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LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
1. Giới thiệu chung về Công ty
 Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Cường Thuận IDICO
 Tên giao dịch quốc tế: Cuongthuan IDICO Development investment Corporation
 Tên viết tắt: CTC
 Vốn điều lệ: 150.000.000.000 VND (Một trăm năm mươi tỷ đồng./.)
 Website:

http://www.cuongthuan.com

 Email : cuongthuan@cuongthuan.com
 Giấy CNĐKKD:

Số 3600459834 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp, đăng ký

lần đầu ngày 19/09/2007, thay đổi lần thứ ba ngày 14/10/2009.
 Địa chỉ trụ sở chính: 168 khu phố 11, phường An Bình – Biên Hoà – Đồng Nai
 Điện thoại: (84.61) 6.291.082 Fax: (84.61) 6.291.082

2. Những sự kiện quan trọng
- Tháng 05/2000 : Thành lập công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Cường Thuận với tổng vốn ban đầu
4.621.860.000 đồng
- Tháng 09/2007 : Chuyển đổi loại hình từ công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Cường Thuận thành
công ty Cổ Phần Cường Thuận và tăng vốn điều lệ lên 104.617.880.000 đồng
- Tháng 08/2008 : Gia nhập làm công ty liên kết Tổng Công Ty Đầu Tư Phát Triển Đô Thị Và
Khu Công Nghiệp Việt Nam IDICO.

3. Quá trình phát triển
a. Ngành nghề kinh doanh chính:
- Trong quá trình hoạt động, Cường Thuận IDICO đã nhiều lần bổ sung thêm chức năng và hiện
nay lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của Công ty theo Giấy chứng nhận ĐKKD bao gồm:
 Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi;
 Thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp và giao thông (cầu L<25 md, đường bộ);
 Thi công công trình điện dân dụng và công nghiệp;
 San lấp mặt bằng;
 Vận tải hàng hóa đường bộ;
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 Gia công chế biến đất, đá, cát;
 Mua bán vật liệu xây dựng;
 Mua bán và cho thuê máy móc, thiết bị công trình;
 Dịch vụ nhà đất, kinh doanh nhà;
 Sản xuất, gia công các sản phẩm cơ khí và vật liệu bê tông;
 Dịch vụ du lịch;
 Kinh doanh khách sạn;
 Sản xuất, mua bán ống cống ly tâm và bê tông nhựa nóng;
 Đại lý mua bán rượu bia và nước giải khát;
 Kinh doanh nhà hàng ăn uống;
 Cho thuê nhà xưởng kho bãi;
 Dịch vụ quảng cáo;
b. Tình hình hoạt động
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO tiền thân là Công ty TNHH Cường
Thuận. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty được tóm tắt như sau:


Ngày 03/05/2000, Công ty TNHH Cường Thuận chính thức hoạt động với vốn điều lệ ban
đầu là 4.621.860.000 đồng, để xây dựng các hạng mục công trình, sản xuất các loại sản phẩm
ống cống đúc sẵn, gia công chế biết đất, đá, cát…; Mua bán vật liệu xây dựng. Từ năm 2000,
Công ty TNHH Cường Thuận đã tiến hành đầu tư hiện đại hóa công nghệ sản xuất, xây dựng
những giải pháp sản xuất đồng bộ và khép kín quy trình sản xuất từ đầu vào đến đầu ra hoàn
chỉnh nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm để đối phó với làn sóng hàng sản xuất thủ
công kém chất lượng, giá rẻ tràn vào thị trường.



Đến nay, từ chỗ trước đây chỉ sản xuất các loại sản phẩm ống cống thủ công thông thường,
Cường Thuận IDICO đã trở thành một trong những nhà sản xuất hàng đầu tại Việt Nam về
các thiết bị bê tông đúc sẵn với doanh số hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Các sản phẩm của
Cường Thuận IDICO được các nhà thầu xây dựng đánh giá có chất lượng cao không thua
kém hàng ngoại nhập và giá cả phải chăng.



Ngày 19/09/2007, Cường Thuận IDICO đã chính thức chuyển sang hoạt động theo hình thức
Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4702000036 do Sở Kế hoạch
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và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp. Với số vốn điều lệ đăng ký 104.617.880.000 đồng.


Ngày 11/01/2008 Cường Thuận IDICO chính thức gia nhập thành viên của Tổng công ty đầu
tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) và nâng vốn điều lệ lên 150 tỷ
đồng và đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO. Sự
kiện này đã mở ra một trang sử mới trong lịch sử phát triển cho Cường Thuận IDICO, tạo
điều kiện thuận lợi trong việc xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp với quy trình
quản lý khoa học, ứng dụng các thành tựu về công nghệ trong quản lý. Tất cả vì mục tiêu đưa
Cường Thuận IDICO trở thành một thương hiệu hàng đầu tại Việt nam về sản phẩm vật liệu
xây dựng và thi công xây dựng theo đúng phương châm của Công ty là “Tất cả, để khách
hàng hài lòng”.

c. Những danh hiệu tiêu biểu
Với những nỗ lực không ngừng của Cường Thuận IDICO trong việc nâng cao chất lượng
sản phẩm và chất lượng phục vụ trên thị trường, Cường Thuận IDICO đã nhận được nhiều bằng
khen, giấy khen cũng như các giải thưởng của nhiều tổ chức, hiệp hội có uy tín như:


Giấy chứng nhận thương hiệu Việt cho sản phẩm bê tông nhựa nóng Cường Thuận do
Liên Hiệp Các Hội Khoa Học Và Kỹ Thuật Việt Nam Cấp.



Giấy chứng nhận thương hiệu Việt cho sản phẩm cống thoát nước Cường Thuận do
Liên Hiệp Các Hội Khoa Học Và Kỹ Thuật Việt Nam Cấp.



Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 do Tổng Cục Tiêu
Chuẩn Đo Lường Chất Lượng cấp.



Giấy chứng nhận là thành viên thương hiệu Việt.



Cúp vàng thương hiệu Việt sản phẩm bê tông nhựa nóng.



Cúp vàng thương hiệu Việt sản phẩm cống thoát nước.

Tất cả những bằng khen, giấy khen và các giải thưởng ở trên đã khẳng định vị trí tiên phong
của Cường Thuận IDICO trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng tại Việt Nam.
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Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng

Giấy chứng nhận là thành viên
Gi y chThương
ng nh hiệu
n là Việt
thành viên

4. Định hướng phát triển
a. Định hướng sản phẩm:
- Cải tiến kỹ thuật nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Phát triển sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường trong lĩnh vực xã hội hóa giao thông, xây
dựng hạ tầng xã hội.
- Gắn liền phát triển doanh nghiệp với bảo vệ môi trường.
b. Định hướng thị trường
- Phát triển mở rộng thị trường tiêu thụ nội địa.
- Tìm kiếm cơ hội xuất khẩu sản phẩm sang thị trường các quốc gia lân cận.
- Chủ động tìm kiếm nguồn nguyên liệu đầu vào ổn định.
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1. TÌNH HÌNH CHUNG:
Thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng bước vào năm 2009 với những khó khăn nhất định
bởi diễn biến phức tạp của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới tiếp tục ảnh hưởng
đến các nền kinh tế; Năm 2009, nước ta đã thực hiện được mục tiêu tổng quát là ngăn chặn suy
giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng hợp lý, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội. Các
lĩnh vực kinh tế - xã hội đã đạt những kết quả tích cực, quan trọng: tăng trưởng GDP đạt 5,32%,
trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,52%, dịch vụ tăng 6,63%, nông, lâm nghiệp và
thuỷ sản tăng 1,83%. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội cho đầu tư phát triển tăng 15,3% so với
năm 2008, bằng 42,8% GDP. Lạm phát được kiềm chế.
Do nhận định tình hình khó khăn của nền kinh tế còn tiếp diễn trong năm 2009. Công ty Cổ
Phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm là phát huy
triệt để ngành nghề lõi của công ty, tập trung sản xuất cung ứng các sản phẩm bêtông đúc sẳn với
những sản phẩm đặc thù có chất lượng cao giá thành hạ, duy trì và cải thiện chất lượng - Hiệu quả
từ các ngành nghề khác. Hoàn thiện các thủ tục đầu tư, chuẩn bị sẳn sàng các dự án đầu tư mở
rộng ngành nghề làm bàn đạp phát triển cho năm kế tiếp cũng như giai đoạn trung và dài hạn tiếp
theo. Những thành công trong năm qua trong bối cảnh khó khăn cung của nền kinh tế là một lần
nữa khẳng định quyết sách đúng đắn của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong chỉ đạo điều
hành hoạt động của Công ty.
2. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ:
Hoạt động sản xuất kinh doanh:
Những nội dung chỉ đạo điều hành, các chính sách chung và kết quả tiêu biểu trong hoạt động
sản xuất kinh doanh trong năm 2009.
- Về thị phần sản phẩm BTĐS: Công ty tiếp tục củng cố và giữ thị phần đối với sản phẩm
ống cống bêtông cốt théo các loại trong khu vực miền đông nam bộ và Thành phố Hố Chí Minh.
Trong hoàn cảnh khó khăn chung – Sự cạnh tranh đối với ngành và riêng sản phẩm này ngày
càng gay gắt, một loạt doanh nghiệp có sản xuất sản phẩm ống cống BTCT mới ra đời, các nhà
thầu những công trình có nhu cầu lớn về các sản phẩm cùng loại có xu hướng tự đầu tư sản xuất
sản phẩm phục vụ cho chính công trình của mình thi công hoặc là chủ đầu tư sau đó là cung ứng
ra thị trường. Tuy nhiên sự mạnh dạn trong việc đầu tư hệ thống bàn rung (Supper Jumbo) có thể
sản xuất những sản phẩm đặc thù là thành nỗi bật nhất mang lại vị thế cũng như hiệu quả không
nhỏ. Việc định hướng mở rộng tham gia dự thầu và liên doanh liên kết với các đơn vị có các thế
mạnh khác đảm bảo được thực hiện những dự án, những công trình có sử dụng các sản phẩm mà
đơn vị sản xuất và cung ứng được.
- Về hoạt động xây lắp: Với sự thận trọng đánh giá tình hình chung và riêng doanh nghiệp;
Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã xây dựng kế hoạch đảm bảo duy trì tỷ trọng xứng đáng
trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vì đây là ngành nghề truyền thống của
Cường Thuận IDICO, hoạt động xây lắp luôn tạo ra nguồn thu ổn định, đảm bảo công ăn việc làm
cho người lao động.
- Trong năm chú trong hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng trong sản xuất cũng như
quản lý tạo ra sự đồng bộ hiệu quả trong mọi hoạt động của Doanh nghiệp.
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- Việc quản lý thu phí tại dự án TL16 – ĐT 760 (Bùi Hữu Nghĩa) Thành phố Biên Hoà
được duy trì ổn định có hiệu quả.
- Chính sách Nhân sự: Công ty nhận thức rõ nhân sự là tài sản vô cùng quý giá của Cường
Thuận; Công ty luôn quan tâm đến việc xây dựng một chính sách đãi ngộ và đào tạo phù hợp
nhằm khuyến khích nâng cao cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ mỗi cá nhân, từ đó có điều kiện
phục vụ và cống hiến công sức vào sự thành công chung của Công ty.
Các chỉ tiêu :
Chỉ tiêu
(tỷ đồng)
Kết quả hoạt động kinh
doanh
Tổng doanh thu
Doanh thu thuần
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế
Mức độ hoàn thành kế
hoạch
Tổng doanh thu
Doanh thu thuần
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế
Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu

Năm 2008

Năm 2009

Kế họach

Thực hiện

Kế họach

Thực hiện

210
210
12,6
10,5

254
254
23
21

298
298
30
28

316
316
58
46

121%
121%
182%
200%
1.701 đồng/cổ phiếu

106%
106%
193%
164%
3.115 đồng/cổ phiếu

Thu nhập trên 1 (một) cổ phiếu (EPS) ổn định và tăng trưởng tốt.
Năm 2009 EPS đạt 3.773 đồng/1 Cp tăng 221,8 % so với năm 2008.
Hoạt động đầu tư:
Trong định hướng chung trong năm 2009; Việc đầu tư nâng cao năng lực hoạt động với hệ
thống xe máy thiết bị thi công đủ mạnh để có thể đảm đương thực hiện những công trình, dự án
lớn với những yêu cầu kỹ thuật cao là yêu cầu tất yếu. Hơn nữa trong năm Chính phủ có chủ
trương cho vay kích cầu cho đối tượng doanh nghiệp có chủ trương đầu tư đổi mới, hiện đại hoá
trang thiết bị. Trên cơ sở chủ trương chung của Hội đồng quản trị đã nhanh nhạy xử lý chỉ đạo
đầu tư thêm một số xe máy thiết bị thi công với tổng giá trị trên 20 tỷ đồng.
Trong năm công ty tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị đầu tư tuyến QL1A đoạn tránh thành
phố Biên Hoà theo hình thức BOT với mức tham gia là 88%, tháng 01/2009 thành lập được
doanh nghiệp dự án Công ty cổ phần đầu tư Đồng Thuận. Trong gần một năm chuẩn bị và thực
hiện các công tác chuẩn bị đầu tư từ Trung ương đến địa phương, đến ngày 18/12/2009 hợp đồng
BOT đầu tư dự án náy đã được ký kết giữa đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền là Cục
Đường bộ Việt Nam và Công ty Đồng Thuận đã được thực hiện với các thông số cụ thể là: Tổng
mức đầu tư khoảng 750 tỷ đồng trong đó vốn chủ sở hữu tham gia 20% số còn lại được Ngân
hànng công thương Việt Nam tài trợ, thời gian xây dựng dự kiến là 27 tháng tính từ ngày khởi
công, thời gian thu phí hoàn vốn đầu tư là 23 năm 11 tháng, Chứng nhận đầu tư dự án đầu tư
Quốc lộ 1A tuyến tránh thành phố Biên Hoà tỉnh Đồng Nai đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp
ngày 11/01/2010 số 39/BKH-GCNĐTTN. Đến nay các công tác chuẩn bị về giải phóng mặt bằng,
thiết kế bản vẽ thi công đà hoàn thành sẳn sàng cho việc triển khai thực hiện công trình; Tuy
nhiên hướng dẫn về trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo Nghị định số
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69/2009/NĐ-CP chưa được ban hành, dự kiến trong cuối tháng 03/2010 sẽ được UBND tỉnh ban
hành, trên cơ sở đó Hội đồng bồi thường các Huyện và Tp. Biên Hoà sẽ tiến hành lập phương án
và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định. Dự kiến của Hội đồng quản trị công
ty thì dự án sẽ được khởi công vào khoảng tháng 5 năm 2010.
Trong năm Công ty con (Đồng Thuận) cũng đã được UBND tỉnh đồng Nai chấp thuận giao
làm chủ đầu tư 2 dự án tái định cư với tổng mức vốn đầu tư khoảng 400 tỷ đồng hiện tại đang
triển khai công tác lập dự án đầu tư xây dựng công trình.
Với định hướng là chuẩn bị mở rộng lĩnh vực hoạt động, chuẩn bị các thủ tục và định hướng
sẳn sàng cho năm kế tiếp cũng như giai đoạn tiếp theo. Công ty Đồng Thuận cũng được UBND
tỉnh chấp thuận giao thực hiện 2 khu dân cư đô thị là khu 8,4 ha thuộc ấp Vường Dừa xã Phước
Tân và khu 53 ha thuộc ấp Tân Lập xã Phước Tân, đồng thời cho khai thác đầu tư các dự án dọc
tuyến Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Biên Hoà tỉnh Đồng Nai.
Trong năm 2009; Công ty đã được Tổng công ty IDICO uỷ quyền thực hiện thăm dò khai
thác mỏ vật liệu xây dựng với diện tích khoảng 70 ha tại khu vực xã Bình Lợi huyện Vĩnh Cửu.
Hiện tại đang hoàn thiện các thủ tục thăm dò và thu hồi đất và hoàn thiện các thủ tục đầu tư thành
lập tổ chức huy động vốn tổ chức thực hiện đầu tư.
Trong năm đã hoàn tất góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần xây lắp điện nước IDICO với
tổng mức vốn tham gia là 3% vốn điều lệ tương đương 2,4 tỷ đồng..
Tham gia góp vốn thành lập công ty cồ phần đầu tư Việt Thuận Phát với tỷ lệ tham gia góp
vốn 25%; Năm 2009 công ty liên kết này hoạt động hiệu quả với tỷ lệ chia cổ tức là 15%.
Trong năm Hội đồng quản trị cũng đã thống nhất chủ trương tham gia góp vốn một công ty
trực thuộc hệ thống IDICO là công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thái Bình IDICO có trụ sở
tài chính tại Tp. Thái Bình địa bàn mà Tổng công ty IDICO đang mở rộng hoạt động.
Theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị đã tổ chức thực hiện công tác
niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HoSE) vào
ngày 19/03/2010 với giám tham chiếu là 22.000 đồng/CP.
3. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2010:
Tình hình chung:
Năm 2010, dự báo tình hình kinh tế - xã hội nước ta vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách
thức, đồng thời cũng có những thuận lợi và cơ hội nhất định cho việc phục hồi tăng trưởng đạt tốc
độ cao hơn năm 2009. Chính phủ đã có nghị quyết về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành
thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong năm 2009 mục tiêu thực hiện: Phục hồi kinh tế,
chuyển dịch cơ cấu và nâng cao chất lượng tăng trưởng; tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, ngăn
ngừa lạm phát cao trở lại; bảo đảm tốt hơn an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, đẩy mạnh phát triển
nâng cao chất lượng giáo dục- đào tạo, khoa học – công nghệ; tăng cường công tác bảo vệ môi
trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; tạo chuyển biến trong năm trong
chăm sóc sức khoẽ, nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần của nhân dân; giữ vững quốc phòng,
anh ninh, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại tăng cường hiệu lực, hiệu
quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí.
Với tình hình chung của đất nước, tình hình cụ thể của Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị trình
Đại hội đồng cổ đông nội dung kế hoạch hoạt động cụ thể cho năm 2010 như sau:
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010:
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Đối với cường Thuận IDICO, hiện tại sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt – Các loại nguyên
nhiên vật liệu đầu vào cho sản xuất ngày càng tăng dần giá do nguồn cung hạn hẹp, giá cả biến
động thất thường; Tuy nhiên năm 2010 doanh nghiệp cũng có những lợi thế riêng có nhất định
như: Thương hiệu Cường Thuận IDICO đã được xây dựng và từng bước ổn định, đến nay đã có
vị trí vững vàng trong khu vực nam bộ nói chung và khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam nói
riêng, đặc biệt từ năm 2010 hệ thống IDICO đã và sẽ đầu tư các dự án lớn, bản thân doanh nghiệp
cũng bắt đầu triển khai đồng loạt các dự án về hạ tầng giao thông, dân cư đô thị do đó việc cung
ứng sản phẩm cho các dự án là thuận lợi đáng kể.
Căn cứ tình hình doanh nghiệp hiện tại, những hợp đồng kinh tế cung cấp sản phẩm và thi
công các công trình ký trước năm 2010 và dự kiến tình hình thị trường chung cũng như lĩnh vực
chủ yếu của công ty. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch kinh doanh và Đầu
tư năm 2010 như sau:
Kế hoạch kinh doanh:
Chỉ tiêu (tỷ đồng)

