản 

cố định khác Tổng cộng 
      

Nguyên giá:       

Số dư đầu năm 121.589.129 18.435.895 13.459.176 1.937.189 856.965 156.278.354 
Tăng trong năm 5.932.807 13.859.083 657.200 834.801  - 21.283.891 
Thanh lý, nhượng bán (8.588.161) - - - - (8.588.161) 

Số dư cuối năm 118.933.775 32.294.978 14.116.376 2.771.990 856.965 168.974.084 

Trong đó:       
 Đã khấu hao hết  3.914.392 35.429 287.000 82.175 163.950 4.482.946 
       
Giá trị hao mòn:       

Số dư đầu năm (36.216.072) (1.165.327) (3.886.165) (792.280) (175.229) (42.235.073) 
Khấu hao trong năm (17.617.413) (1.236.861) (2.298.149) (377.014) (70.223) (21.599.660) 
Thanh lý, nhượng bán 3.620.950 - - - - 3.620.950 

Số dư cuối năm (50.212.535) (2.402.188) (6.184.314) (1.169.294) (245.452) (60.213.783) 
       
Giá trị còn lại:       

Số dư đầu năm 85.373.057 17.270.568 9.573.011 1.144.909 681.736 114.043.281 

Số dư cuối năm 68.721.240 29.892.790 7.932.062 1.602.696 611.513 108.760.301 

Trong đó:       
  Tài sản sử dụng  để  

 cầm cố, thế chấp 26.635.871 18.614.983 1.320.644 - - 46.571.498 
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11. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH 
 

Ngàn VNĐ 

 Máy móc thiết bị 
  
Nguyên giá  

Số dư đầu năm 6.120.263 
Tăng trong năm 15.023.240 

Số dư cuối năm 21.143.503 
  
Khấu hao lũy kế  

Số dư đầu năm 195.864 
Chí phí khấu hao trong năm 1.518.674 

Số dư cuối năm 1.714.538 
  
Giá trị còn lại  

Số dư đầu năm 5.924.399 

Số dư cuối năm 19.428.965 

 
Nhóm Công ty đang thuê máy móc thiết bị sử dụng trong dây chuyền sản xuất theo hợp 
đồng thuê tài chính với Công ty cho thuê tài chính Sacombank và công ty cho thuê tài chính 
Chailease International Leasing Co., Ltd.  
 
Theo như điều khoản của những hợp đồng thuê tài chính, Nhóm công ty có quyền chọn 
mua lại tài sản khi kết thúc thời hạn thuê. Cam kết thanh toán tiền thuê trong tương lai theo 
hợp đồng thuê này được trình bày tại thuyết minh số 18.1 

 
12. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH 
 

Ngàn VNĐ 

 
Quyền 

sử dụng đất Khác Tổng cộng 
    
Nguyên giá    

Số dư đầu năm 49.168.329 61.143 49.229.472 
Tăng trong năm 27.747.544 33.509 27.781.053 

Số dư cuối năm 76.915.873 94.652 77.010.525 
    
Hao mòn lũy kế    

Số dư đầu năm 1.050.607 1.019 1.051.626 
Khấu trừ trong năm 1.536.560 5.750 1.542.310 

Số dư cuối năm 2.587.167 6.769 2.593.936 
    
Giá trị còn lại    

Số dư đầu năm 48.117.722 60.124 48.177.846 

Số dư cuối năm 74.328.706 87.883 74.416.589 

Trong đó:    
Tài sản sử dụng để cầm cố /thế chấp 74.328.706   
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13. CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG  
 

Ngàn VNĐ 

 Số cuối năm Số đầu năm 

   
Quyền sử dụng đất 23.984.750 23.984.750 
Phần mềm kế toán Lemon 3 1.134.550 33.507 
Xây dựng mái nhà kho 247.520 - 
Công trình nhà xưởng - 13.487.182 
Khác 41.042 130.673 

TỔNG CỘNG 25.407.862 37.636.112 
 
 

14. VAY NGẮN HẠN 
 
 Ngàn VNĐ 

  Số cuối năm Số đầu năm 

    
Khoản vay của Ngân Hàng Thương Mại Cổ 
Phần Sài Gòn Thương Tín 

 
(1) 295,617,178 122,741,149 

Khoản vay của Ngân Hàng Đầu Tư và Phát 
Triển Việt Nam  

 
(2) 129,947,783 87,842,147 

Khoản vay của Ngân Hàng Malayan Banking 
Berhad (3) 48,955,026 45,164,722 
Khoản vay của Ngân Hàng Thương Mại Cổ 
Phần Ngoại Thương Việt Nam 

 
(4) 33,440,785 - 

Khoản vay của Ngân Hàng Thương Mại Cổ 
Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam  (4) 30,928,533 - 
Khoản vay của Ngân Hàng Thương Mại Cổ 
Phần Á Châu   - 6,613,613 
Những khoản vay khác  1,500,000 - 