Thực hiện năm 2009

Kế hoạch thực hiện năm 2010

Tổng doanh thu

316

379

Lợi nhuận sau thuế

46

35

Kế hoạch đầu tư:
Chỉ tiêu (tỷ đồng)

Tổng mức đầu tư

Giải ngân năm 2010

Xe máy thiết bị

15

15

Góp vốn đầu tư dự án QL1A đoạn tránh
Tp. Biên Hoà

155

65

Đầu tư mỏ vật liệu

30

30

Hệ thống dịch vụ xăng dầu dọc tuyến
QL1A

50

10

Đầu tư khu dân cự Phước Tân (Diện tích
khoảng 9 ha)

30

30

Đầu tư khu dân cự Tân Lập Phước Tân
(Diện tích khoảng 53 ha)

150

100

Góp vốn Công ty Cp đẩu tư & Xây dựng
Thái Bình IDICO

2

2

432

252

Tổng cộng

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010:
Hội đồng quản trị dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch phân phối lợi
nhuận như sau:
Trích quỹ đầu tư phát triển
5% lợi nhuận sau thuế
Trích quỷ khen thưởng, phúc lợi
7% lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ dự phòng tài chính
15% lợi nhuận sau thuế
Tỷ lệ chia cổ tức (% vốn điều lệ)
16%
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BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
1. Báo cáo tình hình tài chính
CHỈ TIÊU

GIÁ TRỊ

Khả năng sinh lời
- Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài
sản (ROA)
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ
sở hữu (ROE)
Khả năng thanh toán
- Khả năng thanh toán hiện hành

Năm 2008

Năm 2009

5,71 %

10,22 %

14,05 %

31,15 %

Năm 2008

Năm 2009

1,16 lần

1,39 lần

0,67 lần

0,78 lần

- Khả năng thanh toán nhanh

Tổng số cổ phần đang lưu hành (tại
thời điểm 31/12/2009)

15.000.000 (Mười lăm triệu) cổ phần

Loại cổ phần đang lưu hành

Cổ phần phổ thông

Số lượng cổ phiếu quỹ

0 cổ phiếu

Cổ tức năm 2009

16%, trong đó đã tạm ứng 16% trong năm 2009

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2009
Tài sản (đồng)

Nguồn vốn (đồng)

- Tài sản ngắn hạn

264,172,834,896 - Nợ phải trả

257,831,244,410

- Tài sản dài hạn

194,083,110,867 - Vốn chủ sở hữu

200,424,701,353

Tổng cộng

458,255,945,763 Tổng cộng

458,255,945,763

Những biện pháp nâng cao công tác quản trị được CTC áp dụng đã phát huy hiệu quả, thể
hiện ở việc các chỉ số tài chính của Công ty cải thiện rõ rệt, đi dần vào xu hướng tăng trưởng ổn
định hơn so với những năm trước.
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Trong năm 2009 tình hình kinh tế xã hội có nhiều chuyển biến phức tạp, tuy nhiên nhờ sự can
thiệp hỗ trợ từ các chính sách điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ đã tạo điều kiện cho các
doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp xây dựng, sản xuất có điều kiện duy trì và phát triển sản
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xuất kinh doanh. Năm 2009 công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Cường Thuận IDICO đã tận
dụng tất cả các cơ hội để hoàn thành vượt kế hoạch đề ra mang lại kết quả như sau:
Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009

CHỈ TIÊU
Tổng doanh thu
Lợi nhuận sau thuế

NĂM 2008
(TỶ ĐỒNG)

NĂM 2009 (TỶ ĐỒNG)

TỶ LỆ (%)

Kế hoạch

Thực hiện

So với KH

So với 2008

254

298

316

102,1

117

21

28

46

103,6

219

I. Những tiến bộ công ty đã đạt được:
Triển khai thêm sản phẩm mới bằng việc khai thác khả năng sản xuất cống thoát nước kích cỡ
lớn (cống hộp 4m) trên dây chuyền công nghệ đúc rung ép.
II. Tăng cường áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng:
Thực hiện chuyển đổi thành công và tái đánh giá cấp chứng nhận ISO từ phiên bản
9001:2000 sang phiên bản 9001-2008 của BVQI.
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2009
1.

Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009 đã được
kiểm toán:

BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN
Ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009
Ñôn vò tính : Ñoàng Vieät Nam
TAØI SAÛN
A. TAØI SAÛN NGAÉN HAÏN

Maõ soá

Thuyeát
minh

100

31/12/2009

01/01/2009

261,160,877,537

167,139,612,657

2,814,181,024

2,002,165,211

2,814,181,024
-

2,002,165,211
-

-

-

-

-

-

-

134,027,386,222

87,762,339,929

83,994,869,527

53,458,020,599
5,967,963,612
-

I. Tieàn

110

1. Tieàn

111

VI.1

2. Caùc khoaûn töông ñöông tieàn
II. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi
chính ngaén haïn
1. Ñaàu tö ngaén haïn
2. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö
ngaén haïn
III. Caùc khoaûn phaûi thu
ngaén haïn

112

VI.1

1. Phaûi thu khaùch haøng

131

2. Traû tröôùc cho ngöôøi baùn

132

3. Phaûi thu noäi boä ngaén haïn
4. Phaûi thu theo tieán ñoä hôïp
ñoàng xaây döïng

133

16,051,028,018
-

134

-

-

5. Caùc khoaûn phaûi thu khaùc

135

6. Döï phoøng caùc khoaûn phaûi
thu khoù ñoøi

33,981,488,677

28,336,355,718

139

-

-

IV. Haøng toàn kho

140

115,626,179,209

70,663,069,408

1. Haøng toàn kho

141

2. Döï phoøng giaûm giaù haøng
toàn kho

115,626,179,209

70,663,069,408

149

-

-
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V. Taøi saûn ngaén haïn khaùc

150

1. Chi phí traû tröôùc ngaén haïn
2. Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø
3. Thueá vaø caùc khoaûn khaùc
phaûi thu Nhaø nöôùc
4. Taøi saûn ngaén haïn khaùc

158

151
152

8,693,131,082
-

6,712,038,109
-

154

-

-

8,693,131,082

6,712,038,109

196,175,177,701

201,718,414,877

-

-

212

-

-

213

-

-

4. Phaûi thu daøi haïn khaùc
5. Döï phoøng phaûi thu daøi haïn
khoù ñoøi

218

-

-

219

-

-

II. Taøi saûn coá ñònh

220

181,885,087,698

199,903,411,998

1. TSCÑ höõu hình

221

118,716,791,491

127,744,822,321

- Nguyeân giaù

222

164,159,416,889

156,987,986,367

- Giaù trò hao moøn luõy keá

223
224

(45,442,625,398)
-

(29,243,164,046)
-

- Nguyeân giaù

225

-

-

- Giaù trò hao moøn luõy keá

226

-

-

57,030,478,025

65,633,555,657

83,670,838,182

83,670,838,182

B. TAØI SAÛN DAØI HAÏN
I. Caùc khoaûn phaûi thu daøi
haïn
1. Phaûi thu daøi haïn khaùch
haøng
2. Voán kinh doanh ôû ñôn vò
tröïc thuoäc
3. Phaûi thu daøi haïn noäi boä

2. TSCÑ thueâ taøi chính

200
210
211

3. TSCÑ voâ hình

227

- Nguyeân giaù

228

- Giaù trò hao moøn luõy keá

229

4. Chi phí xaây döïng cô baûn dôû
dang
III. Baát ñoäng saûn ñaàu tö
1. Nguyeân giaù
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240
241

VI.8

VI.10

(26,640,360,157) (18,037,282,525)
VI.11

6,137,818,182
-

6,525,034,020
-
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2. Giaù trò hao moøn luyõ keá

242

IV. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi
chính daøi haïn

250

1. Ñaàu tö vaøo coâng ty con

251

2. Ñaàu tö vaøo coâng ty lieân keát,
lieân doanh

252

3. Ñaàu tö daøi haïn khaùc

258

4. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö
taøi chính daøi haïn

259

V. Taøi saûn daøi haïn khaùc

260

1. Chi phí traû tröôùc daøi haïn

261

2. Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn
laïi
3. Taøi saûn daøi haïn khaùc

VI.13

-

11,585,000,000

-

5,585,000,000

-

3,600,000,000

-

2,400,000,000
-

-

2,705,090,003

1,815,002,879

2,705,090,003

1,815,002,879

262

-

-

268

-

-

457,336,055,238

368,858,027,534

257,744,003,384

222,178,140,988

189,785,894,441

144,500,702,235

63,416,463,388

27,012,890,000

44,752,776,394

59,766,237,247

58,437,798,843

37,669,600,016

12,874,550,072

4,313,713,370

2,010,441,167

3,347,333,524

TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN

270

A. NÔÏ PHAÛI TRAÛ

300

VI.14

I. Nôï ngaén haïn

310

1. Vay vaø nôï ngaén haïn

311

2. Phaûi traû cho ngöôøi baùn

312

3. Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc

313

4. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp
Nhaø nöôùc

314

5. Phaûi traû ngöôøi lao ñoäng

315

6. Chi phí phaûi traû

316

7. Phaûi traû noäi boä
8. Phaûi traû theo tieán ñoä hôïp
ñoàng xaây döïng
9. Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi
noäp ngaén haïn khaùc

317

1,075,980,082
-

3,909,021,191
-

318

-

-

7,217,884,495

8,481,906,887

P.15/104

319

VI.15

VI.16

VI.17

VI.18
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10. Döï phoøng phaûi traû ngaén
haïn

320

II. Nôï daøi haïn

330

1. Phaûi traû daøi haïn ngöôøi baùn

-

-

331

67,958,108,943
-

77,677,438,753
-

2. Phaûi traû daøi haïn noäi boä

332

-

-

3. Phaûi traû daøi haïn khaùc

333

-

-

4. Vay vaø nôï daøi haïn

334

67,833,459,381

77,548,027,593

-

-

124,649,562
-

129,411,160
-

199,592,051,854

146,679,886,546

197,185,173,113

146,101,638,046

150,000,000,000

123,863,449,775
2,348,337,000
-

5. Thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi
traû
6. Döï phoøng trôï caáp maát vieäc
laøm
7. Döï phoøng phaûi traû daøi haïn

VI.20

335
336
337

B. VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU

400

I. Voán Chuû Sôû Höõu

410

1. Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu

411

2. Thaëng dö voán coå phaàn

412

3. Voán khaùc cuûa chuû sôû höõu

413

2,431,670,000
-

4. Coå phieáu ngaân quyõ
5. Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi
saûn
6. Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi

414

-

-

415

-

-

416

-

-

7. Quyõ ñaàu tö phaùt trieån

417

VI.22

3,773,714,907

76,707,893

8. Quyõ döï phoøng taøi chính

418

VI.22

9. Quyõ khaùc thuoäc voán chuû sôû
höõu

33,361,275

33,361,275

419

-

-

10. Lôïi nhuaän chöa phaân phoái

420

40,935,306,504

19,768,661,676

11. Nguoàn voán ñaàu tö XDCB

421

11,120,427

11,120,427

II. Nguoàn kinh phí vaø quyõ
khaùc

430

2,406,878,741

578,248,500

1. Quyõ khen thöôûng, phuùc lôïi

431

2. Nguoàn kinh phí

432

2,406,878,741
-

578,248,500
-

P.16/104
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VI.22
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3. Nguoàn kinh phí ñaõ hình
thaønh TSCÑ

433

TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN

440

-

-

457,336,055,238

368,858,027,534

31/12/2009

01/01/2009

1. Taøi saûn thueâ ngoaøi

-

-

2. Vaät tö, haøng hoùa nhaän giöõ hoä,
nhaän gia coâng

-

-

3. Haøng hoùa nhaän baùn hoä, nhaän kyù göûi, kyù cöôïc

-

-

4. Nôï khoù ñoøi ñaõ xöû lyù

-

-

5. Ngoaïi teä caùc loaïi

-

-

Dollar Myõ (USD)

-

-

Euro (EUR)

-

-

6. Döï toaùn chi söï
nghieäp, döï aùn

-

-

CAÙC CHÆ TIEÂU NGOAØI BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN
CHÆ TIEÂU

Thuyeát minh

TP HCM, ngaøy 10 thaùng 02 naêm 2010
Keá toaùn tröôûng

Toång Giaùm ñoác

(Đã ký)

(Đã ký)

LEÂ VAÊN VINH

TRAÀN NHÖ HOAØNG

BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH
Nieân ñoä keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009
Ñôn vò tính : Ñoàng Vieät Nam
CHÆ TIEÂU

Maõ soá

Thuyeát
minh

Doanh thu baùn haøng vaø cung
caáp dòch vuï

1

VI.25

2 Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu

2

VI.26

10

VI.27

11

VI.28

1

3

Doanh thu thuaàn veà baùn haøng
vaø dòch vuï

4 Giaù voán haøng baùn

P.17/104

Naêm 2009

Naêm 2008

316,819,296,700

254,817,420,153
-

31,419,062
316,787,877,638

254,817,420,153

215,334,747,076

194,151,263,879
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5

Lôïi nhuaän goäp veà baùn haøng
vaø dòch vuï

20

6 Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính

21

VI.29

7 Chi phí taøi chính

22

VI.30

- Trong ñoù: Chi phí laõi vay

23

8 Chi phí baùn haøng

24

9 Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp

25

10

Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng
kinh doanh

30

11 Thu nhaäp khaùc

31

12 Chi phí khaùc

32

13 Lôïi nhuaän khaùc

40

14

Toång lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc
thueá

50

15 Chi phí thueá TNDN hieän haønh

51

16 Chi phí thueá TNDN hoaõn laïi
Lôïi nhuaän sau thueá thu nhaäp
17
doanh nghieäp

52

18 Laõi cô baûn treân coå phieáu

VI.31

60
70

101,453,130,562

60,666,156,274

502,445,185

87,383,846

14,900,173,611

16,659,617,078

11,467,225,464

14,239,055,233

14,967,467,376

7,096,158,309

15,186,558,188

12,851,915,141

56,901,376,572

24,145,849,592

13,651,646,563

8,804,577,999

12,536,391,416

9,067,722,544

1,115,255,147

(263,144,545)

58,016,631,719

23,882,705,047

11,283,389,871

2,808,122,398

46,733,241,848

21,074,582,649

3,773

1,701

TP HCM, ngaøy 10 thaùng 02 naêm 2010
Keá toaùn tröôûng

Toång Giaùm ñoác

(Đã ký)

(Đã ký)

LEÂ VAÊN VINH

TRAÀN NHÖ HOAØNG

BAÙO CAÙO LÖU CHUYEÅN TIEÀN TEÄ
Nieân ñoä keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009
CHÆ TIEÂU

P.18/104

Maõ soá

Thuyeát
minh

Naêm 2009

Naêm 2008
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Löu chuyeån tieàn töø hoaït
ñoäng kinh doanh
Tieàn thu töø baùn haøng, cung caáp
dòch vuï vaø doanh thu khaùc
Tieàn chi traû cho ngöôøi cung
caáp haøng hoùa vaø dòch vuï
Tieàn chi traû cho ngöôøi lao ñoäng
Tieàn chi traû laõi vay
Tieàn chi noäp thueá TNDN
Tieàn thu khaùc töø hoaït ñoäng
kinh doanh
Tieàn chi khaùc cho hoaït ñoäng
kinh doanh
Löu chuyeån tieàn töø hoaït
ñoäng kinh doanh
Löu chuyeån tieàn töø hoaït
ñoäng ñaàu tö
Tieàn chi ñeå mua saém, xaây
döïng TSCÑ
Tieàn thu töø thanh lyù TSCÑ vaø
taøi saûn daøi haïn khaùc
Tieàn chi cho vay, mua caùc
coâng cuï nôï
Tieàn thu hoài cho vay, baùn laïi
caùc coâng cuï nôï
Tieàn chi ñaàu tö goùp voán vaøo
ñôn vò khaùc
Tieàn thu hoài ñaàu tö goùp voán
vaøo ñôn vò khaùc
Tieàn thu laõi cho vay, coå töùc vaø
lôïi nhuaän ñöôïc chia
Löu chuyeån tieàn thuaàn töø
hoaït ñoäng ñaàu tö
Löu chuyeån tieàn töø hoaït
ñoäng taøi chính
Tieàn thu töø phaùt haønh coå phieáu,
nhaän voán goùp
Tieàn chi traû voán goùp, mua laïi
coå phieáu
Tieàn vay ngaén haïn, daøi haïn
nhaän ñöôïc
Tieàn chi traû nôï goác vay

P.19/104

1

202,901,339,197

202,901,339,197

2

(88,144,347,310)

(88,144,347,310)

3
4

(14,451,897,474)
(14,037,751,823)

(14,451,897,474)
(14,037,751,823)

5

(1,467,308,483)

(1,467,308,483)

6

62,713,167,659

62,713,167,659

7

(108,880,184,686)

(108,880,184,686)

20

38,633,017,080

21

(27,849,231,936)

(27,849,231,936)

22

469,965,000

469,965,000

38,633,017,080

23
24
25
26
27
30

(27,379,266,936)

31

4,319,496,775

4,319,496,775

32

(50,000,000)

(50,000,000)

33

45,782,610,000

45,782,610,000

34

(65,979,801,856)

(65,979,801,856)

(27,379,266,936)
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Tieàn chi traû nôï thueâ taøi chính
Coå töùc, lôïi nhuaän traû cho chuû
sôû höõu
Löu chuyeån tieàn thuaàn töø
hoaït ñoäng taøi chính
Löu chuyeån tieàn thuaàn trong
kyø
Tieàn vaø töông ñöông tieàn ñaàu
kyø
AÛnh höôûng cuûa thay ñoåi tyû giaù
hoái ñoaùi quy ñoåi ngoaïi teä
Tieàn vaø töông ñöông tieàn toàn
cuoái kyø

35

-

-

36

-

-

40

(15,927,695,081)

50

(4,673,944,937)

60

2,002,165,211

(15,927,695,081)
(4,673,944,937)
6,676,110,148

61
70

(2,671,779,726)

2,002,165,211

TP HCM, ngaøy 10 thaùng 02 naêm 2010
Keá toaùn tröôûng

Toång Giaùm ñoác

(Đã ký)

(Đã ký)

LEÂ VAÊN VINH

TRAÀN NHÖ HOAØNG

BAÛN THUYEÁT MINH BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH
Nieân ñoä keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009
I. ÑAËC ÑIEÅM HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH CUÛA DOANH NGHIEÄP
01. Hình thöùc sôû höõu voán: Coâng ty coå phaàn
02. Lónh vöïc kinh doanh: Saûn xuaát
03. Ngaønh ngheà kinh doanh:
Xaây döïng coâng trình daân duïng, coâng nghieäp, giao thoâng, thuyû lôïi; thi coâng coâng trình ñieän daân
duïng vaø coâng nghieäp; san laáp maët baèng; vaän taûi haøng hoaù ñöôøng boä; gia coâng cheá bieán ñaát, ñaù
vaø caùt (khoâng gia coâng cheá bieán taïi truï sôû); Mua baùn vaät lieäu xaây döïng; mua baùn vaø cho thueâ
maùy moùc vaø thieát bò coâng trình; saûn xuaát vaø gia coâng caùc saûn phaåm cô khí vaø vaät lieäu beâ toâng
(khoâng saûn xuaát vaø gia coâng taïi truï sôû); kinh doanh du lòch löõ haønh noäi ñòa, khaùch saïn; saûn xuaát
mua baùn caùc loaïi oáng coáng beâ toâng coát theùp theo coâng ngheä quay eùp, ly taâm, vaø beâ toâng nhöïa
noùng (khoâng saûn xuaát taïi truï sôû); ñaïi lyù mua baùn röôïu bia, nöôùc giaûi khaùc; kinh doanh nhaø haøng
aên uoáng (khoâng kinh doanh taïi truï sôû). Dòch vuï quaûng caùo.
Ñaëc ñieåm hoaït ñoäng cuûa DN trong naêm taøi chính coù aûnh höôûng ñeán baùo caùo taøi chính: Khoâng
04. coù
II. KYØ KEÁ TOAÙN, ÑÔN VÒ TIEÀN TEÄ SÖÛ DUÏNG TRONG KEÁ TOAÙN
P.20/104

Báo cáo thường niên 2009

[

01. Kyø keá toaùn naêm:
Kyø keá toaùn baét ñaàu töø ngaøy 01/01 ñeán ngaøy 31/12 haøng naêm.
02. Ñôn vò tieàn teä söû duïng trong keá toaùn: VNÑ
Ñoàng Vieät Nam (VND) ñöôïc söû duïng laøm ñôn vò tieàn teä ñeå ghi soå keá toaùn.
III. CHUAÅN MÖÏC VAØ CHEÁ ÑOÄ KEÁ TOAÙN AÙP DUÏNG
01. Cheá ñoä keá toaùn aùp duïng:
Coâng ty aùp duïng cheá ñoä keá toaùn Vieät Nam theo quyeát ñònh 15/2006/QÑ-BTC cuûa Boä Taøi Chính
ban haønh ngaøy 20/03/2006.
02. Tuyeân boá veà vieäc tuaân thuû Chuaån möïc keá toaùn vaø Cheá ñoä keá toaùn:
Chuùng toâi ñaõ thöïc hieän coâng vieäc keá toaùn theo quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc Vieät Nam veà cheá ñoä keá
toaùn, chuaån möïc keá toaùn Vieät Nam; phuø hôïp vôùi nhöõng chuaån möïc keá toaùn quoác teá vaø nhöõng
thoâng leä keá toaùn ñöôïc Nhaø nöôùc Vieät Nam thöøa nhaän.
Vieäc löïa choïn soá lieäu vaø thoâng tin caàn phaûi trình baøy trong Baûn Thuyeát Minh Baùo Caùo Taøi
Chính ñöôïc thöïc hieän theo nguyeân taéc troïng yeáu qui ñònh taïi Chuaån möïc soá 21 - Trình baøy Baùo
Caùo Taøi Chính.
Baùo caùo taøi chính ñaõ ñöôïc trình baøy moät caùch trung thöïc vaø hôïp lyù tình hình taøi chính, keát quaû
kinh doanh vaø caùc luoàng tieàn cuûa doanh nghieäp. Ñeå ñaûm baûo yeâu caàu trung thöïc vaø hôïp lyù, caùc
baùo caùo taøi chính ñöôïc laäp vaø trình baøy treân cô sôû tuaân thuû vaø phuø hôïp vôùi caùc Chuaån möïc keá
toaùn, Cheá ñoä keá toaùn Vieät Nam vaø caùc quy ñònh coù lieân quan hieän haønh.
03. Hình thöùc keá toaùn aùp duïng: Nhaät kyù chung
IV. CAÙC CHÍNH SAÙCH KEÁ TOAÙN AÙP DUÏNG
01. Nguyeân taéc xaùc ñònh caùc khoaûn tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn:
Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn bao goàm tieàn maët taïi quyõ, tieàn göûi ngaân haøng, tieàn ñang
chuyeån vaø caùc khoaûn ñaàu tö ngaén haïn coù thôøi haïn goác khoâng quaù ba thaùng, coù tính thanh khoaûn
cao, coù khaû naêng chuyeån ñoåi deã daøng thaønh caùc löôïng tieàn xaùc ñònh vaø khoâng coù quaù nhieàu ruûi
ro trong chuyeån ñoåi thaønh tieàn.
02. Nguyeân taéc ghi nhaän haøng toàn kho:
Nguyeân taéc ghi nhaän haøng toàn kho: Haøng toàn kho ñöôïc ghi nhaän theo giaù goác – bao goàm chi phí
mua, chi phí cheá bieán vaø caùc chi phí lieân quan tröïc tieáp khaùc phaùt sinh ñeå coù ñöôïc haøng toàn kho
ôû ñòa ñieåm vaø traïng thaùi hieän taïi - tröø döï phoøng giaûm giaù vaø döï phoøng cho haøng loãi thôøi.
- Nguyeân taéc ghi nhaän haøng toàn kho: Ghi nhaän theo giaù goác.
P.21/104
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- Phöông phaùp tính giaù trò haøng toàn kho: Bình quaân gia quyeàn.
- Phöông phaùp haïch toaùn haøng toàn kho: Phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân
Döï phoøng cho haøng toàn kho ñöôïc trích laäp cho phaàn giaù trò döï kieán bò toån thaát do caùc khoaûn suy
giaûm trong giaù trò (do giaûm giaù, keùm phaåm chaát, loãi thôøi v.v.) coù theå xaûy ra ñoái vôùi vaät tö, thaønh
phaåm, haøng hoaù toàn kho thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa doanh nghieäp döïa treân baèng chöùng hôïp lyù veà
söï suy giaûm giaù trò vaøo thôøi ñieåm laäp baûng caân ñoái keá toaùn. Soá taêng hoaëc giaûm khoaûn döï phoøng
giaûm giaù haøng toàn kho ñöôïc keát chuyeån vaøo giaù voán haøng baùn trong kyø.
03. Nguyeân taéc ghi nhaän vaø khaáu hao TSCÑ
3.1 Nguyeân taéc ghi nhaän vaø khaáu hao taøi saûn coá ñònh
Taøi saûn coá ñònh ñöôïc theå hieän theo nguyeân giaù tröø ñi giaù trò hao moøn luõy keá. Nguyeân giaù taøi saûn
coá ñònh bao goàm giaù mua vaø nhöõng chi phí coù lieân quan tröïc tieáp ñeán vieäc ñöa taøi saûn vaøo hoaït
ñoäng nhö döï kieán. Caùc khoaûn chi phí phaùt sinh sau khi taøi saûn coá ñònh höõu hình ñaõ hoaït ñoäng
nhö chi phí söûa chöõa, baûo haønh vaø ñaïi tu thöôøng ghi nhaän vaøo baùo caùo hoaït ñoäng kinh doanh taïi
thôøi ñieåm phaùt sinh chi phí. Trong tröôøng hôïp caùc chi phí naøy theå hieän roõ seõ mang laïi lôïi ích
kinh teá trong töông lai töø vieäc söû duïng taøi saûn coá ñònh höõu hình vöôït treân traïng thaùi hoaït ñoäng
ñöôïc ñaùnh giaù ban ñaàu thì caùc chi phí naøy ñöôïc voán hoaù nhö moät khoaûn nguyeân giaù taêng theâm
cuûa taøi saûn coá ñònh höõu hình. Khi taøi saûn ñöôïc baùn hay thanh lyù, nguyeân giaù vaø giaù trò hao moøn
luyõ keá ñöôïc xoaù soå vaø baát kyø khoaûn laõi hay loã naøo phaùt sinh do thanh lyù taøi saûn ñeàu ñöôïc haïch
toaùn vaøo baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh.
Phöông phaùp khaáu hao taøi saûn coá ñònh: khaáu hao ñöôïc ghi nhaän theo phöông phaùp ñöôøng thaúng
döïa treân thôøi gian höõu duïng öôùc tính cuûa caùc taøi saûn trong phaïm vi Quyeát ñònh
206/2003/QÑ/BTC ngaøy 12/12/2003 cuûa Boä Taøi Chính.
Thôøi gian höõu duïng öôùc tính cho caùc nhoùm taøi saûn nhö sau:
Nhaø xöôûng, vaät kieán truùc

30 naêm

Maùy moùc, thieát bò

6-10 naêm

Phöông tieän vaän taûi, truyeàn daãn

6-10 naêm

Thieát bò, duïng cuï quaûn lyù

3-6 naêm

3.2 Nguyeân taéc ghi nhaän vaø khaáu hao taøi saûn voâ hình
Quyeàn thu phí tænh loä 16
Giaù trò quyeàn thu phí tính loä 16 laø toaøn boä caùc chi phí maø Coâng ty ñaõ chi ra ñeå coù ñöôïc quyeàn
thu phí tænh loä 16. Coâng ty öôùc tính thôøi gian thu hoài voán ñaàu tö laø 10 naêm.
05. Nguyeân taéc ghi nhaän caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính:
5.1 Nguyeân taéc ghi nhaän caùc khoaûn ñaàu tö vaøo coâng ty lieân keát
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Caùc Coâng ty ñöôïc xem laø coâng ty lieân keát vôùi coâng ty khi coâng ty coù voán chuû sôû höõu daøi haïn
trong caùc coâng ty naøy töø 20% ñeán döôùi 50% (töø 20% ñeán döôùi 50% quyeàn bieåu quyeát), coù aûnh
höôûng ñaùng keå trong caùc quyeát ñònh veà chính saùch taøi chính vaø hoaït ñoäng taïi caùc coâng ty naøy.
Khoaûn ñaàu tö vaøo coâng ty lieân keát ñöôïc ghi nhaän theo phöông phaùp giaù goác.
Phöông phaùp giaù goác laø phöông phaùp keá toaùn maø khoaûn ñaàu tö ñöôïc ghi nhaän ban ñaàu theo giaù
goác, sau ñoù khoâng ñieàu chænh theo nhöõng thay ñoåi cuûa phaàn sôû höõu cuûa caùc nhaø ñaàu tö trong taøi
saûn thuaàn cuûa beân nhaän ñaàu tö. Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh chæ phaûn aùnh khoaûn thu
nhaäp cuûa caùc nhaø ñaàu tö ñöôïc phaân chia töø lôïi nhuaän thuaàn luyõ keá cuûa beân nhaän ñaàu tö.
5.2 Nguyeân taéc ghi nhaän caùc khoaûn ñaàu tö vaøo coâng ty con
Caùc Coâng ty ñöôïc xem laø coâng ty con cuûa coâng ty khi coâng ty naém quyeàn kieåm soaùt taïi caùc
coâng ty naøy. Quyeàn kieåm soaùt ñöôïc xaùc laäp khi coâng ty naém giöõ treân 50% quyeàn bieåu quyeát ôû
coâng ty con ñeå coù quyeàn kieåm soaùt caùc chính saùch taøi chính vaø hoaït ñoäng cuûa caùc coâng ty ñoù.
Khoaûn ñaàu tö vaøo coâng ty con ñöôïc ghi nhaän theo phöông phaùp giaù goác ñöôïc qui ñònh trong
Chuaån möïc keá toaùn soá 25 - Baùo caùo taøi chính hôïp nhaát vaø keá toaùn khoaûn ñaàu tö vaøo coâng ty con.
Döï phoøng giaûm giaù trò ñaàu tö ñöôïc laäp theo yù kieán cuûa Ban Giaùm ñoác khi caùc khoaûn giaûm giaù trò
naøy khoâng phaûi laø taïm thôøi. Döï phoøng ñöôïc hoaøn nhaäp vôùi ñieàu kieän giaù trò ghi soå sau hoaøn
nhaäp khoâng vöôït quaù giaù trò ghi soå cuûa khoaûn ñaàu tö neáu nhö döï phoøng chöa ñöôïc ghi nhaän.
5.3 Nguyeân taéc ghi nhaän caùc khoaûn ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn, ñaàu tö ngaén haïn vaø daøi haïn khaùc
Ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn vaø daøi haïn, ñaàu tö ngaén haïn vaø daøi haïn khaùc ñöôïc ghi nhaän theo
giaù goác. Döï phoøng giaûm giaù chöùng khoaùn ñaàu tö ngaén haïn ñöôïc laäp khi giaù thò tröôøng cuûa chöùng
khoaùn ñaàu tö ngaén haïn vaø daøi haïn giaûm xuoáng thaáp hôn giaù goác.
Nguyeân taéc ghi nhaän vaø voán hoùa caùc khoaûn chi
06. phí ñi vay:
Chi phí vay ñöôïc ghi nhaän nhö khoaûn chi phí trong naêm khi phaùt sinh, ngoaïi tröø khi chi phí naøy
phaùt sinh töø caùc khoaûn vay cho xaây döïng taøi saûn dôû dang trong quaù trình ñaàu tö xaây döïng, trong
tröôøng hôïp ñoù chi phí vay phaùt sinh trong giai ñoaïn xaây döïng thì seõ ñöôïc voán hoùa nhö moät
khoaûn nguyeân giaù cuûa taøi saûn naøy. Chi phí ñi vay ñöôïc voán hoùa trong kyø khoâng ñöôïc vöôït quaù
toång soá chi phí ñi vay phaùt sinh trong kyø ñoù.
Tyû leä voán hoùa chi phí ñi vay ñöôïc söû duïng ñeå xaùc ñònh chi phí ñi vay ñöôïc voán hoùa trong kyø:
ñöôïc tính theo tyû leä laõi suaát bình quaân gia quyeàn cuûa caùc khoaûn vay chöa traû trong kyø cuûa doanh
nghieäp, ngoaïi tröø caùc khoaûn vay rieâng bieät phuïc vuï cho muïc ñích coù moät taøi saûn dôû dang.
07. Nguyeân taéc ghi nhaän vaø voán hoùa caùc khoaûn chi phí khaùc:
Chi phí traû tröôùc daøi haïn:
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Chi phí traû tröôùc daøi haïn chuû yeáu bao goàm: Quyeàn söû duïng thöông hieäu IDICO, chi phí söûa chöõa
taøi saûn coá ñònh vaø chi phí coâng cuï duïng cuï chôø phaân boå ñöôïc theå hieän theo nguyeân giaù vaø ñöôïc
phaân boå theo phöông phaùp ñöôøng thaúng trong thôøi haïn 3 naêm.
08. Nguyeân taéc ghi nhaän chi phí phaûi traû:
Chi phí phaûi traû ñöôïc ghi nhaän döïa treân caùc öôùc tính hôïp lyù veà soá tieàn phaûi traû cho caùc haøng
hoaù, dòch vuï ñaõ söû duïng trong kyø goàm nhöõng chi phí sau: chi phí baùn haøng, laõi vay phaûi traû, caùc
chi phí phaûi traû khaùc.
09. Nguyeân taéc vaø phöông phaùp ghi nhaän caùc khoaûn döï phoøng phaûi traû: Khoâng phaùt sinh.
10. Nguyeân taéc ghi nhaän voán chuû sôû höõu:
Ghi nhaän theo soá thöïc goùp cuûa chuû sôû höõu.
Thaëng dö voán coå phaàn ñöôïc ghi nhaän theo soá cheânh leäch lôùn hôn hoaëc nhoû hôn giöõa giaù thöïc teá
phaùt haønh vaø meänh giaù coå phieáu phaùt haønh laàn ñaàu, phaùt haønh boå sung hoaëc taùi phaùt haønh coå
phieáu ngaân quyõ.
Nguyeân taéc ghi nhaän lôïi nhuaän chöa phaân phoái : lôïi nhuaän sau thueá chöa phaân phoái phaûn aùnh
treân baûng caân ñoái keá toaùn laø soá lôïi nhuaän (laõi hoaëc loã) töø caùc hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp sau
khi tröø (-) chi phí thueá TNDN cuûa naêm nay vaø caùc khoaûn ñieàu chænh do aùp duïng hoài toá thay ñoåi
chính saùch keá toaùn vaø ñieàu chænh hoài toá sai soùt troïng yeáu cuûa caùc naêm tröôùc.
11. Nguyeân taéc vaø phöông phaùp ghi nhaän doanh thu:
Doanh thu baùn haøng
Khi baùn haøng hoaù thaønh phaåm, doanh thu ñöôïc ghi nhaän khi phaàn lôùn ruûi ro vaø lôïi ích gaén lieàn
vôùi vieäc sôû höõu haøng hoaù ñoù ñöôïc chuyeån giao cho ngöôøi mua vaø khoâng coøn toàn taïi yeáu toá
khoâng chaéc chaén ñaùng keå lieân quan ñeán vieäc thanh toaùn tieàn, chi phí keøm theo hoaëc khaû naêng
haøng baùn bò traû laïi.
Doanh thu cung caáp dòch vuï
Doanh thu ñöôïc ghi nhaän khi khoâng coøn nhöõng yeáu toá khoâng chaéc chaén ñaùng keå lieân quan ñeán
vieäc thanh toaùn tieàn hoaëc chi phí keøm theo. Tröôøng hôïp dòch vuï ñöôïc thöïc hieän trong nhieàu kyø
keá toaùn thì vieäc xaùc ñònh doanh thu trong töøng kyø ñöôïc thöïc hieän caên cöù vaøo vaøo tyû leä hoaøn
thaønh dòch vuï taïi ngaøy cuoái kyø.
Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính
Doanh thu ñöôïc ghi nhaän khi tieàn laõi phaùt sinh treân cô sôû trích tröôùc (coù tính ñeán lôïi töùc maø taøi
saûn ñem laïi) tröø khi khaû naêng thu hoài tieàn laõi khoâng chaéc chaén.
Neáu khoâng theå xaùc ñònh ñöôïc keát quaû hôïp ñoàng moät caùch chaéc chaén, doanh thu seõ chæ ñöôïc ghi
nhaän ôû möùc coù theå thu hoài ñöôïc cuûa caùc chi phí ñaõ ñöôïc ghi nhaän.
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Doanh thu hôïp ñoàng xaây döïng
Khi keát quaû thöïc hieän hôïp ñoàng ñöôïc öôùc tính moät caùch ñaùng tin caäy thì:
Ñoái vôùi caùc hôïp ñoàng xaây döïng quy ñònh nhaø thaàu ñöôïc thanh toaùn theo tieán ñoä keá hoaïch,
doanh thu vaø chi phí lieân quan ñeán hôïp ñoàng ñöôïc ghi nhaän töông öùng vôùi phaàn coâng vieäc ñaõ
hoaøn thaønh do coâng ty töï xaùc ñònh.
Ñoái vôùi caùc hôïp ñoàng xaây döïng quy ñònh nhaø thaàu ñöôïc thanh toaùn theo giaù trò khoái löôïng thöïc
hieän, doanh thu vaø chi phí lieân quan ñeán hôïp ñoàng ñöôïc ghi nhaän töông öùng vôùi phaàn coâng vieäc
ñaõ hoaøn thaønh ñöôïc khaùch haøng xaùc nhaän trong kyø ñaõ ñöôïc khaùch haøng phaûn aùnh treân hoaù ñôn.
Khi keát quaû thöïc hieän hôïp ñoàng xaây döïng khoâng ñöôïc öôùc tính moät caùch ñaùng tin caäy thì:
Doanh thu chæ ñöôïc ghi nhaän töông ñöông vôùi chi phí cuûa hôïp ñoàng ñaõ phaùt sinh maø vieäc hoaøn
traû laø töông ñoái chaéc chaén.
Chi phí cuûa hôïp ñoàng chæ ñöôïc ghi nhaän laø chi phí trong kyø khi caùc chi phí naøy ñaõ phaùt sinh.
Cheânh leäch giöõa toång doanh thu luõy keá cuûa hôïp ñoàng xaây döïng ñaõ ghi nhaän vaø khoaûn tieàn luõy
keá ghi nhaän treân hoaù ñôn thanh toaùn theo tieán ñoä keá hoaïch cuûa hôïp ñoàng ñöôïc ghi nhaän laø
khoaûn phaûi thu hoaëc phaûi traû theo tieán ñoä keá hoaïch cuûa caùc hôïp ñoàng xaây döïng.
12. Nguyeân taéc vaø phöông phaùp ghi nhaän chi phí taøi chính:
Caùc khoaûn chi laõi tieàn ñi vay, loã cheânh leäch tyû giaù trong thanh toaùn ñöôïc xaùc ñònh moät caùch
ñaùng tin caäy ñöôïc haïch toaùn treân chi phí taøi chính chöa keå ñaõ chi tieàn hay chöa.
Nguyeân taéc vaø phöông phaùp ghi nhaän chi phí thueá TNDN hieän haønh, chi phí thueá TNDN
13.
hoaõn laïi:
Thueá thu nhaäp doanh nghieäp ñöôïc xaùc ñònh treân lôïi nhuaän (loã) cuûa naêm hieän haønh bao goàm
thueá thu nhaäp hieän haønh vaø thueá thu nhaäp hoaõn laïi. Thueá thu nhaäp doanh nghieäp ñöôïc ghi nhaän
trong baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh.
Thueá thu nhaäp hieän haønh: Laø khoaûn thueá döï kieán phaûi noäp döïa treân thu nhaäp chòu thueá trong
naêm, söû duïng caùc möùc thueá suaát vaø caùc luaät thueá coù hieäu löïc ñeán ngaøy laäp baûng caân ñoái keá toaùn,
vaø caùc khoaûn ñieàu chænh thueá phaûi noäp lieân quan ñeán caùc naêm tröôùc.
Thueá thu nhaäp doanh nghieäp hoaõn laïi: ñöôïc xaùc ñònh cho caùc khoaûn cheânh leäch taïm thôøi taïi
ngaøy laäp baûng caân ñoái keá toaùn giöõa cô sôû tính thueá thu nhaäp cuûa caùc taøi saûn vaø nôï phaûi traû vaø
giaù trò ghi soå cuûa chuùng cho muïc ñích baùo caùo taøi chính vaø giaù trò söû duïng cho muïc ñích thueá.
Nguyeân taéc chuyeån ñoåi ngoaïi teä vaø caùc nghieäp vuï
14. döï phoøng ruûi ro hoái ñoaùi:
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Nguyeân taéc vaø phöông phaùp chuyeån ñoåi caùc ñoàng tieàn khaùc ra ñoàng tieàn söû duïng trong keá toaùn:
Caùc nghieäp vuï phaùt sinh baèng caùc ñôn vò tieàn teä khaùc vôùi Ñoàng Vieät Nam (VNÑ) ñöôïc quy ñoåi
theo tyû giaù thöïc teá taïi thôøi ñieåm phaùt sinh nghieäp vuï. Caùc khoaûn muïc taøi saûn vaø coâng nôï coù goác
ngoaïi teä ñöôïc chuyeån ñoåi theo tyû giaù bình quaân lieân ngaân haøng vaøo ngaøy keát thuùc nieân ñoä keá
toaùn. Khoaûn cheânh leäch tyû giaù ñaõ thöïc hieän ñöôïc keát chuyeån vaøo baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng
kinh doanh trong kyø; khoaûn cheânh leäch tyû giaù chöa thöïc hieän cuûa caùc khoaûn muïc ngaén haïn ñöôïc
treo laïi treân TK413 ñaàu naêm sau hoaøn nhaäp laïi; khoaûn cheânh leäch tyû giaù chöa thöïc hieän cuûa caùc
khoaûn muïc nôï daøi haïn ñöôïc keát chuyeån vaøo baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh trong kyø
theo tinh thaàn Thoâng tö 177 vaø 201 cuûa Boä Taøi Chính.
Tyû giaù söû duïng ñeå qui ñoåi taïi thôøi ñieåm ngaøy 31/12/2009: 17.941 ñoàng/USD
V. THOÂNG TIN BOÅ SUNG CHO CAÙC KHOAÛN MUÏC TRÌNH BAØY TRONG BAÛNG CAÂN ÑOÁI
KEÁ TOAÙN:
Tieàn vaø caùc khoaûn töông
01. ñöông tieàn
01/01/2009
31/12/2009
- Tieàn maët
- Tieàn göûi ngaân haøng
Coäng
Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn
03. khaùc:
- Tieàn öùng thöïc hieän döï
daùn BOT QL 1A
- Taïm chia coå töùc
- Taïm chi thuø lao Ban
kieåm soaùt
- Phaûi thu khaùc
Coäng
04.