Tổng cộng các khoản vay ngắn hạn  540,389,305 262,361,631 
Nợ dài hạn đến hạn trả (Thuyết minh số 18)  15,156,448 12,974,578 

TỔNG CỘNG  555,545,753 275,336,209 

 
 Chi tiết các khoản vay ngắn hạn như sau: 

(1) Khoản vay của ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín bao gồm 
nhiều khoản vay bằng VNĐ và USD với lãi suất từ 7.2% đến 21% một năm, và 
được hoàn trả trong vòng 6 tháng kể từ ngày giải ngân. Phần lớn những khoản vay 
này để bổ sung nguồn vốn lưu động của công ty, được đảm bảo bằng máy móc 
thiết bị, quyền sử dụng đất và nhà xưởng tọa lạc tại Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ 
Chí Minh, theo như phụ lục tại những hợp đồng vay này. 
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14. VAY NGẮN HẠN (tiếp theo) 

 
(2) Ngày 27 tháng 6 năm 2007, Nhóm công ty đã ký Hợp đồng số 01/2007- 

HDHM/72489 với Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam cho một hạn mức tín 
dụng 120 tỉ VNĐ để bổ sung nguồn vốn lưu động. Số dư của khoản vay này bao 
gồm nhiều khế ước vay bằng VNĐ với lãi suất từ 11% đến 20.4% một năm và 
được hoàn trả trong vòng 6 tháng kể từ ngày giải ngân. 

 Khoản vay này được đảm bảo bằng: 
• Máy móc và phương tiện vận tải theo như hợp đồng thế chấp số 

03/2004/72489 ngày 1 tháng 12 năm 2004; 
• Bảo lãnh của Ông Trần Xảo Cơ và Bà Lưu Lang Phương bằng quyền sử 

dụng đất và tài sản tọa lạc tại số 7 đường Trần Diễn, Phường 10, Quận 5, 
Thành Phố Hồ Chí Minh theo như hợp đồng bảo lãnh số 02/2004/72489/BL; 

• Hàng tồn kho theo như hợp đồng thế chấp số 01/2007-HDTC/72489; 
• Tiền gửi tại ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác bằng VND và ngoại tệ; 

và  
• Các khoản phải thu 
 

(3) Các khoản vay của ngân hàng Malayan Banking Berhad bao gồm nhiều khoản vay 
bằng VNĐ và USD với lãi suất từ 16.2% đến 21% một năm và được hoàn trả trong 
vòng 3 tháng hoặc 6 tháng kể từ ngày giải ngân. Phần lớn những khoản vay này để 
bổ sung nguồn vốn lưu động của công ty và được đảm bảo bằng máy móc thiết bị 
theo như phụ lục những hợp đồng vay này. 

 
(4) Khoản vay của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam và Ngân 

Hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam bao gồm nhiều khoản vay 
bằng VNĐ và USD với lãi suất từ 7% đến 19.2% một năm, và được hoàn trả trong 
vòng 6 tháng kể từ ngày giải ngân. Phần lớn những khoản vay này để bổ sung 
nguồn vốn lưu động của công ty và được đảm bảo bằng hàng tồn kho theo như phụ 
lục những hợp đồng vay này. 

 
 
15.  CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ: 
 

Ngàn VNĐ 
 Số cuối năm Số đầu năm 

   
Phải trả các bên có liên quan (Thuyết minh số 25) 4.136.697 - 
Phải trả nhà cung cấp 116.631.630 102.150.524 

TỔNG CỘNG  120.768.327 102.150.524 
 
 
16. THUẾ PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC 
 

Ngàn VNĐ 

 Số cuối năm Số đầu năm 

   
Thuế giá trị gia tăng   1.127.903 1.116.009 
Thuế thu nhập cá nhân 285.643 71.056 
Thuế thu nhập doanh nghiệp  
(Thuyết minh số 25.2) 204.052 5.741.621 
Thuế nhập khẩu - 864.062 
Các loại thuế khác 16.754 8.192 

TỔNG CỘNG 1.634.352 7.800.940 
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17. CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ KHÁC 

 
Ngàn VNĐ 

 Số cuối năm Số đầu năm 

   
Khoản ký quỹ của nhà phân phối  2.500.000 2.500.000 
Bảo hiểm xã hội 614.797 335.051 
Kinh phí công đoàn 113.205 53.155 
Các khoản khác 16.747 2.526.544 

TỔNG CỘNG 3.244.749 5.414.750 
 
 
18.  VAY VÀ NỢ DÀI HẠN  

Ngàn VNĐ 

 Số cuối năm Số đầu năm 

   
Khoản vay dài hạn   

Vay ngân hàng (Thuyết minh số 18.2) 27.873.407 39.426.582 
Nợ dài hạn    

Thuê tài chính (Thuyết minh số 18.1) 13.336.170 2.958.128 

TỔNG CỘNG 41.209.577 42.384.710 

Trong đó:   
Nợ dài hạn đến hạn trả (Thuyết minh số 14) 15.156.448 12.974.578 
Nợ dài hạn 26.053.129 29.410.132 