Haøng toàn kho
- Nguyeân lieäu, vaät lieäu

(*)

- Coâng cuï, duïng cuï
- Chi phí SX, KD dôû dang
- Thaønh phaåm
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262,701,443

1,205,336,267

2,551,479,581

796,828,944

2,814,181,024

2,002,165,211

31/12/2009

01/01/2009

8,958,000,000

8,458,000,000

23,983,839,200

18,482,082,787

844,734,989

-

194,914,488

1,396,272,931

33,981,488,677

28,336,355,718

31/12/2009

01/01/2009

4,249,898,892

12,442,682,949

-

1,336,796,501

70,611,196,968

44,680,957,263

40,269,482,938

11,753,315,725
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- Haøng hoùa
Giaù trò thuaàn cuûa haøng toàn
kho

495,600,411

449,316,970

115,626,179,209

70,663,069,408

(*) Chi phí saûn xuaát kinh doanh dôû dang cuoái kyø chuû yeáu laø dôû dang cuûa caùc coâng trình xaây laép
chöa hoaøn thaønh vaø nghieäm thu.
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08. Taêng, giaûm taøi saûn coá ñònh höõu hình:
Khoaûn muïc

Nhaø cöûa,
vaät kieán truùc

Phöông tieän
vaän taûi
truyeàn daãn

Maùy moùc
thieát bò

Thieát bò
duïng cuï
quaûn lyù

TSCÑ
HH khaùc

Toång coäng

Nguyeân giaù TSCÑ
höõu hình
Soá dö ñaàu kyø
- Mua trong kyø

9,514,740,661
-

101,212,133,235
9,100,053,135

12,930,144,340

482,615,191

32,848,352,940

156,987,986,367

9,952,142,857

60,167,140

826,552,413

19,938,915,545

- Ñaàu tö XDCB hoaøn
thaønh

-

- Taêng khaùc

-

- Chuyeån sang BÑS
ñaàu tö

-

- Thanh lyù, nhöôïng
baùn

(12,347,016,621)

- Giaûm khaùc
Soá dö cuoái naêm

(12,767,485,023)

(420,468,402)
-

-

-

-

9,514,740,661

97,965,169,749

22,461,818,795

542,782,331

33,674,905,353

164,159,416,889

1,060,535,134

21,606,924,352

3,813,504,556

195,080,260

2,567,119,744

29,243,164,046

Giaù trò hao moøn luõy
keá
Soá dö ñaàu kyø
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- Khaáu hao trong kyø

691,342,752

11,857,288,399

- Taêng khaùc

-

-

- Chuyeån sang BÑS
ñaàu tö

-

-

- Thanh lyù, nhöôïng
baùn

-

(2,002,579,702)

- Giaûm khaùc
Soá dö cuoái naêm

1,751,877,886

31,461,633,049

2,251,663,992

18,425,368,337

84,710,686

3,540,362,508

-

-

-

-

-

-

-

-

(223,327,283)

-

-

-

-

-

5,841,841,265

279,790,946

(2,225,906,985)
-

6,107,482,252

45,442,625,398

Giaù trò coøn laïi cuûa
TSCÑ HH
- Taïi ngaøy ñaàu kyø

8,454,205,527

79,605,208,883

- Taïi ngaøy cuoái naêm

7,762,862,775

66,503,536,700

9,116,639,784
16,619,977,530

287,534,931

30,281,233,196

127,744,822,321

262,991,385

27,567,423,101

118,716,791,491

10. Taêng, giaûm taøi saûn coá ñònh voâ hình:
Khoaûn muïc

Quyeàn söû
duïng ñaát

Lôïi theá thöông
maïi

Baûn quyeàn,
baèng saùng cheá

Quyeàn thu phí
tænh loä 16

TS Voâ hình khaùc

Toång coäng

Nguyeân giaù TSCÑ voâ
hình
Soá dö ñaàu kyø

-

-

P.29/104

-

83,670,838,182

-

83,670,838,182

Báo cáo thường niên 2009

[

- Mua trong kyø

-

-

-

-

-

-

- Taïo ra töø noäi boä
doanh nghieäp

-

-

-

-

-

-

- Taêng do hôïp nhaát
kinh doanh

-

-

-

-

-

-

- Taêng khaùc

-

-

-

-

-

-

- Thanh lyù, nhöôïng
baùn

-

-

-

-

-

-

- Giaûm khaùc

-

-

-

-

-

-

Soá dö cuoái naêm

-

-

-

-

83,670,838,182

83,670,838,182

Giaù trò hao moøn luõy
keá

-

Soá dö ñaàu kyø

-

-

-

18,037,282,525

-

18,037,282,525

- Khaáu hao trong kyø

-

-

-

8,603,077,632

-

8,603,077,632

- Taêng khaùc

-

-

-

-

-

-

- Thanh lyù, nhöôïng
baùn

-

-

-

-

-

-

- Giaûm khaùc

-

-

-

-

-

-
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Soá dö cuoái naêm

-

-

-

26,640,360,157

-

26,640,360,157

Giaù trò coøn laïi cuûa
TSCÑ VH

-

- Taïi ngaøy ñaàu naêm

-

-

-

65,633,555,657

-

65,633,555,657

- Taïi ngaøy cuoái naêm

-

-

-

57,030,478,025

-

57,030,478,025

11. Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang:

31/12/2009

- Quyeàn söû duïng ñaát chöa hoaøn taát thuû tuïc
- Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang coâng trình nhaø maùy coáng
Thieân Taân
- Chi phí dôû dang döï aùn khai thaùc VLXD Bình Lôïi, Vónh Cöûu
Coäng

5,931,818,182
-

- Ñaàu tö vaøo coâng ty con - Coâng ty BOT Ñoàng Thuaän naém giöõ
51% voán ñieàu leä 115 tyû
- Ñaàu tö vaøo coâng ty lieân keát - Coâng ty CP Vieät Thuaän Phaùt
naém giöõa 25% voán ñieàu leä 20 tyû
- Ñaàu tö daøi haïn khaùc - Coâng ty Laép maùy ñieän nöôùc IDICO
naém giöõ 3% voán ñieàu leä 80 tyû.
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5,931,818,182
593,215,838

206,000,000
6,137,818,182

13. Ñaàu tö taøi chính daøi haïn:

01/01/2009

6,525,034,020

31/12/2009

01/01/2009

5,585,000,000

-

3,600,000,000

-

2,400,000,000

-
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Coäng

11,585,000,000

-

31/12/2009

01/01/2009

- Coâng cuï duïng cuï chôø phaân boå

228,735,363

279,693,668

- Chi phí söõa chöõa TSCÑ

809,687,974

1,535,309,211

14. Chi phí traû tröôùc daøi haïn:

- Quyeàn söû duïng thöông hieäu IDICO
Coäng

1,666,666,666
2,705,090,003

1,815,002,879

31/12/2009

01/01/2009

- Vay ngaén haïn ngaân haøng Coâng Thöông Nhôn Traïch

32,095,413,388

4,500,000,000

- Vay ngaén NH TMCP Saøi Goøn –PGD Cuû Chi

25,000,000,000

20,000,000,000

5,700,000,000

-

621,050,000

2,512,890,000

63,416,463,388

27,012,890,000

31/12/2009

01/01/2009

- Thueá GTGT ñaàu ra

3,004,449,755

2,179,391,130

- Thueá thu nhaäp doanh nghieäp

9,683,246,053

1,962,196,101

112,447,715

172,126,139

74,406,549

-

12,874,550,072

4,313,713,370

15. Vay vaø nôï ngaén haïn

- Vay ngaén NH AÙ Chaâu
- Vay caù nhaân
Coäng

16. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc

- Thueá Thu nhaäp caù nhaân
- Caùc loaïi thueá khaùc
Coäng
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17. Chi phí phaûi traû

31/12/2009

01/01/2009

- Phí kieåm toaùn naêm 2008, 2009

160,000,000

100,000,000

- Trích tröôùc truøng tu tænh loä 16.

699,026,328

1,347,000,527

- Trích tröôùc chi phí CT dường 319 Nhôn Trạch

-

1,173,916,779

- Trích tröôùc chi phí CT dường N1 KCN Phuù Myõ

-

898,017,389

216,953,754

390,086,496

1,075,980,082

3,909,021,191

31/12/2009

01/01/2009

141,577,366

74,213,330

-

391,326,340

12,285,738

-

- Thuø lao ban kieåm soaùt chöa traû

-

737,610,393

- Nhaän kyù quyõ, kyù cöôïc ngaén haïn

-

-

- Doanh thu chöa thöïc hieän

-

-

- Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp khaùc

-

7,278,756,824

- Möôïn tieàn cuûa caùc caù nhaân

7,064,021,391

-

Coäng

7,217,884,495

8,481,906,887

31/12/2009

01/01/2009

- Trích tröôùc chi phí laõi vay
Coäng
18. Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp ngaén haïn khaùc
- Kinh phí coâng ñoaøn
- Baûo hieåm xaõ hoäi
- Baûo hieåm y teá

20. Vay vaø nôï daøi haïn

P.33/104
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Vay daøi haïn
- Vay ngaân haøng Coâng Thöông VN - CN KCN Bieân Hoøa

-

370,500,006

- Vay NH TMCP An Bình

28,832,419,651

39,632,419,651

- Vay NH TMCP Ñoâng AÙ

-

504,000,000

7,278,745,964

1,274,400,000

-

217,000,000

31,722,293,766

35,549,707,936

14,226,235,400

16,935,994,600

- Vay ngaân haøng Coâng Thöông Nhôn Traïch
- Vay ngaân haøng TMCP Coâng thöông - CN Ñoàng Nai
- Vay ngaén NH TMCP Saøi Goøn –PGD Cuû Chi
Trong ñoù:
Vay VND
Vay USD

171,595

3,078,585,877

3,571,970,136

Vay Euro

543,297

14,417,472,489

15,041,743,200

67,833,459,381

77,548,027,593

Coäng

22. Voán chuû sôû höõu
Baûng ñoái chieáu bieán ñoäng cuûa Voán chuû sôû höõu

Khoaûn muïc

Voán ñaàu tö
cuûa CSH

Thaëng dö
voán coå
phaàn

Lôïi nhuaän
chöa
phaân phoái

Quyõ ñaàu tö
phaùt trieån

Quyõ döï
phoøng taøi
chính

Nguoàn
voán
DTXDCB

Coäng

A

1

2

3

4

5

5

6
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Soá dö ñaàu naêm tröôùc
- Taêng voán trong naêm
tröôùc

104,617,880,000

-

19,245,569,775

2,348,337,000

922,220,593

76,707,893

33,361,275

11,120,427

105,661,290,188

21,593,906,775

- Laõi trong naêm tröôùc

21,074,582,649

21,074,582,649

- Trích caùc quyõ

(1,490,531,173)

(1,490,531,173)

- Giaûm voán trong naêm
tröôùc

-

- Loã trong naêm tröôùc

-

- Chia coå töùc

-

- Giaûm khaùc

(737,610,393)

(737,610,393)

Soá dö cuoái naêm tröôùc

123,863,449,775

2,348,337,000

19,768,661,676

76,707,893

33,361,275

11,120,427

146,101,638,046

Soá dö ñaàu kỳ

123,863,449,775

2,348,337,000

19,768,661,676

76,707,893

33,361,275

11,120,427

146,101,638,046

26,136,550,225

83,333,000

-

-

-

-

26,219,883,225

- Laõi trong naêm nay

-

-

46,733,241,848

-

-

-

46,733,241,848

- Trích caùc quyõ

-

-

(7,084,514,233)

3,697,007,014

-

(3,387,507,219)

- Taêng voán trong naêm
nay

P.35/104
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- Giaûm voán trong naêm
nay

-

-

-

-

-

-

-

- Chia coå töùc

-

-

(18,482,082,787)

-

-

-

(18,482,082,787)

- Giaûm khaùc

-

-

-

-

-

-

150,000,000,000

2,431,670,000

40,935,306,504

33,361,275

11,120,427

197,185,173,113

Soá dö cuoái naêm nay

3,773,714,907

b. Chi tieát voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu

31/12/2009

01/01/2009

-

-

- Voán goùp cuûa caùc ñoái töôïng khaùc

150,000,000,000

123,863,449,775

Coäng

150,000,000,000

123,863,449,775

Naêm 2009

Naêm 2008

123,863,449,775

104,617,880,000

26,136,550,225

19,245,569,775

-

-

150,000,000,000

123,863,449,775

31/12/2009

01/01/2009

- Voán goùp cuûa nhaø nöôùc

c. Caùc giao dòch veà voán vôùi caùc chuû sôû höõu vaø phaân phoái coå töùc, chia lôïi nhuaän
- Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu
+ Voán goùp ñaàu naêm
+ Voán goùp taêng trong naêm
+ Voán goùp giaûm trong naêm
+ Voán goùp cuoái naêm
d. Coå phieáu

P.36/104
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- Soá löôïng coå phieáu ñaêng kyù phaùt haønh

15,000,000

104,617,880

- Soá löôïng coå phieáu ñaõ baùn ra coâng chuùng

15,000,000

104,617,880

15,000,000

104,617,880

15,000,000

104,617,880

15,000,000

104,617,880

10,000

10,000

31/12/2009

01/01/2008

3,773,714,907

76,707,893

- Quyõ döï phoøng taøi chính

33,361,275

33,361,275

- Nguoàn voán ñaàu tö XDCB

11,120,427

11,120,427

+ Coå phieáu phoå thoâng
- Soá löôïng coå phieáu ñang löu haønh
+ Coå phieáu phoå thoâng
* Meänh giaù coå phieáu ñang löu haønh

c. Caùc quyõ cuûa doanh nghieäp:
- Quyõ ñaàu tö phaùt trieån

* Muïc ñích trích laäp vaø söû duïng caùc quyõ cuûa doanh nghieäp
Quyõ döï phoøng taøi chính: ñöôïc trích laäp ñeå söû duïng vaøo caùc muïc ñích sau:
+ Buø ñaép nhöõng toån thaát, thieät haïi veà taøi saûn, coâng nôï khoâng ñoøi ñöôïc xaûy ra trong quaù trình kinh doanh.

P.37/104
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VI. THOÂNG TIN BOÅ SUNG CHO CAÙC KHOAÛN MUÏC TRÌNH BAØY TRONG BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH
Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï
25.

Naêm 2009

Naêm 2008

316,819,296,700

254,817,420,153

- Doanh thu baùn haøng, hoaït ñoäng xaây laép vaø cung caáp dòch vuï

119,018,233,288

90,249,851,096

- Doanh thu baùn coáng

171,214,129,776

140,513,755,421

26,586,933,636

24,053,813,636

31,419,062

-

31,419,062

-

316,787,877,638

254,817,420,153

- Doanh thu thuaàn baùn haøng vaø hoaït ñoäng xaây laép

118,986,814,226

90,249,851,096

- Doanh thu thuaàn baùn coáng

171,214,129,776

140,513,755,421

26,586,933,636

24,053,813,636

Toång doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï (Maõ soá 01)
Trong ñoù:

- Doanh thu thu phí tænh loä 16
26. Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu (Maõ soá 02)
- Haøng baùn bò traû laïi

27. Doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï (Maõ soá 10)
Trong ñoù:

- Doanh thu thuaàn thu phí tænh loä 16

P.38/104

Báo cáo thường niên 2009

[

28. Giaù voán haøng baùn (Maõ soá 11)

Naêm 2009

Naêm 2008

106,044,075,726

95,792,445,926

99,485,103,610

88,517,463,140

9,805,567,740

9,841,354,813

215,334,747,076

194,151,263,879

Naêm 2009

Naêm 2008

502,445,185

36,198,557

- Laõi cheânh leäch tyû giaù trong thanh toaùn

-

49,606,614

- Laõi cheânh leäch tyû giaù chöa thöïc hieän

-

530,000

- Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính khaùc

-

1,048,675

502,445,185

87,383,846

Naêm 2009

Naêm 2008

11,684,466,245

14,239,055,233

2,008,100,116

2,008,100,116

- Loã cheânh leäch tyû giaù trong thanh toaùn

867,351,539

201,919,282

- Loã cheânh leäch tyû giaù chöa thöïc hieän

321,024,556

24,028,592

- Giaù voán cuûa haøng hoùa vaø hoaït ñoäng xaây laép
- Giaù voán cuûa baùn coáng
- Giaù voán hoaït ñoäng thu phí
Coäng
29. Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính (Maõ soá 21)
- Laõi tieàn göûi, tieàn cho vay

Coäng
30. Chi phí taøi chính (Maõ soá 22)
- Laõi tieàn vay
- Phí baûo toàn voán töï coù TL 16
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- Chi phí taøi chính khaùc
Coäng

19,231,155

186,513,855

14,900,173,611

16,659,617,078

Naêm 2009

Naêm 2008

11,283,389,871

2,808,122,398

11,283,389,871

2,808,122,398

31. Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hieän haønh (Maõ soá 51)
- Chi phí thueá TNDN hieän haønh
Coäng

VII. THOÂNG TIN BOÅ SUNG CHO CAÙC KHOAÛN MUÏC TRÌNH BAØY TRONG BAÙO CAÙO LÖU CHUYEÅN TIEÀN TEÄ : Khoâng coù
VIII. NHÖÕNG THOÂNG TIN KHAÙC
3- Thoâng tin veà caùc beân lieân quan:
a. Nhöõng giao dòch troïng yeáu cuûa Coâng ty vôùi caùc beân lieân quan trong kyø bao goàm:
Naêm 2009

Moái quan heä - Tính chaát giao dòch
+ Coâng ty Ñoàng Thuaän - Coâng ty con - Doanh thu baùn vaät tö
+ Coâng ty Ñoàng Thuaän - Coâng ty con - cho coâng ty con möôïn tieàn sau ñoù chuyeån thaønh voán goùp.
+ Coâng ty Vieät Thuaän Phaùt - Coâng ty lieân keát - Cho Coâng ty lieân keát möôïn tieàn.
+ Coâng ty Vieät Thuaän Phaùt - Coâng ty lieân keát - Doanh thu baùn maùy moùc thieát bò, nguyeân vaät lieäu (ñaát, ña,
daàu DO)
+ Coâng ty Vieät Thuaän Phaùt - Coâng ty lieân keát - Mua Nguyeân vaät lieäu Beâ toâng nhöïa noùng

P.40/104

140,384,229
2,925,123,927
680,552,492
13,964,370,348
2,859,230,862
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b. Soá dö caùc khoaûn coâng nôï vôùi caùc beânh lieân quan nhö sau:
31/12/2009

Moái quan heä - Tính chaát giao dòch
+ Coâng ty Vieät Thuaän Phaùt - Coâng ty lieân keát - Doanh thu baùn maùy moùc thieát bò, nguyeân vaät lieäu (ñaát, ña,
daàu DO)

1,334,555,640

+ Coâng ty Vieät Thuaän Phaùt - Coâng ty lieân keát - Mua Nguyeân vaät lieäu Beâ toâng nhöïa noùng

2,859,230,862

+ Coâng ty Cöôøng Thuaän coøn phaûi traû Coâng ty Vieät Thuaän Phaùt veà vieäc mua Nguyeân vaät lieäu Beâ toâng nhöïa
noùng:

2,859,230,862

6- Thoâng tin veà hoaït ñoäng lieân tuïc: Coâng ty vaãn tieáp tuïc hoaït ñoäng trong töông lai.
7- Nhöõng thoâng tin khaùc: khoâng coù
TP Hoà Chí Minh, ngaøy 10 thaùng 02 naêm 2009
Keá toaùn tröôûng
(Đã ký)

Toång Giaùm ñoác
(Đã ký)

LEÂ VAÊN VINH

TRAÀN NHÖ HOAØNG
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2. Báo cáo tài chính Hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009 đã được
kiểm toán:
BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN HÔÏP NHAÁT
Ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009
Ñôn vò tính : Ñoàng Vieät Nam
TAØI SAÛN

A. TAØI SAÛN NGAÉN HAÏN

Maõ soá

Thuyeát
minh

100

I. Tieàn

110

1. Tieàn

111

VI.1

2. Caùc khoaûn töông ñöông tieàn

112

VI.1

II. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi
chính ngaén haïn

120

1. Ñaàu tö ngaén haïn

121

2. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö
ngaén haïn

129

III. Caùc khoaûn phaûi thu
ngaén haïn

130

1. Phaûi thu khaùch haøng

131

2. Traû tröôùc cho ngöôøi baùn

132

3. Phaûi thu noäi boä ngaén haïn

133

4. Phaûi thu theo tieán ñoä hôïp
ñoàng xaây döïng

134

5. Caùc khoaûn phaûi thu khaùc

135

6. Döï phoøng caùc khoaûn phaûi
thu khoù ñoøi

139

IV. Haøng toàn kho

140
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31/12/2009

01/01/2009

264,172,834,896

167,139,612,657

5,146,052,614

2,002,165,211

5,146,052,614

2,002,165,211

-

-

VI.2

VI.3

-

-

-

-

-

134,599,130,667

87,762,339,929

83,994,869,527

53,458,020,599

16,622,772,463

5,967,963,612

-

-

-

-

33,981,488,677

28,336,355,718

-

-
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1. Haøng toàn kho

141

2. Döï phoøng giaûm giaù haøng
toàn kho

149

V. Taøi saûn ngaén haïn khaùc

150

1. Chi phí traû tröôùc ngaén haïn

151

2. Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø

152

3. Thueá vaø caùc khoaûn khaùc
phaûi thu Nhaø nöôùc

154

4. Taøi saûn ngaén haïn khaùc

158

B. TAØI SAÛN DAØI HAÏN

200

I. Caùc khoaûn phaûi thu daøi
haïn
1. Phaûi thu daøi haïn khaùch
haøng
2. Voán kinh doanh ôû ñôn vò
tröïc thuoäc

211

3. Phaûi thu daøi haïn noäi boä

213

4. Phaûi thu daøi haïn khaùc

218

5. Döï phoøng phaûi thu daøi haïn
khoù ñoøi

219

II. Taøi saûn coá ñònh

220

1. TSCÑ höõu hình

221

- Nguyeân giaù

222

- Giaù trò hao moøn luõy keá

223

2. TSCÑ thueâ taøi chính
- Nguyeân giaù
P.43/104

VI.4

210

225

70,663,069,408

115,626,179,209

70,663,069,408

-

-

8,801,472,406

6,712,038,109

-

-

108,341,324

-

-

-

8,693,131,082

6,712,038,109

194,083,110,867

201,718,414,877

-

212

224

115,626,179,209

VI.8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

182,639,093,482

199,903,411,998

119,338,638,184

127,744,822,321

164,794,835,318

156,987,986,367

(45,456,197,134)

(29,243,164,046)

-

-

-

-
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- Giaù trò hao moøn luõy keá

226

3. TSCÑ voâ hình

227

- Nguyeân giaù

228

- Giaù trò hao moøn luõy keá

229

4. Chi phí xaây döïng cô baûn dôû
dang

230

III. Baát ñoäng saûn ñaàu tö

240

1. Nguyeân giaù

241

2. Giaù trò hao moøn luyõ keá

242

IV. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi
chính daøi haïn

250

1. Ñaàu tö vaøo coâng ty con

251

2. Ñaàu tö vaøo coâng ty lieân keát,
lieân doanh

252

3. Ñaàu tö daøi haïn khaùc

258

4. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö
taøi chính daøi haïn

259

V. Taøi saûn daøi haïn khaùc

260

1. Chi phí traû tröôùc daøi haïn

261

2. Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn
laïi

262

3. Taøi saûn daøi haïn khaùc

268

TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN

270

NGUOÀN VOÁN
A. NÔÏ PHAÛI TRAÛ
I. Nôï ngaén haïn
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Maõ soá
300
310

VI.10

VI.11

-

-

57,030,478,025

65,633,555,657

83,670,838,182

83,670,838,182

(26,640,360,157)

(18,037,282,525)

6,269,977,273

6,525,034,020

-

VI.13

VI.14

Thuyeát
minh

-

-

-

-

-

6,517,649,499

-

-

-

4,117,649,499

-

2,400,000,000

-

-

-

4,926,367,886

1,815,002,879

4,926,367,886

1,815,002,879

-

-

-

-

458,255,945,763

368,858,027,534

31/12/2009

01/01/2009

257,831,244,410

222,178,140,988

189,873,135,467

144,500,702,235
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1. Vay vaø nôï ngaén haïn

311

2. Phaûi traû cho ngöôøi baùn

312

3. Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc

313

4. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp
Nhaø nöôùc

314

5. Phaûi traû ngöôøi lao ñoäng

315

6. Chi phí phaûi traû

316

7. Phaûi traû noäi boä

317

8. Phaûi traû theo tieán ñoä hôïp
ñoàng xaây döïng

318

9. Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi
noäp ngaén haïn khaùc

319

10. Döï phoøng phaûi traû ngaén
haïn

320

II. Nôï daøi haïn

330

1. Phaûi traû daøi haïn ngöôøi baùn

331

2. Phaûi traû daøi haïn noäi boä

332

3. Phaûi traû daøi haïn khaùc

333

4. Vay vaø nôï daøi haïn

334

5. Thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi
traû
6. Döï phoøng trôï caáp maát vieäc
laøm
7. Döï phoøng phaûi traû daøi haïn

VI.16

VI.17

VI.18

VI.20

335
336
337

B. VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU

400

I. Voán Chuû Sôû Höõu

410

1. Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu

411
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VI.15

VI.22

63,416,463,388

27,012,890,000

44,762,776,394

59,766,237,247

58,437,798,843

37,669,600,016

12,881,843,518

4,313,713,370

2,010,441,167

3,347,333,524

1,075,980,082

3,909,021,191

-

-

-

-

7,287,832,075

8,481,906,887

-

-

67,958,108,943

77,677,438,753

-

-

-

-

-

-

67,833,459,381

77,548,027,593

-

-

124,649,562

129,411,160

-

-

200,109,701,353

146,679,886,546

197,702,822,612

146,101,638,046

150,000,000,000

123,863,449,775
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2. Thaëng dö voán coå phaàn

412

3. Voán khaùc cuûa chuû sôû höõu

413

4. Coå phieáu ngaân quyõ

414

5. Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi
saûn

415

6. Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi

416

7. Quyõ ñaàu tö phaùt trieån

417

VI.22

8. Quyõ döï phoøng taøi chính

418

VI.22

9. Quyõ khaùc thuoäc voán chuû sôû
höõu

419

10. Lôïi nhuaän chöa phaân phoái

420

11. Nguoàn voán ñaàu tö XDCB

421

II. Nguoàn kinh phí vaø quyõ
khaùc

430

1. Quyõ khen thöôûng, phuùc lôïi

431

2. Nguoàn kinh phí

432

3. Nguoàn kinh phí ñaõ hình
thaønh TSCÑ
C. LÔÏI ÍCH CUÛA COÅ ÑOÂNG
THIEÅU SOÁ
TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN

VI.22

433
500
440

2,431,670,000

2,348,337,000

-

-

-

-

-

-

-

-

3,773,714,907

76,707,893

33,361,275

33,361,275

-

-

41,452,956,003

19,768,661,676

11,120,427

11,120,427

2,406,878,741

578,248,500

2,406,878,741

578,248,500

-

-

-

-

315,000,000

-

458,255,945,763

368,858,027,534

31/12/2009

01/01/2009

-

-

-

-

-

-

CAÙC CHÆ TIEÂU NGOAØI BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ
TOAÙN
CHÆ TIEÂU

Thuyeát
minh

1. Taøi saûn thueâ ngoaøi
2. Vaät tö, haøng hoùa nhaän giöõ hoä, nhaän
gia coâng
3. Haøng hoùa nhaän baùn hoä, nhaän kyù göûi, kyù cöôïc
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4. Nôï khoù ñoøi ñaõ xöû lyù
5. Ngoaïi teä caùc loaïi
Dollar Myõ (USD)
Euro (EUR)
6. Döï toaùn chi söï nghieäp, döï aùn

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Keá toaùn tröôûng
(Đã ký)

Toång Giaùm ñoác
(Đã ký)

LEÂ VAÊN VINH

TRAÀN NHÖ HOAØNG

BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH HÔÏP NHAÁT
Nieân ñoä keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009

Ñôn vò tính : Ñoàng Vieät Nam

CHÆ TIEÂU
Doanh thu baùn haøng vaø
cung caáp dòch vuï
Caùc khoaûn giaûm tröø
2
doanh thu
Doanh thu thuaàn veà
3
baùn haøng vaø dòch vuï
1

4 Giaù voán haøng baùn
Lôïi nhuaän goäp veà baùn
haøng vaø dòch vuï
Doanh thu hoaït ñoäng taøi
6
chính
5

7 Chi phí taøi chính
- Trong ñoù: Chi phí laõi
vay
8 Chi phí baùn haøng
9

Chi phí quaûn lyù doanh
nghieäp

P.47/104

Maõ soá

Thuyeát
minh

1

VI.25

2

VI.26

10

VI.27

11

VI.28

20
21

VI.29

22

VI.30

23
24
25

Naêm 2009

Naêm 2008

316,819,296,700

254,817,420,153

31,419,062
316,787,877,638

254,817,420,153

215,334,747,076 194,151,263,879
101,453,130,562

60,666,156,274

502,445,185

87,383,846

14,900,173,611

16,659,617,078

11,467,225,464

14,239,055,233

14,967,467,376

7,096,158,309

15,186,558,188

12,851,915,141
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10

Lôïi nhuaän thuaàn töø
hoaït ñoäng kinh doanh

30

11 Thu nhaäp khaùc

31

12 Chi phí khaùc

32

13 Lôïi nhuaän khaùc

40

14 Lôïi nhuaän hoaëc loã
trong coâng ty lieân keát
lieân doanh
Toång lôïi nhuaän keá toaùn
15
tröôùc thueá
Chi phí thueá TNDN hieän
16a
haønh
Chi phí thueá TNDN hoaõn
16b
laïi
Lôïi nhuaän sau thueá thu
17
nhaäp doanh nghieäp
Lôïi nhuaän sau thueá cuûa
18
coå ñoâng thieåu soá
Lôïi nhuaän sau thueá cuûa
19
coå ñoâng cuûa coâng ty meï
Laõi cô baûn treân coå
20
phieáu

45

56,901,376,572

24,145,849,592

13,651,646,563

8,804,577,999

12,536,391,416

9,067,722,544

1,115,255,147

(263,144,545)

517,649,499

50
51

VI.31

58,534,281,218

23,882,705,047

11,283,389,871

2,808,122,398

47,250,891,347

21,074,582,649

52
60

-

61
62

47,250,891,347

70

3,815

1,701

TP HCM, ngaøy 10 thaùng 02 naêm 2010
Keá toaùn tröôûng

Toång Giaùm ñoác

LEÂ VAÊN VINH

TRAÀN NHÖ HOAØNG

BAÙO CAÙO LÖU CHUYEÅN TIEÀN TEÄ HÔÏP NHAÁT
Nieân ñoä keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009
CHÆ TIEÂU
Löu chuyeån tieàn töø hoaït ñoäng kinh
doanh
Tieàn thu töø baùn haøng, cung caáp dòch
vuï vaø doanh thu khaùc
P.48/104

Maõ soá

1

Thuyeá
t minh

Ñôn vò tính : Ñoàng Vieät Nam
Naêm 2009
Naêm 2008

202,901,339,197

202,901,339,197
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Tieàn chi traû cho ngöôøi cung caáp haøng
hoùa vaø dòch vuï

2

(88,144,347,310)

Tieàn chi traû cho ngöôøi lao ñoäng

3

(14,451,897,474)

Tieàn chi traû laõi vay

4

(14,037,751,823)

Tieàn chi noäp thueá TNDN

5

(1,467,308,483)

6

62,713,167,659

7

(108,880,184,686)