   
18.1   Thuê tài chính 

 
Nhóm công ty thuê máy móc thiết bị chuyên dùng cho việc sản xuất ống thép theo hợp 
đồng thuê tài chính. Nghĩa vụ tương lai tại ngày 31 tháng 12 năm 2008 theo thỏa thuận 
thuê tài chính được xác định như sau:  

 
Ngàn VNĐ 

Năm nay Năm trước 

 

Tổng cộng 
khoản 

thanh toán 
tiền thuê 
tối thiểu 

Chi phí tài 
chính 

Khoản 
 phải trả 
tiền thuê 

Tổng cộng 
khoản 

thanh toán 
tiền thuê 
tối thiểu 

Chi phí tài 
chính 

 
Khoản 

phải trả 
tiền thuê 

       
Phải trả  
ngắn hạn 7.729.729 1.797.794 5.931.935 2.253.303 733.595 1.519.708 

Dưới 1 năm 7.729.729 1.797.794 5.931.935 2.253.303 733.595 1.519.708 
       

Phải trả dài hạn 8.436.633 1.032.398 7.404.235 1.999.496 561.076 1.438.420 
Từ 1 năm đến 
5 năm 8.436.633 1.032.398 7.404.235 1.999.496 561.076 1.438.420 

TỔNG CỘNG 16.166.362 2.830.192 13.336.170 4.252.799 1.294.671 2.958.128 
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18.  VAY VÀ NỢ DÀI HẠN (tiếp theo) 

 
18.2 Vay dài hạn từ ngân hàng 
 

 
Số cuối kỳ 

(Ngàn VNĐ) 
Điều khoản và 

thời hạn Lãi suất 
Chi tiết tài sản 

đảm bảo 

      
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín  

Khế ước vay số  
KU 9100 

 
1.786.760 

84 tháng kế từ 
ngày giải ngân 

Lãi suất kỳ hạn 13 
tháng + 0.5%/tháng 

Quyền 
sử dụng đất 

Khế ước vay Số. 
KU 9115 

 
8.223.314 

72 tháng kể từ 
ngày giải ngân 

Lãi suất Sibor 
6 tháng + 4.1%/năm 

Máy móc 
thiết bị 

Khế ước vay số 
KU 9610 

 
165.427 

36 tháng kể từ 
ngày giải ngân 

Lãi suất kỳ hạn 13 
tháng + 0.4%/tháng 

Quyền 
sử dụng đất 

Khế ước vay số 
KU 10735 

 
1.210.690 

60 tháng kể từ 
ngày giải ngân 

Lãi suất Sibor 
6 tháng + 2.5% /năm 

Máy móc 
thiết bị 

Khế ước vay số 
KU 11232 

 
8.240.501 

120 tháng kể từ 
ngày giải ngân 

1,2%/ tháng Nhà xưởng tại 
Quận Bình Tân 

Khế ước vay số 
KU 11883 

 
1.392.143 

60 tháng kể từ 
ngày giải ngân 

Lãi suất Sibor 
6 tháng + 3.1%/năm 

Máy móc 
thiết bị 

     
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam   

Khế ước vay số 
72489/03 6.387.776 

60 tháng kể từ 
ngày giải ngân 21%/năm Không 

     
Ngân hàng United Oversea    

Khế ước vay số 
KU 076 

 
279.040 

36 tháng kể từ 
ngày giải ngân 

Từ1% to 
1.2%/tháng 

Phương tiện vận 
tải trị giá 

1.046.400 Ngàn 
VNĐ 

Khế ước vay số 
KU 091 

 
187.756 

 

36 tháng kể từ 
ngày giải ngân 

Từ1% to 
1.2%/tháng 

Phương tiện vận 
tải trị giá 568.000 

Ngàn VNĐ 

TỔNG CỘNG  27.873.407    

Trong đó:     
Nợ dài hạn 
đến hạn trả  9.224.513 

   

Nợ dài hạn 18.648.894    
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19. VỐN CHỦ SỞ HỮU 

 
19.1    Tăng giảm vốn chủ sở hữu  

Ngàn VNĐ 

 Vốn cổ phần 
Thặng dư 

vốn cổ phần 
Quỹ đầu tư 
& phát triển 

Quỹ dự phòng 
tài chính 

Quỹ 
khen thưởng 

phúc lợi 

Lợi nhuận chưa 
phân phối 

(Lỗ lũy kế) Tổng cộng 
        
Năm trước:        

Số đầu năm 140.000.000 - - - 147.549 (5.409.377) 134.738.172 
Điều chỉnh (Thuyết minh số 28) - - - - - (2.681.253) (2.681.253) 