Tieàn thu khaùc töø hoaït ñoäng kinh
doanh
Tieàn chi khaùc cho hoaït ñoäng kinh
doanh
Löu chuyeån tieàn töø hoaït ñoäng kinh
doanh
Löu chuyeån tieàn töø hoaït ñoäng ñaàu
tö
Tieàn chi ñeå mua saém, xaây döïng
TSCÑ
Tieàn thu töø thanh lyù TSCÑ vaø taøi saûn
daøi haïn khaùc
Tieàn chi cho vay, mua caùc coâng cuï nôï
Tieàn thu hoài cho vay, baùn laïi caùc
coâng cuï nôï
Tieàn chi ñaàu tö goùp voán vaøo ñôn vò
khaùc
Tieàn thu hoài ñaàu tö goùp voán vaøo ñôn
vò khaùc
Tieàn thu laõi cho vay, coå töùc vaø lôïi
nhuaän ñöôïc chia

20

38,633,017,080

21

(27,849,231,936)

22

469,965,000

(14,451,897,474)
(14,037,751,823)
(1,467,308,483)
62,713,167,659
(108,880,184,686)
38,633,017,080

(27,849,231,936)
469,965,000

23
24
25
26
27

Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït
ñoäng ñaàu tö
Löu chuyeån tieàn töø hoaït ñoäng taøi
chính
Tieàn thu töø phaùt haønh coå phieáu, nhaän
voán goùp
Tieàn chi traû voán goùp, mua laïi coå
phieáu
Tieàn vay ngaén haïn, daøi haïn nhaän
ñöôïc

31

4,319,496,775

32

(50,000,000)

33

45,782,610,000

Tieàn chi traû nôï goác vay

34

(65,979,801,856)

Tieàn chi traû nôï thueâ taøi chính

35

-

P.49/104

(88,144,347,310)

30

(27,379,266,936)

(27,379,266,936)

4,319,496,775
(50,000,000)
45,782,610,000
(65,979,801,856)
-
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Coå töùc, lôïi nhuaän traû cho chuû sôû höõu

36

Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït
ñoäng taøi chính

40

Löu chuyeån tieàn thuaàn trong kyø

50

Tieàn vaø töông ñöông tieàn ñaàu kyø

60

AÛnh höôûng cuûa thay ñoåi tyû giaù hoái
ñoaùi quy ñoåi ngoaïi teä

61

Tieàn vaø töông ñöông tieàn toàn cuoái
kyø

70

-

-

(15,927,695,081)

(15,927,695,081)

(4,673,944,937)

(4,673,944,937)

2,002,165,211

(2,671,779,726)

6,676,110,148

2,002,165,211

TP HCM, ngaøy 10 thaùng 02 naêm 2010

P.50/104

Keá toaùn tröôûng

Toång Giaùm ñoác

LEÂ VAÊN VINH

TRAÀN NHÖ HOAØNG
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BAÛN THUYEÁT MINH BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH
Nieân ñoä keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009

Ñôn vò tính:VNÑ

I. ÑAËC ÑIEÅM HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH CUÛA DOANH NGHIEÄP
01. Hình thöùc sôû höõu voán:
Coâng ty coå phaàn
02. Lónh vöïc kinh doanh: Saûn xuaát
Ngaønh ngheà kinh doanh Coâng ty CP ÑTPT Cöôøng Thuaän vaø
03. coâng ty con:
Coâng ty CP ÑTPT Cöôøng Thuaän IDICO:
Xaây döïng coâng trình daân duïng, coâng nghieäp, giao thoâng, thuyû lôïi; thi coâng coâng trình ñieän daân
duïng vaø coâng nghieäp; san laáp maët baèng; vaän taûi haøng hoaù ñöôøng boä; gia coâng cheá bieán ñaát, ñaù
vaø caùt (khoâng gia coâng cheá bieán taïi truï sôû); Mua baùn vaät lieäu xaây döïng; mua baùn vaø cho thueâ
maùy moùc vaø thieát bò coâng trình; saûn xuaát vaø gia coâng caùc saûn phaåm cô khí vaø vaät lieäu beâ toâng
(khoâng saûn xuaát vaø gia coâng taïi truï sôû); kinh doanh du lòch löõ haønh noäi ñòa, khaùch saïn; saûn xuaát
mua baùn caùc loaïi oáng coáng beâ toâng coát theùp theo coâng ngheä quay eùp, ly taâm, vaø beâ toâng nhöïa
noùng (khoâng saûn xuaát taïi truï sôû); ñaïi lyù mua baùn röôïu bia, nöôùc giaûi khaùc; kinh doanh nhaø haøng
aên uoáng (khoâng kinh doanh taïi truï sôû). Dòch vuï quaûng caùo.
Coâng ty CP ÑT Ñoàng Thuaän (Coâng ty con):
- Ñaàu tö xaây döïng khai thaùc kinh doanh haï taàng kyõ thuaät ñoâ thò theo phöông thöùc hôïp ñoàng xaây
döïng - kinh doanh - chuyeån giao (BOT);
- Xaây döïng coâng trình daân duïng, coâng nghieäp, giao thoâng, thuûy lôïi.
04. Coâng ty con
Coâng ty con laø taát caû caùc coâng ty chòu söï kieåm soaùt cuûa coâng ty meï “Coâng ty coå phaàn Ñaàu tö
Phaùt trieån Cöôøng Thuaän“ treân phöông dieän taøi chính cuõng nhö chính saùch hoaït ñoäng, thöôøng
ñöôïc theå hieän thoâng qua vieäc naém giöõ treân 50% quyeàn bieåu quyeát ôû coâng ty con. Coâng ty con
ñöôïc hôïp nhaát keå töø ngaøy quyeàn kieåm soaùt ñöôïc chuyeån cho coâng ty meï. Caùc coâng ty con ñöôïc
loaïi tröø khoûi vieäc hôïp nhaát khi quyeàn kieåm soaùt chaám döùt.
Toång soá caùc coâng ty con : moät (01)
Soá löôïng caùc coâng ty con ñöôïc hôïp nhaát : moät (01)
Soá löôïng caùc coâng ty con khoâng ñöôïc hôïp nhaát : khoâng (0)
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Danh saùch coâng ty con ñöôïc hôïp nhaát :
1. Coâng ty CP Ñaàu tö Ñoàng Thuaän
- Truï sôû : Soá F253, KP.7, Ñöôøng Voõ Thò Saùu, Phöôøng Thoáng Nhaát, Thaønh phoá Bieân Hoøa,
Tænh Ñoàng Nai.
- Tyû leä lôïi ích cuûa coâng ty meï : 87,77%
- Tyû leä quyeàn bieåu quyeát cuûa coâng ty meï : 87,77%
Tính ñeán thôøi ñieåm 31/12/2009, Coâng ty CP ÑT Ñoàng Thuaän chöa ñi vaøo hoaït ñoäng kinh doanh.
05. Coâng ty lieân keát
Danh saùch coâng ty lieân keát
1. Coâng ty CP ñaàu tö Vieät Thuaän Phaùt
- Truï sôû : Vaên phoøng giao dòch 166, Toå 2, KP. 11, Phöôøng An Bình, Tp. Bieân Hoøa, Tænh
Ñoàng Nai..
- Tyû leä goùp voán cuûa Coâng ty Coå phaàn ÑTPT Cöôøng Thuaän: 25%
Ñaëc ñieåm hoaït ñoäng cuûa DN trong naêm taøi chính coù aûnh höôûng ñeán baùo caùo taøi chính:
06. Khoâng coù
II. KYØ KEÁ TOAÙN, ÑÔN VÒ TIEÀN TEÄ SÖÛ DUÏNG TRONG KEÁ TOAÙN
01. Kyø keá toaùn naêm:
Kyø keá toaùn baét ñaàu töø ngaøy 01/01 ñeán ngaøy 31/12 haøng naêm.
02. Ñôn vò tieàn teä söû duïng trong keá toaùn: VNÑ
Ñoàng Vieät Nam (VND) ñöôïc söû duïng laøm ñôn vò tieàn teä ñeå ghi soå keá toaùn.
III. CHUAÅN MÖÏC VAØ CHEÁ ÑOÄ KEÁ TOAÙN AÙP DUÏNG
01. Cheá ñoä keá toaùn aùp duïng:
Coâng ty aùp duïng cheá ñoä keá toaùn Vieät Nam theo quyeát ñònh 15/2006/QÑ-BTC cuûa Boä Taøi
Chính ban haønh ngaøy 20/03/2006.
02. Tuyeân boá veà vieäc tuaân thuû Chuaån möïc keá toaùn vaø Cheá ñoä keá toaùn:
Chuùng toâi ñaõ thöïc hieän coâng vieäc keá toaùn theo quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc Vieät Nam veà cheá ñoä keá
toaùn, chuaån möïc keá toaùn Vieät Nam; phuø hôïp vôùi nhöõng chuaån möïc keá toaùn quoác teá vaø nhöõng
thoâng leä keá toaùn ñöôïc Nhaø nöôùc Vieät Nam thöøa nhaän.
Vieäc löïa choïn soá lieäu vaø thoâng tin caàn phaûi trình baøy trong Baûn Thuyeát Minh Baùo Caùo Taøi
Chính ñöôïc thöïc hieän theo nguyeân taéc troïng yeáu qui ñònh taïi Chuaån möïc soá 21 - Trình baøy Baùo
Caùo Taøi Chính.
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Baùo caùo taøi chính ñaõ ñöôïc trình baøy moät caùch trung thöïc vaø hôïp lyù tình hình taøi chính, keát quaû
kinh doanh vaø caùc luoàng tieàn cuûa doanh nghieäp. Ñeå ñaûm baûo yeâu caàu trung thöïc vaø hôïp lyù, caùc
baùo caùo taøi chính ñöôïc laäp vaø trình baøy treân cô sôû tuaân thuû vaø phuø hôïp vôùi caùc Chuaån möïc keá
toaùn, Cheá ñoä keá toaùn Vieät Nam vaø caùc quy ñònh coù lieân quan hieän haønh.
03. Hình thöùc keá toaùn aùp duïng: Nhaät kyù chung
IV. CAÙC CHÍNH SAÙCH KEÁ TOAÙN AÙP DUÏNG
01. Cô sôû laäp baùo caùo taøi chính hôïp nhaát:
Baùo caùo taøi chính hôïp nhaát cuûa coâng ty bao goàm caùc baùo caùo taøi chính cuûa Coâng ty meï vaø coâng
ty con. Voán chuû sôû höõu vaø lôïi nhuaän thuaàn ñöôïc phaân phoái cho caùc chuû sôû höõu khoâng coù quyeàn
kieåm soaùt, ñöôïc theå hieän rieâng bieät treân baûng caân ñoái keá toaùn vaø baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng
kinh doanh.
Caùc baùo caùo ñöôïc laäp treân cô sôû doàn tích. Caùc chính saùch keá toaùn cuûa coâng ty meï vaø coâng ty
con aùp duïng nhaát quaùn vaø phuø hôïp vôùi caùc chính saùch keá toaùn ñaõ ñöôïc söû duïng trong caùc naêm
tröôùc.
Baùo caùo keát quaû kinh doanh hôïp nhaát bao goàm caû keát quaû hoaït ñoäng cuûa caùc coâng ty con.
Toaøn boä caùc taøi khoaûn vaø caùc nghieäp vuï giao dòch trong noäi boä coâng ty ñaõ ñöôïc loaïi tröø.
Baùo caùo taøi chính hôïp nhaát bao goàm Baùo caùo taøi chính cuûa Coâng ty coå phaàn ÑTPT Cöôøng
Thuaän vaø Baùo caùo taøi chính cuûa moät (01) coâng ty con neâu treân.
02. Nguyeân taéc xaùc ñònh caùc khoaûn tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn:
Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn bao goàm tieàn maët taïi quyõ, tieàn göûi ngaân haøng, tieàn ñang
chuyeån vaø caùc khoaûn ñaàu tö ngaén haïn coù thôøi haïn goác khoâng quaù ba thaùng, coù tính thanh khoaûn
cao, coù khaû naêng chuyeån ñoåi deã daøng thaønh caùc löôïng tieàn xaùc ñònh vaø khoâng coù quaù nhieàu ruûi
ro trong chuyeån ñoåi thaønh tieàn.
03. Nguyeân taéc ghi nhaän haøng toàn kho:
Nguyeân taéc ghi nhaän haøng toàn kho: Haøng toàn kho ñöôïc ghi nhaän theo giaù goác - bao goàm chi phí
mua, chi phí cheá bieán vaø caùc chi phí lieân quan tröïc tieáp khaùc phaùt sinh ñeå coù ñöôïc haøng toàn kho
ôû ñòa ñieåm vaø traïng thaùi hieän taïi - tröø döï phoøng giaûm giaù vaø döï phoøng cho haøng loãi thôøi.
- Nguyeân taéc ghi nhaän haøng toàn kho: Ghi nhaän theo giaù goác.
- Phöông phaùp tính giaù trò haøng toàn kho: Bình quaân gia quyeàn.
- Phöông phaùp haïch toaùn haøng toàn kho: Phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân
Döï phoøng cho haøng toàn kho ñöôïc trích laäp cho phaàn giaù trò döï kieán bò toån thaát do caùc khoaûn suy
giaûm trong giaù trò (do giaûm giaù, keùm phaåm chaát, loãi thôøi v.v.) coù theå xaûy ra ñoái vôùi vaät tö, thaønh
phaåm, haøng hoaù toàn kho thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa doanh nghieäp döïa treân baèng chöùng hôïp lyù veà
söï suy giaûm giaù trò vaøo thôøi ñieåm laäp baûng caân ñoái keá toaùn. Soá taêng hoaëc giaûm khoaûn döï phoøng
giaûm giaù haøng toàn kho ñöôïc keát chuyeån vaøo giaù voán haøng baùn trong kyø.
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03. Nguyeân taéc ghi nhaän vaø khaáu hao TSCÑ
3.1 Nguyeân taéc ghi nhaän vaø khaáu hao taøi saûn coá ñònh
Taøi saûn coá ñònh ñöôïc theå hieän theo nguyeân giaù tröø ñi giaù trò hao moøn luõy keá. Nguyeân giaù taøi saûn
coá ñònh bao goàm giaù mua vaø nhöõng chi phí coù lieân quan tröïc tieáp ñeán vieäc ñöa taøi saûn vaøo hoaït
ñoäng nhö döï kieán. Caùc khoaûn chi phí phaùt sinh sau khi taøi saûn coá ñònh höõu hình ñaõ hoaït ñoäng
nhö chi phí söûa chöõa, baûo haønh vaø ñaïi tu thöôøng ghi nhaän vaøo baùo caùo hoaït ñoäng kinh doanh taïi
thôøi ñieåm phaùt sinh chi phí. Trong tröôøng hôïp caùc chi phí naøy theå hieän roõ seõ mang laïi lôïi ích
kinh teá trong töông lai töø vieäc söû duïng taøi saûn coá ñònh höõu hình vöôït treân traïng thaùi hoaït ñoäng
ñöôïc ñaùnh giaù ban ñaàu thì caùc chi phí naøy ñöôïc voán hoaù nhö moät khoaûn nguyeân giaù taêng theâm
cuûa taøi saûn coá ñònh höõu hình. Khi taøi saûn ñöôïc baùn hay thanh lyù, nguyeân giaù vaø giaù trò hao moøn
luyõ keá ñöôïc xoaù soå vaø baát kyø khoaûn laõi hay loã naøo phaùt sinh do thanh lyù taøi saûn ñeàu ñöôïc haïch
toaùn vaøo baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh.
Phöông phaùp khaáu hao taøi saûn coá ñònh: khaáu hao ñöôïc ghi nhaän theo phöông phaùp ñöôøng thaúng
döïa treân thôøi gian höõu duïng öôùc tính cuûa caùc taøi saûn trong phaïm vi Quyeát ñònh
206/2003/QÑ/BTC ngaøy 12/12/2003 cuûa Boä Taøi Chính.
Thôøi gian höõu duïng öôùc tính cho caùc nhoùm taøi saûn nhö sau:
Nhaø xöôûng, vaät kieán truùc