Số đầu năm đã điều chỉnh 140.000.000 - - - 147.549 (8.090.630) 132.056.919 
Phát hành cổ phiều 43.000.000 64.500.000 - - - - 107.500.000 
Lợi nhuận thuần trong năm - - - - - 33.872.556 33.872.556 
Điều chỉnh (Thuyết minh số 28) - - - - - (3.684.877) (3.684.877) 
Lợi nhuận thuần trong năm đã điều 

chỉnh - - - - - 30.187.679 30.187.679 
Sử dụng quỹ - - - - (144.075) - (144.075) 

Số cuối năm 183.000.000 64.500.000   3.474 22.097.049 269.600.523 
        
Năm nay:        

Số đầu năm 183.000.000 64.500.000 - - 3.474 22.097.049 269.600.523 
Phát hành cổ phiều        7.000.000    10.500.000 - - - -       17.500.000 
Lỗ thuần trong năm - - - - - (19.898.246) (19.898.246) 
Cổ tức đã công bố và đã trả - - - - - (31.486.390) (31.486.390) 
Trích lập quỹ - - 3.446.177 3.373.177 2.492.792 (9.312.146) - 
Sử dụng quỹ  - - - - (2.484.181) - (2.484.181) 

Số cuối năm 190.000.000 75.000.000 3.446.177 3.373.177 12.085 (38.599.733) 233.231.706 
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19.    VỐN CHỦ SỞ HỮU (tiếp theo) 

 
19.2  Cổ tức 

 
Công ty đã công bố và trả cổ tức bằng tiền 31.486.390 ngàn VNĐ 

 
19.3 Vốn cổ phần 
 

 
Số cổ phần Mệnh giá 

Ngàn VNĐ 

   
Vào ngày 1 tháng 1 năm 2007 14.000.000 140.000.000 
Cổ phiếu phát hành mới 4.300.000 43.000.000 

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2007 18.300.000 183.000.000 
Cổ phiếu phát hành mới 700.000 7.000.000 

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2008 19.000.000 190.000.000 

 
Cổ phiếu của Công ty được phát hành với mệnh giá 10.000 ngàn đồng một cổ phiếu. 
 
Công ty đã phát hành thêm 700.000 cổ phiếu vào ngày 5 tháng 1 năm 2008. 

 
 
20.    (LỖ) LÃI TRÊN CỔ PHIẾU 
 

(Lỗ) lãi cơ bản trên cổ phiếu được tính toán như sau: 
 

 Năm nay Năm trước 

   
(Lỗ) lợi nhuận trong năm phân bổ cho cổ đông (ngàn 
VNĐ) (19.898.246) 30.187.679 
Sổ lượng cổ phiếu bình quân gia quyền 18.992.329 15.089.315 
(Lỗ) lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNĐ) (1.048) 2.000 
 
 

21.    DOANH THU 

 
21.1  Doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ 

 
Ngàn VNĐ 

 Năm nay Năm trước 

   
Tổng doanh thu gộp 1.843.211.784 1.032.414.293 

Trong đó:    
Doanh thu từ bán thành phẩm 1.146.183.321 749.906.730 
Doanh thu từ bán hàng hóa 694.938.986 277.089.266 
Doanh thu dịch vụ 1.758.083 1.271.475 
Doanh thu khác 331.394 4.146.822 

   
Các khoản giảm trừ doanh thu:   

Hàng bán bị trả lại (568.681) (448.470) 

Doanh thu thuần  1.842.643.103 1.031.965.823 
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21.  DOANH THU (tiếp theo) 
 
21.2  Doanh thu tài chính 

 
Ngàn VNĐ 

 Năm nay Năm trước 

   
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 5.007.249 1.370.896 
Lãi tiền gửi 1.353.548 123.555 
Lãi do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện 336.337 - 
Lãi do bán các khoản đầu tư 307.607 394.699 
Doanh thu tài chính khác 13.620 51.052 

TỔNG CỘNG 7.018.361 1.940.202 
 
 
22.  CHI PHÍ TÀI CHÍNH 
 

Ngàn VNĐ 
 Năm nay Năm trước 

   
Chi phí lãi vay 79.321.580 27.138.571 
Lỗ chênh lệch tỷ giá 15.575.967 1.251.084 
Phí ngân hàng 2.331.078 1.788.113 
Lỗ do bán các khoản đầu tư 1.877.062 2.035.730 
Chi phí tài chính khác 46.238 237.715 

TỔNG CỘNG 99.151.925 32.451.213 
 
 
23.  THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC 
 

Ngàn VNĐ 
 Năm nay Năm trước 

   
Thu nhập khác 10.211.782 4.647.717 
Thu từ thanh lý tài sản cố định 9.590.776 3.536.164 
Khoản bồi thường cho hàng hóa bị hư hỏng 536.499 1.092.465 
Các khoản thu khác 84.507 19.088 
   
Chi phí khác 4.970.775 3.426.590 
Chi phí cho việc thanh lý tài sản cố định 4.967.211 3.426.590 
Các khoản chi phí khác 3.564 - 

GIÁ TRỊ THUẦN 5.241.007 1.221.127 
 
 

24.  GIÁ VỐN HÀNG BÁN VÀ DỊCH VỤ CUNG CẤP 
Ngàn VNĐ 

 Năm nay Năm trước 

   
Giá vốn thành phẩm  1.003.387.742 688.153.933 
Giá vốn hàng hóa  631.240.357 243.413.095 
Các khoản khác 85.591.803 532.128 

TỔNG CỘNG 1.720.219.902 932.099.156 
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25.  THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 

 
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của Nhóm Công ty là 28% trên tổng lợi nhuận chịu 
thuế. 
 