30 naêm

Maùy moùc, thieát bò

6-10 naêm

Phöông tieän vaän taûi, truyeàn daãn

6-10 naêm

Thieát bò, duïng cuï quaûn lyù

3-6 naêm

3.2 Nguyeân taéc ghi nhaän vaø khaáu hao taøi saûn voâ hình
Quyeàn thu phí tænh loä 16
Giaù trò quyeàn thu phí tính loä 16 laø toaøn boä caùc chi phí maø Coâng ty ñaõ chi ra ñeå coù ñöôïc quyeàn
thu phí tænh loä 16. Coâng ty öôùc tính thôøi gian thu hoài voán ñaàu tö laø 10 naêm.
05. Nguyeân taéc ghi nhaän caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính:
5.1 Nguyeân taéc ghi nhaän caùc khoaûn ñaàu tö vaøo coâng ty lieân keát
Caùc Coâng ty ñöôïc xem laø coâng ty lieân keát vôùi coâng ty khi coâng ty coù voán chuû sôû höõu daøi haïn
trong caùc coâng ty naøy töø 20% ñeán döôùi 50% (töø 20% ñeán döôùi 50% quyeàn bieåu quyeát), coù aûnh
höôûng ñaùng keå trong caùc quyeát ñònh veà chính saùch taøi chính vaø hoaït ñoäng taïi caùc coâng ty naøy.
Khoaûn ñaàu tö vaøo coâng ty lieân keát ñöôïc ghi nhaän theo phöông phaùp voán chuû sôû höõu.
Phöông phaùp voán chuû sôû höõu laø phöông phaùp keá toaùn maø khoaûn ñaàu tö ñöôïc ghi nhaän ban ñaàu
theo giaù goác, sau ñoù ñöôïc ñieàu chænh theo nhöõng thay ñoåi cuûa phaàn sôû höõu cuûa caùc nhaø ñaàu tö
trong taøi saûn thuaàn cuûa Coâng ty lieân keát.
5.2 Nguyeân taéc ghi nhaän caùc khoaûn ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn, ñaàu tö ngaén haïn vaø daøi haïn khaùc
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Ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn vaø daøi haïn, ñaàu tö ngaén haïn vaø daøi haïn khaùc ñöôïc ghi nhaän theo
giaù goác. Döï phoøng giaûm giaù chöùng khoaùn ñaàu tö ngaén haïn ñöôïc laäp khi giaù thò tröôøng cuûa
chöùng khoaùn ñaàu tö ngaén haïn vaø daøi haïn giaûm xuoáng thaáp hôn giaù goác.
06. Nguyeân taéc ghi nhaän vaø voán hoùa caùc khoaûn chi phí ñi vay:
Chi phí vay ñöôïc ghi nhaän nhö khoaûn chi phí trong naêm khi phaùt sinh, ngoaïi tröø khi chi phí naøy
phaùt sinh töø caùc khoaûn vay cho xaây döïng taøi saûn dôû dang trong quaù trình ñaàu tö xaây döïng, trong
tröôøng hôïp ñoù chi phí vay phaùt sinh trong giai ñoaïn xaây döïng thì seõ ñöôïc voán hoùa nhö moät
khoaûn nguyeân giaù cuûa taøi saûn naøy. Chi phí ñi vay ñöôïc voán hoùa trong kyø khoâng ñöôïc vöôït quaù
toång soá chi phí ñi vay phaùt sinh trong kyø ñoù.
Tyû leä voán hoùa chi phí ñi vay ñöôïc söû duïng ñeå xaùc ñònh chi phí ñi vay ñöôïc voán hoùa trong kyø:
ñöôïc tính theo tyû leä laõi suaát bình quaân gia quyeàn cuûa caùc khoaûn vay chöa traû trong kyø cuûa
doanh nghieäp, ngoaïi tröø caùc khoaûn vay rieâng bieät phuïc vuï cho muïc ñích coù moät taøi saûn dôû
dang.
07. Nguyeân taéc ghi nhaän vaø voán hoùa caùc khoaûn chi phí khaùc:
Chi phí traû tröôùc daøi haïn:
Chi phí traû tröôùc daøi haïn chuû yeáu bao goàm: Quyeàn söû duïng thöông hieäu IDICO, chi phí söûa
chöõa taøi saûn coá ñònh vaø chi phí coâng cuï duïng cuï chôø phaân boå ñöôïc theå hieän theo nguyeân giaù vaø
ñöôïc phaân boå theo phöông phaùp ñöôøng thaúng trong thôøi haïn 3 naêm.
08. Nguyeân taéc ghi nhaän chi phí phaûi traû:
Chi phí phaûi traû ñöôïc ghi nhaän döïa treân caùc öôùc tính hôïp lyù veà soá tieàn phaûi traû cho caùc haøng
hoaù, dòch vuï ñaõ söû duïng trong kyø goàm nhöõng chi phí sau: chi phí baùn haøng, laõi vay phaûi traû, caùc
chi phí phaûi traû khaùc.
09. Nguyeân taéc vaø phöông phaùp ghi nhaän caùc khoaûn döï phoøng phaûi traû: Khoâng phaùt sinh.
10. Nguyeân taéc ghi nhaän voán chuû sôû höõu:
Ghi nhaän theo soá thöïc goùp cuûa chuû sôû höõu.
Thaëng dö voán coå phaàn ñöôïc ghi nhaän theo soá cheânh leäch lôùn hôn hoaëc nhoû hôn giöõa giaù thöïc teá
phaùt haønh vaø meänh giaù coå phieáu phaùt haønh laàn ñaàu, phaùt haønh boå sung hoaëc taùi phaùt haønh coå
phieáu ngaân quyõ.
Nguyeân taéc ghi nhaän lôïi nhuaän chöa phaân phoái : lôïi nhuaän sau thueá chöa phaân phoái phaûn aùnh
treân baûng caân ñoái keá toaùn laø soá lôïi nhuaän (laõi hoaëc loã) töø caùc hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp sau
khi tröø (-) chi phí thueá TNDN cuûa naêm nay vaø caùc khoaûn ñieàu chænh do aùp duïng hoài toá thay ñoåi
chính saùch keá toaùn vaø ñieàu chænh hoài toá sai soùt troïng yeáu cuûa caùc naêm tröôùc.
11. Nguyeân taéc vaø phöông phaùp ghi nhaän doanh thu:
Doanh thu baùn haøng
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Khi baùn haøng hoaù thaønh phaåm, doanh thu ñöôïc ghi nhaän khi phaàn lôùn ruûi ro vaø lôïi ích gaén lieàn
vôùi vieäc sôû höõu haøng hoaù ñoù ñöôïc chuyeån giao cho ngöôøi mua vaø khoâng coøn toàn taïi yeáu toá
khoâng chaéc chaén ñaùng keå lieân quan ñeán vieäc thanh toaùn tieàn, chi phí keøm theo hoaëc khaû naêng
haøng baùn bò traû laïi.
Doanh thu cung caáp dòch vuï
Doanh thu ñöôïc ghi nhaän khi khoâng coøn nhöõng yeáu toá khoâng chaéc chaén ñaùng keå lieân quan ñeán
vieäc thanh toaùn tieàn hoaëc chi phí keøm theo. Tröôøng hôïp dòch vuï ñöôïc thöïc hieän trong nhieàu kyø
keá toaùn thì vieäc xaùc ñònh doanh thu trong töøng kyø ñöôïc thöïc hieän caên cöù vaøo vaøo tyû leä hoaøn
thaønh dòch vuï taïi ngaøy cuoái kyø.
Doanh thu hôïp ñoàng xaây döïng
Khi keát quaû thöïc hieän hôïp ñoàng ñöôïc öôùc tính moät caùch ñaùng tin caäy thì:
Ñoái vôùi caùc hôïp ñoàng xaây döïng quy ñònh nhaø thaàu ñöôïc thanh toaùn theo tieán ñoä keá hoaïch,
doanh thu vaø chi phí lieân quan ñeán hôïp ñoàng ñöôïc ghi nhaän töông öùng vôùi phaàn coâng vieäc ñaõ
hoaøn thaønh do coâng ty töï xaùc ñònh.
Ñoái vôùi caùc hôïp ñoàng xaây döïng quy ñònh nhaø thaàu ñöôïc thanh toaùn theo giaù trò khoái löôïng thöïc
hieän, doanh thu vaø chi phí lieân quan ñeán hôïp ñoàng ñöôïc ghi nhaän töông öùng vôùi phaàn coâng vieäc
ñaõ hoaøn thaønh ñöôïc khaùch haøng xaùc nhaän trong kyø ñaõ ñöôïc khaùch haøng phaûn aùnh treân hoaù ñôn.
Khi keát quaû thöïc hieän hôïp ñoàng xaây döïng khoâng ñöôïc öôùc tính moät caùch ñaùng tin caäy thì:
Doanh thu chæ ñöôïc ghi nhaän töông ñöông vôùi chi phí cuûa hôïp ñoàng ñaõ phaùt sinh maø vieäc hoaøn
traû laø töông ñoái chaéc chaén.
Chi phí cuûa hôïp ñoàng chæ ñöôïc ghi nhaän laø chi phí trong kyø khi caùc chi phí naøy ñaõ phaùt sinh.
Cheânh leäch giöõa toång doanh thu luõy keá cuûa hôïp ñoàng xaây döïng ñaõ ghi nhaän vaø khoaûn tieàn luõy
keá ghi nhaän treân hoaù ñôn thanh toaùn theo tieán ñoä keá hoaïch cuûa hôïp ñoàng ñöôïc ghi nhaän laø
khoaûn phaûi thu hoaëc phaûi traû theo tieán ñoä keá hoaïch cuûa caùc hôïp ñoàng xaây döïng.
Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính
Doanh thu ñöôïc ghi nhaän khi tieàn laõi phaùt sinh treân cô sôû trích tröôùc (coù tính ñeán lôïi töùc maø taøi
saûn ñem laïi) tröø khi khaû naêng thu hoài tieàn laõi khoâng chaéc chaén.
Neáu khoâng theå xaùc ñònh ñöôïc keát quaû hôïp ñoàng moät caùch chaéc chaén, doanh thu seõ chæ ñöôïc ghi
nhaän ôû möùc coù theå thu hoài ñöôïc cuûa caùc chi phí ñaõ ñöôïc ghi nhaän.
12. Nguyeân taéc vaø phöông phaùp ghi nhaän chi phí taøi chính:
Caùc khoaûn chi laõi tieàn ñi vay, loã cheânh leäch tyû giaù trong thanh toaùn ñöôïc xaùc ñònh moät caùch
ñaùng tin caäy ñöôïc haïch toaùn treân chi phí taøi chính chöa keå ñaõ chi tieàn hay chöa.
Nguyeân taéc vaø phöông phaùp ghi nhaän chi phí thueá TNDN hieän haønh, chi phí thueá TNDN
13.
hoaõn laïi:
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Thueá thu nhaäp doanh nghieäp ñöôïc xaùc ñònh treân lôïi nhuaän (loã) cuûa naêm hieän haønh bao goàm
thueá thu nhaäp hieän haønh vaø thueá thu nhaäp hoaõn laïi. Thueá thu nhaäp doanh nghieäp ñöôïc ghi nhaän
trong baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh.
Thueá thu nhaäp hieän haønh: Laø khoaûn thueá döï kieán phaûi noäp döïa treân thu nhaäp chòu thueá trong
naêm, söû duïng caùc möùc thueá suaát vaø caùc luaät thueá coù hieäu löïc ñeán ngaøy laäp baûng caân ñoái keá
toaùn, vaø caùc khoaûn ñieàu chænh thueá phaûi noäp lieân quan ñeán caùc naêm tröôùc.
Thueá thu nhaäp doanh nghieäp hoaõn laïi: ñöôïc xaùc ñònh cho caùc khoaûn cheânh leäch taïm thôøi taïi
ngaøy laäp baûng caân ñoái keá toaùn giöõa cô sôû tính thueá thu nhaäp cuûa caùc taøi saûn vaø nôï phaûi traû vaø
giaù trò ghi soå cuûa chuùng cho muïc ñích baùo caùo taøi chính vaø giaù trò söû duïng cho muïc ñích thueá.
14. Nguyeân taéc chuyeån ñoåi ngoaïi teä vaø caùc nghieäp vuï döï phoøng ruûi ro hoái ñoaùi:
Nguyeân taéc vaø phöông phaùp chuyeån ñoåi caùc ñoàng tieàn khaùc ra ñoàng tieàn söû duïng trong keá toaùn:
Caùc nghieäp vuï phaùt sinh baèng caùc ñôn vò tieàn teä khaùc vôùi Ñoàng Vieät Nam (VNÑ) ñöôïc quy ñoåi
theo tyû giaù thöïc teá taïi thôøi ñieåm phaùt sinh nghieäp vuï. Caùc khoaûn muïc taøi saûn vaø coâng nôï coù goác
ngoaïi teä ñöôïc chuyeån ñoåi theo tyû giaù bình quaân lieân ngaân haøng vaøo ngaøy keát thuùc nieân ñoä keá
toaùn. Khoaûn cheânh leäch tyû giaù ñaõ thöïc hieän ñöôïc keát chuyeån vaøo baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng
kinh doanh trong kyø; khoaûn cheânh leäch tyû giaù chöa thöïc hieän cuûa caùc khoaûn muïc ngaén haïn
ñöôïc treo laïi treân TK413 ñaàu naêm sau hoaøn nhaäp laïi; khoaûn cheânh leäch tyû giaù chöa thöïc hieän
cuûa caùc khoaûn muïc nôï daøi haïn ñöôïc keát chuyeån vaøo baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh
trong kyø theo tinh thaàn Thoâng tö 177 vaø 201 cuûa Boä Taøi Chính.
Tyû giaù söû duïng ñeå qui ñoåi taïi thôøi ñieåm ngaøy 31/12/2009: 17.941 ñoàng/USD
V. THOÂNG TIN BOÅ SUNG CHO CAÙC KHOAÛN MUÏC TRÌNH BAØY TRONG BAÛNG CAÂN ÑOÁI
KEÁ TOAÙN:
01.

03.

Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn

31/12/2009

01/01/2009

- Tieàn maët

2,574,035,733

1,205,336,267

- Tieàn göûi ngaân haøng

2,572,016,881

796,828,944

Coäng

5,146,052,614

2,002,165,211

31/12/2009

01/01/2009

8,958,000,000

8,458,000,000

23,983,839,200

18,482,082,787

- Taïm chi thuø lao Ban kieåm soaùt

844,734,989

-

- Phaûi thu khaùc

194,914,488

1,396,272,931

33,981,488,677

28,336,355,718

31/12/2009

01/01/2009

4,249,898,892

12,442,682,949

-

1,336,796,501

Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn khaùc:
- Tieàn öùng thöïc hieän döï daùn BOT QL 1A
- Taïm chia coå töùc

Coäng
04.

Haøng toàn kho
- Nguyeân lieäu, vaät lieäu
- Coâng cuï, duïng cuï
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- Chi phí SX, KD dôû dang (*)

70,611,196,968

44,680,957,263

- Thaønh phaåm

40,269,482,938

11,753,315,725

495,600,411

449,316,970

115,626,179,209

70,663,069,408

- Haøng hoùa
Giaù trò thuaàn cuûa haøng toàn kho

(*) Chi phí saûn xuaát kinh doanh dôû dang cuoái kyø chuû yeáu laø dôû dang cuûa caùc coâng trình xaây laép
chöa hoaøn thaønh vaø nghieäm thu.
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08. Taêng, giaûm taøi saûn coá ñònh höõu hình:
Khoaûn muïc

Nhaø cöûa,
vaät kieán
truùc

Maùy moùc
thieát bò

Phöông tieän
vaän taûi
truyeàn daãn

Thieát bò
duïng cuï
quaûn lyù

TSCÑ
HH khaùc

Toång coäng

Nguyeân giaù TSCÑ höõu hình
Soá dö ñaàu kyø
- Mua trong kyø

9,514,740,661

101,212,133,235

12,930,144,340

482,615,191

32,848,352,940

156,987,986,367

-

9,141,821,564

10,534,526,190

71,433,807

826,552,413

20,574,333,974

- Ñaàu tö XDCB hoaøn thaønh

-

- Taêng khaùc

-

- Chuyeån sang BÑS ñaàu tö

-

- Thanh lyù, nhöôïng baùn

(12,347,016,621)

- Giaûm khaùc
Soá dö cuoái naêm

9,514,740,661

98,006,938,178

(12,767,485,023)

(420,468,402)
-

-

-

-

23,044,202,128

554,048,998

33,674,905,353

164,794,835,318

Giaù trò hao moøn luõy keá
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Soá dö ñaàu kyø

1,060,535,134

21,606,924,352

3,813,504,556

195,080,260

2,567,119,744

29,243,164,046

691,342,752

11,867,730,505

2,251,663,992

87,840,316

3,540,362,508

18,438,940,073

- Taêng khaùc

-

-

-

-

-

-

- Chuyeån sang BÑS ñaàu tö

-

-

-

-

-

-

- Thanh lyù, nhöôïng baùn

-

(2,002,579,702)

(223,327,283)

-

-

(2,225,906,985)

-

-

-

-

-

- Khaáu hao trong kyø

- Giaûm khaùc
Soá dö cuoái naêm
Giaù trò coøn laïi cuûa TSCÑ
HH

1,751,877,886

31,472,075,155

5,841,841,265

282,920,576

6,107,482,252

45,456,197,134

- Taïi ngaøy ñaàu kyø

8,454,205,527

79,605,208,883

9,116,639,784

287,534,931

30,281,233,196

127,744,822,321

- Taïi ngaøy cuoái naêm

7,762,862,775

66,534,863,023

17,202,360,863

271,128,422

27,567,423,101

119,338,638,184

-

-

10. Taêng, giaûm taøi saûn coá ñònh voâ hình:
Khoaûn muïc

Quyeàn söû
duïng ñaát

Lôïi theá thöông
maïi

Baûn quyeàn,
baèng saùng cheá

Quyeàn thu phí tænh loä
16

TS Voâ hình khaùc

83,670,838,182

-

Toång coäng

Nguyeân giaù TSCÑ voâ hình
Soá dö ñaàu kyø

-

-
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- Mua trong kyø
- Taïo ra töø noäi boä doanh
nghieäp
- Taêng do hôïp nhaát kinh
doanh

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Taêng khaùc

-

-

-

-

-

-

- Thanh lyù, nhöôïng baùn

-

-

-

-

-

-

- Giaûm khaùc

-

-

-

-

-

-

Soá dö cuoái naêm

-

-

-

83,670,838,182

-

83,670,838,182

Giaù trò hao moøn luõy keá

-

Soá dö ñaàu kyø

-

-

-

18,037,282,525

-

18,037,282,525

- Khaáu hao trong kyø

-

-

-

8,603,077,632

-

8,603,077,632

- Taêng khaùc

-

-

-

-

-

-

- Thanh lyù, nhöôïng baùn

-

-

-

-

-

-

- Giaûm khaùc

-

-

-

-

-

-

Soá dö cuoái naêm
Giaù trò coøn laïi cuûa TSCÑ
VH

-

-

-

26,640,360,157

-

26,640,360,157
-
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- Taïi ngaøy ñaàu naêm

-

-

-

65,633,555,657

-

65,633,555,657

- Taïi ngaøy cuoái naêm

-

-

-

57,030,478,025

-

57,030,478,025

Soá ñaàu naêm

Taêng trong
naêm

Giaûm trong naêm

-

-

-

- Quyeàn söû duïng ñaát

-

-

-

- Nhaø

-

-

-

- Nhaø vaø quyeàn söû duïng ñaát

-

-

-

- Cô sôû haï taàng

-

-

-

Giaù trò hao moøn luõy keá

-

-

-

- Quyeàn söû duïng ñaát

-

-

-

- Nhaø

-

-

-

- Nhaø vaø quyeàn söû duïng ñaát

-

-

-

- Cô sôû haï taàng

-

-

-

* Thuyeát minh soá lieäu vaø giaûi trình khaùc:

Khoaûn muïc
Nguyeân giaù baát ñoäng saûn
ñaàu tö
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Giaù trò coøn laïi BÑS ñaàu tö

-

-

-

- Quyeàn söû duïng ñaát

-

-

-

- Nhaø

-

-

-

- Nhaø vaø quyeàn söû duïng ñaát

-

-

-

- Cô sôû haï taàng

-

-

-

* Thuyeát minh soá lieäu vaø giaûi trình khaùc:
11. Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang:

31/12/2009

01/01/2009

5,931,818,182

5,931,818,182

-

593,215,838

- Chi phí dôû dang döï aùn khai thaùc VLXD Bình Lôïi, Vónh Cöûu

206,000,000

-

- Coâng trình ñöôøng traùnh Tp. Bieân Hoøa (QL. 1A)

127,613,636

-

4,545,455

-

6,269,977,273

6,525,034,020

31/12/2009

01/01/2009

2,400,000,000

-

6,517,649,499

-

- Quyeàn söû duïng ñaát chöa hoaøn taát thuû tuïc
- Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang coâng trình nhaø maùy coáng Thieân Taân

- Coâng trình nhaø ñieàu haønh + maùi nhaø traïm thu phí vaø carbin
Coäng
13. Ñaàu tö taøi chính daøi haïn:
- Ñaàu tö daøi haïn khaùc - Coâng ty Laép maùy ñieän nöôùc IDICO naém giöõ 3% voán ñieàu leä 80 tyû.
Coäng
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14. Chi phí traû tröôùc daøi haïn:

31/12/2009

01/01/2009

- Coâng cuï duïng cuï chôø phaân boå

228,735,363

279,693,668

- Chi phí söõa chöõa TSCÑ

809,687,974

1,535,309,211

- Quyeàn söû duïng thöông hieäu IDICO

1,666,666,666

- Chi phí chôø phaân boå trong giai ñoaïn thaønh laäp cuûa Coâng ty con - Ñoàng Thuaän

2,221,277,883

-

4,926,367,886

1,815,002,879

31/12/2009

01/01/2009

- Vay ngaén haïn ngaân haøng Coâng Thöông Nhôn Traïch

32,095,413,388

4,500,000,000

- Vay ngaén NH TMCP Saøi Goøn -PGD Cuû Chi

25,000,000,000

20,000,000,000

5,700,000,000

-

621,050,000

2,512,890,000

63,416,463,388

27,012,890,000

31/12/2009

01/01/2009

- Thueá GTGT ñaàu ra

3,004,449,755

2,179,391,130

- Thueá thu nhaäp doanh nghieäp

8,656,225,486

1,962,196,101

112,447,715

172,126,139

74,406,549

-

11,847,529,505

4,313,713,370

31/12/2009

01/01/2009

160,000,000

100,000,000

Coäng
15. Vay vaø nôï ngaén haïn

- Vay ngaén NH AÙ Chaâu
- Vay caù nhaân
Coäng
16. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc

- Thueá Thu nhaäp caù nhaân
- Caùc loaïi thueá khaùc
Coäng
17. Chi phí phaûi traû
- Phí kieåm toaùn naêm 2008, 2009
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- Trích tröôùc truøng tu tænh loä 16.