Theo Thông tư 03/2009/TT-BTC ban hành bởi Bộ Tài Chính ngày 13 tháng 1 năm 2009 
hướng dẫn về giảm và giãn thuế TNDN, Công ty Cổ Phần Minh Hữu Liên được giảm 30% 
thuế TNDN phải trả cho quí IV năm 2008 và cho năm 2009. 
 
Các báo cáo thuế của Nhóm Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp 
dụng luật và các quy định về thuế đối với các loại nghiệp vụ khác nhau có thể được giải 
thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên các báo cáo tài chính hợp 
nhất có thể sẽ bị thay đổi theo quyết định cuối cùng của cơ quan thuế. 

 
25.1 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

 
Ngàn VNĐ 

 Năm nay Năm trước 

   
Thuế TNDN hiện hành 1.016.758 14.246.235 
Trong đó:   

Thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty - 14.074.519 
Thuế thu nhập của các Công ty con 1.016.758 171.716 

Điều chỉnh thuế TNDN trích thiếu năm trước 490.658 - 

TỔNG CỘNG 1.507.416 14.246.235 

 
25.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 
 

Thuế TNDN hiện hành phải trả được xác định dựa trên thu nhập chịu thuế của năm hiện 
tại. Thu nhập chịu thuế khác với thu nhập được báo cáo trong báo cáo kết quả sản xuất 
kinh doanh vì thu nhập chịu thuế không bao gồm các khoản mục thu nhập chịu thuế hay chi 
phí được khấu trừ cho mục đích tính thuế trong các năm khác và cũng không bao gồm các 
khoản mục không phải chịu thuế hay không được khấu trừ cho mục đích tính thuế. Thuế 
TNDN hiện hành phải trả của Nhóm Công ty được tính theo thuế suất đã ban hành đến 
ngày kết thúc kỳ kế toán năm. 
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25.  THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (tiếp theo) 

 
25.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

 
Dưới đây là đối chiếu giữa chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của Nhóm Công ty và kết 
quả của lãi (lỗ) kế toán với mức thuế suất được áp dụng trong năm: 

 
Ngàn VNĐ 

 Năm nay Năm trước 

   
(Lỗ) lợi nhuận trước thuế (17.928.961) 45.629.407 
Điều chỉnh    

Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện 5.844.319 - 
Trợ cấp mất việc làm 617.698 - 
Các chi phí không được khấu trừ 7.205.385 9.250.004 
   

Điều chỉnh (lỗ) lợi nhuận trước khi chuyển lỗ  (4.261.559) 54.879.411 
Lỗ được chuyển sang - (4.000.000) 

(Lỗ) lợi nhuận đã điều chỉnh (4.261.559) 50.879.411 
Trong đó:   

Lỗ được chuyển sang kỳ sau ước tính (7.817.899) - 
Thuế TNDN được giảm theo Thông tư 
03/2009/TT-BTC (74.939) - 

Lợi nhuận chịu thuế ước tính trong năm 3.631.279 50.879.411 
   
Thuế TNDN ước tính năm hiện hành  
(thuế suất 28%)  1.016.758  14.246.235 
Thuế TNDN phải trả (phải thu) đầu năm 5.741.621 (2.046.419) 
Điều chỉnh thuế TNDN trích thiếu năm trước 490.658 - 
Thuế TNDN đã trả trong năm (11.184.422) (6.458.195) 

Thuế TNDN (phải thu) phải trả cuối năm (3.935.385) 5.741.621 

Trong đó:   
Thuế TNDN phải thu cuối năm (4.139.437) - 
Thuế TNDN phải trả cuối năm 204.052 5.741.621 
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25. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (tiếp theo) 

 
25.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 

 
Nhóm Công ty đã ghi nhận một số khoản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả và 
tài sản thuế thu nhập hoãn lại chính có các biến động trong năm báo cáo và năm trước 
được trình bày như sau:  

 
Ngàn VNĐ 

Bảng cân đối  
kế toán hợp nhất 

Ghi thu nhập (chi phí) 
trong kết quả hoạt động 

kinh doanh hợp nhất 
 Năm nay Năm trước Năm nay Năm trước 

     
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại     

Lỗ chênh lệch tỷ giá 1.461.080 - 1.461.080 - 
Chuyển lỗ 2.308.349 3.840.788 (1.532.439) (1.120.000) 
Trợ cấp mất việc làm  154.425 - 154.425 - 

Tài sản thuế thu nhập doanh 
nghiệp  hoãn lại  3.923.854 3.840.788   
     
Thu nhập (chi phí) thuế thu 
nhập hoãn lại tính vào kết quả  
kinh doanh hợp nhất   83.066 (1.120.000) 
 
 

26.       NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN 
 
Những nghiệp vụ trọng yếu với các bên liên quan trong năm như sau:  

Ngàn VNĐ 

Bên liên quan Mối quan hệ Nội dung nghiệp vụ Giá trị 

    
Công ty liên kết Mua  nguyên vật  liệu 39.242.398 Công ty trách nhiệm Hữu 

Hạn Thương Mại và dịch vụ 
Nghiệp Quyền 

 Bán thành phẩm 347.684.038 

    
Công ty liên kết Mua  nguyên vật liệu 2.295.502 Công ty TNHH sản xuất và 

kinh  doanh Tân Tấn Tài  Bán thành phẩm 64.849.594 
    

Công ty liên kết Mua  nguyên vật  liệu 481.350 Công ty TNHH sản xuất và 
kinh  doanh Tân Tân Huy  Bán thành phẩm 5.483.424 
    

Công ty liên kết Mua  nguyên vật  liệu 91.961.866 Công ty Cổ Phần thép  
Nam Kim  Bán thành phẩm 99.812.884 
    
Công ty TNHH Thái Sơn Công ty liên kết Mua  nguyên vật  liệu 13.333 
    
Công ty TNHH Bảo Nghi 
Gia 

Công ty liên kết Mua  nguyên vật  liệu 379.849 

  Bán thành phẩm 12.267.245 
    
Ông Trần Xảo Cơ  
(Thuyết minh số 5) 

Chủ tich Hội Đồng 
Quản Trị 

Mua chứng khoán 19.130.000 

    
Ông Trần Tuẩn Minh  
(Thuyết minh số 9) 

Thành viên Hội 
Đồng Quản Trị 

Cho vay với lãi suất 
12%/năm 

 
10.500.000 
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26.        NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo) 
 

Những điều khoản và điều kiện với các bên liên quan: 
 
Việc bán hàng được thực hiện bởi Công ty theo bảng giá thường xuyên của Công ty. 
Những nghiệp vụ mua hàng được giảm giá so với giá thị trường là do hàng đã mua với số 
lượng lớn. 
 
Số dư còn lại tại ngày kết thúc năm thì không được đảm bảo bằng tài sản thế chấp, không 
tính lãi và sẽ được thanh toán bằng tiền. Trong năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 
năm 2008, Công ty đã không lập bất kỳ khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi liên quan đến 
số tiền còn nợ của các bên liên quan. Việc đánh giá này được thực hiện mỗi năm thông 
qua việc kiểm tra tình hình tài chính của các bên liên quan và thị trường mà các bên liên 
quan hoạt động. 
 
Các khoản phải thu và phải trả tại ngày kết thúc niên độ của các bên liên quan như sau: 

 
Ngàn VNĐ 

Bên liên quan Mối quan hệ Nội dung nghiệp vụ Giá trị 
    
Khoản phải thu thương mại    

Công ty trách nhiệm Hữu  Hạn 
Thương Mại và   dịch vụ   
Nghiệp Quyền 

Công ty liên kết Bán hàng hóa 53.638.823 

    
Công ty TNHH sản xuất và 
kinh doanh Tân Tân  Tài 

Công ty liên kết Bán hàng hóa 4.329.923 

    
Công ty TNHH Bảo Nghi  Gia Công ty liên kết Bán hàng hóa 1.227.572 
    
Công ty Cổ Phần thép Nam Kim Công ty liên kết Bán hàng hóa 8.876.101 

   68.072.419 
    
Các khoản phải trả  thương  mại    

Công ty Cổ Phần thép Nam Kim Công ty liên kết Mua Nguyên vật 
liệu 

4.136.697 

    
Cho vay    

Ông Trần Tuấn Minh 
(Thuyết minh số 9) 

Thành viên Hội Đồng 
Quản Trị 

Cho vay với lãi suất 
12%/năm 

 
10.500.000 

 
 
27.        BÁO CÁO BỘ PHẬN 
 

Nhằm phục vụ công tác quản lý, Nhóm Công ty được tổ chức theo các đơn vị kinh doanh 
dựa trên các sản phẩm và dịch vụ và bao gồm ba bộ phận báo cáo theo hoạt động như 
sau: 

Kinh doanh và sản xuất sản phẩm cơ khí, các sản phầm được làm từ thép;  
Sản xuất hàng nội thất 
Đại lý môi giới, kinh doanh bất động sản và đại lý hàng hóa  
 
Kết quả hoạt động kinh doanh của các bộ phận được quản lý riêng biệt nhằm phục vụ cho 
việc ra quyết định, phân bổ nguồn lực và đánh giá thành tích. Thành tích của các bộ phận 
được đánh giá dựa trên kết quả lãi lỗ mà trên một số khía cạnh, như được trình bày trong 
bảng dưới đây, được đo lường khác với kết quả hoạt động kinh doanh trong báo cáo kết 
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quả hoạt động kinh doanh hợp nhất. Nguồn tài trợ, bao gồm thu nhập và chi phí từ hoạt 
động tài chính; và thuế thu nhập doanh nghiệp được quản lý tập trung ở cấp độ Nhóm 
Công ty chứ không phân bổ cho các bộ phận. 
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27.        BÁO CÁO BỘ PHẬN (tiếp theo) 
 
Kết quả bộ phận cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 như sau:  
 

Ngàn VNĐ 

 

Kinh doanh và 
sản xuất sản phẩm 

cơ khí, 
các sản phẩm 

được làm từ thép
Sản xuất 

hàng nội thất 

Đại lý môi giới, 
kinh doanh 

bất động sản 
và đại lý 

 hàng hóa Tổng cộng 

    
Doanh thu    
Tổng doanh thu của  
bộ phận 1.823.352.936 35.526.719 720.909 1.859.600.564 
Doanh thu giữa các  
bộ phận (16.388.780) - - (16.388.780) 

TỔNG CỘNG 1.806.964.156 35.526.719 720.909 1.843.211.784 
    
Kết quả bộ phận    
Kết quả hoạt động  
kinh doanh (20.346.841) 2.355.127 62.753 (17.928.961) 
Thuế TNDN   (1.424.350) 
Lợi ích của cổ đông 
thiểu số   (544.935) 

LỢI NHUẬN THUẦN  
TRONG NĂM   (19.898.246) 

    
 
Tài sản bộ phận và nợ bộ phận tại ngày 31 tháng 12 năm 2008 như sau: 
 

Ngàn VNĐ 

 

Kinh doanh và sản 
xuất sản phẩm cơ 
khí, các sản phẩm 
được làm từ thép

Sản xuất 
hàng nội 

thất

Đại lý môi giới, 
kinh doanh bất 
động sản và 

đại lý hàng hóa Tổng cộng 
  
Tài sản bộ phận 912.128.726 18.595.303 30.800.329 961.524.358 
Nợ phải trả bộ phận 705.973.995 7.043.082 755.147 713.772.224 
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27. BÁO CÁO BỘ PHẬN (tiếp theo) 

 
Kết quả bộ phận cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 như sau:  

 
Ngàn VNĐ 

 

Kinh doanh và sản 
xuất sản phẩm cơ 
khí, các sản phẩm 
được làm từ thép

Sản xuất 
hàng nội thất 

Đại lý môi giới, 
kinh doanh bất 
động sản và 

đại lý hàng hóa Tổng cộng 

  
Doanh thu  

Tổng doanh thu của bộ 
phận 1.030.323.101 7.402.735 - 1.037.725.836 
Doanh thu giữa các  
bộ phận (5.311.543) - - (5.311.543) 

TỔNG CỘNG 1.025.011.558 7.402.735 - 1.032.414.293 
  
Kết quả bộ phận  

Kết quả hoạt động  
kinh doanh 45.261.410 367.997 - 45.629.407 
Thuế TNDN (15.366.235) 
Lợi ích của cổ đông 
thiểu số (75.493) 

LỢI NHUẬN THUẦN  
TRONG NĂM 30.187.679 
 
Tài sản bộ phận và nợ bộ phận tại ngày 31 tháng 12 năm 2007 như sau: 

Ngàn VNĐ 

 

Kinh doanh và 
sản xuất sản 

phẩm cơ khí, các 
sản phẩm được 

làm từ thép
Sản xuất 

hàng nội thất 

Đại lý môi giới, 
kinh doanh bất 
động sản và 

đại lý hàng hóa Tổng cộng 
    
Tài sản bộ phận 688.832.807 11.506.725 - 700.339.532 
Nợ phải trả bộ phận 423.353.072 4.810.444 - 428.163.516 
 
 

28.       TRÌNH BÀY LẠI SỐ LIỆU TƯƠNG ỨNG 
 
Các số liệu tương ứng được trình bày lại như sau: 
 
  VND’000 

Lợi nhuận giữ lại tại ngày 1 tháng 1 năm 2007   
Điều chỉnh dự phòng trợ cấp mất việc làm (1) 2.681.253 
   
Lợi nhuận kết thúc năm tài chính 31 tháng 12 năm 2007   
Điều chỉnh dự phòng trợ cấp mất việc làm (1) 532.128 
Điều chỉnh chi phí không hợp lệ cho mục đích tính thuế TNDN (2) 2.042.311 
Điều chỉnh cho chi phí trả trước (3) 1.090.436 
Các khoản khác  20.002 

TỔNG CỘNG  3.684.877 
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28.  TRÌNH BÀY LẠI SỐ LIỆU TƯƠNG ỨNG (tiếp theo) 
 
(1) Điều chỉnh dự phòng trợ cấp mất việc làm 
 
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007, Nhóm Công ty đã không trích lập trợ cấp mất việc làm 
cho những nhân viên làm việc từ một năm trở lên theo mức nửa tháng lương bình quân 
cho toàn bộ thời gian làm việc tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2008 theo quy định của Bộ 
Luật Lao Động. Trong năm 2008, Nhóm Công ty đã phát hiện sai sót này và điều chỉnh hồi 
tố các tài khoản có liên quan như sau:  

• Tăng khoản lỗ lũy kế tại ngày 31 tháng 12 năm 2007 là 2.681.253 ngàn VNĐ; 

• Tăng chi phí cho trợ cấp mất việc làm năm 2007 là 532.128 ngàn VNĐ; và 

• Tăng dự phòng trợ cấp mất việc làm tại ngày 31 tháng 12 năm 2007 là 3.213.381 ngàn 
VNĐ. 

 
(2) Điều chỉnh chi phí không hợp lệ cho mục đích tính thuế TNDN 

 
Nhóm Công ty đã giảm trừ chi phí không hợp lệ cho mục đích tính thuế TNDN phát sinh 
trong năm 2007 vào lợi nhuận giữ lại thay vì ghi nhận các khoản này là chi phí quản lí 
doanh nghiệp phát sinh trong năm với số tiền là 2.042.311 ngàn VNĐ. Trong năm 2008, 
Nhóm Công ty đã phát hiện sai sót này và điều chỉnh hồi tố các tài khoản có liên quan như 
sau: 

• Tăng lợi nhuận giữ lại vào ngày 31 tháng 12 năm 2007 là 2.042.311 ngàn VNĐ; và 

• Tăng chi phí quản lý trong năm 2007 là 2.042.311 ngàn VNĐ. 
 
(3) Điều chỉnh cho chi phí trả trước 

 
Nhóm Công ty đã ghi nhận chi phí quảng cáo 1.090.436 ngàn đồng trên bảng cân đối kế 
toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2007 dưới dạng chi phí trả trước trong khi khoản 
chi phí này cần phải ghi nhận như chi phí khi phát sinh. Trong năm 2008, Nhóm Công ty đã 
phát hiện sai sót này và điều chỉnh hồi tố các tài khoản có liên quan như sau: 

• Giảm chi phí trả trước tại ngày 31 tháng 12 năm 2007 là 1.090.436 ngàn VNĐ; và 

• Tăng chi phí quản lý trong năm 2007 là 1.090.436 ngàn VNĐ. 
 
Ngoài ra, một vài số liệu tương ứng trong các báo cáo tài chính hợp nhất của năm 2007 đã 
được phân loại lại cho phù hợp với hình thức trình bày của năm nay. 
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28. TRÌNH BÀY LẠI SỐ LIỆU TƯƠNG ỨNG (tiếp theo) 
 
Những ảnh hưởng lên bảng cân đối kế toán hợp nhất, báo cáo kết quả hoạt động kinh 
doanh hợp nhất và báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của những bút toán điều chỉnh hồi 
tố nảy sinh từ vấn đề đã đề cập ở trên và của việc phân loại lại theo như những phát hiện 
năm nay. Những quy định theo Chuẩn mực kế toán hiện hành được tóm tắt như sau: 
 

 

Theo báo cáo tài 
chính hợp nhất  
đã được kiểm 

toán năm 2007  
Đã được         

trình bày lại 

   
Bảng cân đối kế toán hợp nhất   
Khoản phải thu ngắn hạn 181.939.852 182.012.870 
Hàng tồn kho 224.964.914 241.735.991 
Những tài sản dài hạn khác 19.215.846 18.099.806 
Vay và Nợ ngắn hạn 376.245.763 395.540.003 
Vay và Nợ dài hạn  33.429.840 32.623.513 
Lợi nhuận giữ lại 26.335.030 22.097.049 
   
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp 
nhất   
Giá vốn hàng bán  931.784.388 932.099.156 
Chi phí quản lý doanh nghiệp 16.716.092 18.937.800 
Chi phí bán hàng 4.919.140 6.009.576 
Chi phí khác 3.469.720 3.426.590 
Lợi nhuận trước thuế 49.213.188 45.629.407 
Lợi nhuận sau thuế 33.872.556 30.263.172 
   
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất   
Lợi nhuận trước thuế 49.213.188 45.629.407 
Tiến đã dùng vào hoạt động kinh doanh (76.117.273) (76.947.748) 
Tiền đã dùng vào hoạt đồng đầu tư (34.653.716) (33.823.240) 
Tiền thu từ hoạt động tài chính 122.643.534 122.643.535 
 
 
 
 
 
 
 
    
Kế toán trưởng    Tổng Giám Đốc 
Phan Văn Thơm   Trần Tuấn Nghiệp 
 
 
Ngày 27 tháng 3 năm 2009 
 