699,026,328

1,347,000,527

- Trích tröôùc chi phí CT dường 319 Nhôn Trạch

-

1,173,916,779

- Trích tröôùc chi phí CT dường N1 KCN Phuù Myõ

-

898,017,389

5,585,000,000

390,086,496

6,444,026,328

3,909,021,191

31/12/2009

01/01/2009

141,577,366

74,213,330

7,089,200

391,326,340

13,349,118

-

-

737,610,393

61,795,000

7,278,756,824

- Möôïn tieàn cuûa caùc caù nhaân

7,064,021,391

-

Coäng

7,287,832,075

8,481,906,887

31/12/2009

01/01/2009

-

370,500,006

- Vay NH TMCP An Bình

28,832,419,651

39,632,419,651

- Vay NH TMCP Ñoâng AÙ

-

504,000,000

7,278,745,964

1,274,400,000

-

217,000,000

31,722,293,766

35,549,707,936

- Trích tröôùc chi phí laõi vay
Coäng
18. Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp ngaén haïn khaùc
- Kinh phí coâng ñoaøn
- Baûo hieåm xaõ hoäi
- Baûo hieåm y teá
- Thuø lao ban kieåm soaùt chöa traû
- Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp khaùc

20. Vay vaø nôï daøi haïn
Vay daøi haïn
- Vay ngaân haøng Coâng Thöông VN - CN KCN Bieân Hoøa

- Vay ngaân haøng Coâng Thöông Nhôn Traïch
- Vay ngaân haøng TMCP Coâng thöông - CN Ñoàng Nai
- Vay ngaén NH TMCP Saøi Goøn -PGD Cuû Chi
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Trong ñoù:
Vay VND

14,226,235,400

16,935,994,600

Vay USD

171,595

3,078,585,877

3,571,970,136

Vay Euro

543,297

14,417,472,489

15,041,743,200

22. Voán chuû sôû höõu
Baûng ñoái chieáu bieán ñoäng cuûa Voán chuû sôû höõu
Khoaûn muïc

Voán ñaàu tö
cuûa CSH

Thaëng dö
voán coå
phaàn

Lôïi nhuaän
chöa
phaân phoái

Quyõ ñaàu tö
phaùt trieån

Quyõ döï
phoøng taøi
chính

Nguoàn voán
DTXDCB

Coäng

A

1

2

3

4

5

5

6

Soá dö ñaàu naêm tröôùc
- Taêng voán trong naêm tröôùc

104,617,880,000

-

19,245,569,775

2,348,337,000

922,220,593

76,707,893

33,361,275

11,120,427

105,661,290,188
21,593,906,775

- Laõi trong naêm tröôùc

21,074,582,649

21,074,582,649

- Trích caùc quyõ

(1,490,531,173)

(1,490,531,173)

- Giaûm voán trong naêm tröôùc

-

- Loã trong naêm tröôùc

-

- Chia coå töùc

-

- Giaûm khaùc

(737,610,393)
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Soá dö cuoái naêm tröôùc

123,863,449,775

2,348,337,000

19,768,661,676

76,707,893

33,361,275

11,120,427

146,101,638,046

Soá dö ñaàu kỳ

123,863,449,775

2,348,337,000

19,768,661,676

76,707,893

33,361,275

11,120,427

146,101,638,046

26,136,550,225

83,333,000

- Taêng voán trong naêm nay

-

-

-

-

26,219,883,225

-

-

-

47,250,891,347

-

(3,387,507,219)

- Laõi trong naêm nay

-

-

47,250,891,347

- Trích caùc quyõ

-

-

(7,084,514,233)

- Giaûm voán trong naêm nay

-

-

-

-

-

-

-

- Chia coå töùc

-

-

(18,482,082,787)

-

-

-

(18,482,082,787)

- Giaûm khaùc

-

-

-

-

-

-

Soá dö cuoái naêm nay
b. Chi tieát voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu

150,000,000,000

2,431,670,000

41,452,956,003

3,697,007,014

3,773,714,907

33,361,275

11,120,427

197,702,822,612

31/12/2009

01/01/2009

- Voán goùp cuûa nhaø nöôùc

7,000,000,000

7,000,000,000

- Voán goùp cuûa caùc ñoái töôïng khaùc

143,000,000,000

116,863,449,775

Coäng

150,000,000,000

123,863,449,775

c. Caùc giao dòch veà voán vôùi caùc chuû sôû höõu vaø phaân phoái coå töùc, chia lôïi nhuaän

Naêm 2009

Naêm 2008

- Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu
+ Voán goùp ñaàu naêm

123,863,449,775

104,617,880,000

+ Voán goùp taêng trong naêm

26,136,550,225

19,245,569,775

+ Voán goùp giaûm trong naêm

-

-
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+ Voán goùp cuoái naêm

150,000,000,000

ñ. Coå phieáu

31/12/2009

123,863,449,775

01/01/2009

- Soá löôïng coå phieáu ñaêng kyù phaùt haønh

15,000,000

15,000,000

- Soá löôïng coå phieáu ñaõ baùn ra coâng chuùng

15,000,000

12,386,345

15,000,000

12,386,345

15,000,000

12,386,345

15,000,000

12,386,345

10,000

10,000

+ Coå phieáu phoå thoâng
- Soá löôïng coå phieáu ñang löu haønh
+ Coå phieáu phoå thoâng
* Meänh giaù coå phieáu ñang löu haønh

31/12/2009

c. Caùc quyõ cuûa doanh nghieäp:
- Quyõ ñaàu tö phaùt trieån

01/01/2008

3,773,714,907

76,707,893

- Quyõ döï phoøng taøi chính

33,361,275

33,361,275

- Nguoàn voán ñaàu tö XDCB

11,120,427

11,120,427

* Muïc ñích trích laäp vaø söû duïng caùc quyõ cuûa doanh nghieäp
Quyõ döï phoøng taøi chính: ñöôïc trích laäp ñeå söû duïng vaøo caùc muïc ñích sau:
+ Buø ñaép nhöõng toån thaát, thieät haïi veà taøi saûn, coâng nôï khoâng ñoøi ñöôïc xaûy ra trong quaù trình kinh doanh.
Quyõ khen thöôûng, phuùc lôïi: chi khen thöôûng CBCNV trong Coâng ty vaø chi uûng hoä caùc ñoaøn theå ban ngaønh beân ngoaøi Coâng ty.
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VI. THOÂNG TIN BOÅ SUNG CHO CAÙC KHOAÛN MUÏC TRÌNH BAØY TRONG BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ
HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH
Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï
25.

Naêm 2009

Naêm 2008

369,015,193,188

254,817,420,153

- Doanh thu baùn haøng, hoaït ñoäng xaây laép vaø cung caáp dòch vuï

171,214,129,776

90,249,851,096

- Doanh thu baùn coáng

171,214,129,776

140,513,755,421

26,586,933,636

24,053,813,636

31,419,062

-

31,419,062

-

368,983,774,126

254,817,420,153

- Doanh thu thuaàn baùn haøng vaø hoaït ñoäng xaây laép

171,182,710,714

90,249,851,096

- Doanh thu thuaàn baùn coáng

171,214,129,776

140,513,755,421

26,586,933,636

24,053,813,636

Toång doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï (Maõ soá 01)
Trong ñoù:

- Doanh thu thu phí tænh loä 16
26. Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu (Maõ soá 02)
- Haøng baùn bò traû laïi
27. Doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï (Maõ soá 10)
Trong ñoù:

- Doanh thu thuaàn thu phí tænh loä 16
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28. Giaù voán haøng baùn (Maõ soá 11)

Naêm 2009

Naêm 2008

106,075,494,788

95,792,445,926

99,453,684,548

88,517,463,140

9,805,567,740

9,841,354,813

215,334,747,076

194,151,263,879

Naêm 2009

Naêm 2008

502,445,185

36,198,557

- Laõi cheânh leäch tyû giaù trong thanh toaùn

-

49,606,614

- Laõi cheânh leäch tyû giaù chöa thöïc hieän

-

530,000

- Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính khaùc

-

1,048,675

502,445,185

87,383,846

Naêm 2009

Naêm 2008

11,467,512,491

14,239,055,233

2,008,100,116

2,008,100,116

867,351,539

201,919,282

- Giaù voán cuûa haøng hoùa vaø hoaït ñoäng xaây laép
- Giaù voán cuûa baùn coáng
- Giaù voán hoaït ñoäng thu phí
Coäng
29. Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính (Maõ soá 21)
- Laõi tieàn göûi, tieàn cho vay

Coäng
30. Chi phí taøi chính (Maõ soá 22)
- Laõi tieàn vay
- Phí baûo toàn voán töï coù TL 16
- Loã cheânh leäch tyû giaù trong thanh toaùn
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- Loã cheânh leäch tyû giaù chöa thöïc hieän
- Chi phí taøi chính khaùc
Coäng
31. Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hieän haønh (Maõ soá 51)
- Chi phí thueá TNDN hieän haønh
Coäng

-

24,028,592

19,231,155

186,513,855

14,362,195,301

16,659,617,078

Naêm 2009

Naêm 2008

11,283,389,871

2,808,122,398

11,283,389,871

2,808,122,398

VII. THOÂNG TIN BOÅ SUNG CHO CAÙC KHOAÛN MUÏC TRÌNH BAØY TRONG BAÙO CAÙO LÖU CHUYEÅN TIEÀN TEÄ : Khoâng coù
VIII. NHÖÕNG THOÂNG TIN KHAÙC
3- Thoâng tin veà caùc beân lieân quan:
a. Nhöõng giao dòch troïng yeáu cuûa Coâng ty vôùi caùc beân lieân quan trong kyø bao goàm:
Moái quan heä - Tính chaát giao dòch
+ Coâng ty Ñoàng Thuaän - Coâng ty con - Doanh thu baùn vaät tö
+ Coâng ty Ñoàng Thuaän - Coâng ty con - cho coâng ty con möôïn tieàn sau ñoù chuyeån thaønh voán goùp.
+ Coâng ty Vieät Thuaän Phaùt - Coâng ty lieân keát - Cho Coâng ty lieân keát möôïn tieàn.
+ Coâng ty Vieät Thuaän Phaùt - Coâng ty lieân keát - Doanh thu baùn maùy moùc thieát bò, nguyeân vaät lieäu (ñaát,
ña, daàu DO)
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+ Coâng ty Vieät Thuaän Phaùt - Coâng ty lieân keát - Mua Nguyeân vaät lieäu Beâ toâng nhöïa noùng

2,859,230,862

b. Soá dö caùc khoaûn coâng nôï vôùi caùc beânh lieân quan nhö sau:
Moái quan heä - Tính chaát giao dòch
+ Coâng ty Vieät Thuaän Phaùt - Coâng ty lieân keát - Doanh thu baùn maùy moùc thieát bò, nguyeân vaät lieäu (ñaát,
ña, daàu DO)
+ Coâng ty Vieät Thuaän Phaùt - Coâng ty lieân keát - Mua Nguyeân vaät lieäu Beâ toâng nhöïa noùng
+ Coâng ty Cöôøng Thuaän coøn phaûi traû Coâng ty Vieät Thuaän Phaùt veà vieäc mua Nguyeân vaät lieäu Beâ toâng
nhöïa noùng:

31/12/2009
1,334,555,640
2,859,230,862
2,859,230,862

6- Thoâng tin veà hoaït ñoäng lieân tuïc: Coâng ty vaãn tieáp tuïc hoaït ñoäng trong töông lai.
7- Nhöõng thoâng tin khaùc: khoâng coù
TP Hoà Chí Minh, ngaøy 10 thaùng 02 naêm 2009
Keá toaùn tröôûng

Toång Giaùm ñoác

LEÂ VAÊN VINH

TRAÀN NHÖ HOAØNG
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BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN
1. Kiểm toán độc lập:
Đơn vị kiểm toán độc lập
Địa chỉ: 142 Nguyễn Thị Minh Khai quận 3 TP HCM
Điện thoại: (84.8) 3.9.305.163 Fax: (84.8) 3.9.304.281
Website: aisc.com.vn
Email: aisc@aisc.com.vn
Ý kiến kiểm toán độc lập
Theo quan ñieåm cuûa chuùng toâi, xeùt treân caùc khía caïnh troïng yeáu, caùc baùo caùo taøi chính ñaõ phaûn
aùnh trung thöïc vaø hôïp lyù tình hình taøi chính cuûa COÂNG TY CP ÑAÀU TÖ PHAÙT TRIEÅN
CÖÔØNG THUAÄN IDICO taïi ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009, cuõng nhö keát quaû saûn xuaát kinh
doanh vaø caùc luoàng löu chuyeån tieàn teä cuûa Coâng ty cho nieân ñoä keá toaùn keát thuùc cuøng ngaøy,
phuø hôïp vôùi cheá ñoä keá toaùn Vieät Nam hieän haønh vaø tuaân thuû caùc quy ñònh phaùp lyù coù lieân quan.
Các nhận xét đặc biệt: Không có

2. Kiểm toán nội bộ:
Ý kiến kiểm toán nội bộ: Không có
Các nhận xét đặc biệt: Không có

CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN
1. Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần của tổ chức niêm yết: Không có
2. Công ty có trên 50% vốn cổ phần do tổ chức niêm yết nắm giữ: có 1 công ty
3. Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan, tóm tắt hoạt động và tình hình tài chính:
Hiện tại CTC liên doanh và đầu tư vào các công ty sau:

STT

Tỷ lệ cổ phần
Đơn vị

Địa chỉ

Loại hình

mà CTC nắm
giữ

1

Công ty Cổ Phần
Đầu Tư Đồng Thuận

F 253, khu phố 7, đường
Võ Thị Sáu, Biên Hòa,
Đồng Nai

Công ty con

51%

2

Công ty CP ĐT Việt
Thuận Phát

166, tổ 2 khu phố 11,
phường An Bình – Biên
Hòa – Đồng nai

Công ty liên kết

25%
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Công ty Cổ Phần Đầu Tư Đồng Thuận:

Căn cứ văn bản số 385/TTg-CN ngày 18/3/2008 và số 1834/TTg-KTN ngày
30/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ quyết định triển khai và tỷ lệ góp vốn thành lập
Công ty Cổ phần thực hiện đầu tư dự án quốc lộ 1A đoạn tránh Thành phố Biên Hòa
Tỉnh Đồng Nai theo hình thức BOT. Ngày 06/01/2009 trên cơ sở thống nhất của 3
Nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO, Công ty Đồng
Tân và Tổng Công ty IDICO; Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp chứng nhận
đăng ký kinh doanh lần đầu số 4703000622, ngày 06/01/2009 thành lập công ty Cổ
Phần Đầu Tư Đồng Thuận, công ty có vốn điều lệ là 115.000.000.000 đồng với các cổ
đông sáng lập và tỷ lệ góp vốn như sau:
-

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO nắm giữ 51% vốn điều lệ
tương đương với vốn góp 58.650.000.000 đồng (Năm mươi tám tỷ, sáu trăm năm
mươi triệu đồng).

-

Công ty Đồng Tân Thuộc bộ chỉ huy quân sự Tỉnh Đồng Nai, Quân khu 7 nắm giữ
40% vốn điều lệ tương đương với vốn góp 46.000.000.000 đồng (Bốn mươi sáu tỷ
đồng).

-

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam nắm giữ 9%
vốn điều lệ tương đương với vốn góp 10.350.000.000 đồng (Mười tỷ, ba trăm năm
mươi triệu đồng).

-

Hiện nay công ty Cổ Phần Đầu Tư Đồng Thuận đã đi vào hoạt động và đang triển
khai các công việc lập dự án thiết kế và đền bù giải toả. Các cổ đông tham gia đã
tiến hành góp vốn theo tiến độ với tỷ lệ qui định. Tính đến thời điểm ngày 31
tháng 12 năm 2009 giá trị vốn góp của các cổ đông vào công ty đạt 5.900.000.000
đồng, trong đó công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Cường Thuận IDICO góp
5.585.000.000 đồng.



Công ty Cổ Phần Đầu Tư Việt Thuận Phát

Công ty được thành lập ngày 10 tháng 3 năm 2009 với tổng số vốn điều lệ đăng
ký là 20.000.000.000 đồng. Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính bao gồm :

 Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi;
 Vận tải hàng hóa đường bộ, đường thủy;
 Mua bán và cho thuê máy móc, thiết bị ngành xây dựng, ống cống bê tông
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cốt thép các loại;
 Sản xuất bê tông xi măng, bê tông nhựa nóng

Các cổ đông chính tham gia gồm:

-

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO

-

Công ty Cổ Phần Đầu Tư, Xây dựng và Thương Mại Việt Cường Phát

-

Công ty Cổ Phần Xây Dựng – Vận Tải Số Chín.

Công ty đã đi vào hoạt động và thực hiện góp vốn theo tiến độ thực hiện dự án.
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
1. Cơ cấu tổ chức của công ty:

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC
Đại Hội đồng Cổ đông

Hội đồng quản trị

Ban Kiểm soát

Tổng Giám đốc
Bộ phận quản lý chất lượng (ISO)

Ban thư ký, trợ lý Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc
Kinh tế

Phó T.Giám đốc sản xuất

Nhà máy SX BTĐS

Phó Tổng Giám đốc
Kỹ thuật – Thi công

Phòng kế toán

Phòng Kỹ thuật

Phòng Kinh doanh

Phòng Thi công

GIÁM ĐỐC
Trạm trộn BTNN
P.GIÁM ĐỐC
Phòng Hành chánh nhân sự

GIÁM
ĐỐC
Phòng Đầu tư & QLCĐ

Xí nghiệp cơ giới vận tải

Phân xưởng cơ điện

Phòng Vật tư thiết bị
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2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành:


Hội đồng quản trị

a)

Chủ tịch HĐQT - Bà Trương Hồng Loan

Họ và tên

: TRƯƠNG HỒNG LOAN

Giới tính

: Nữ

Ngày tháng năm sinh

: 05/09/1969

Nơi sinh

: Bến Tre

CMND

: 271622677

cấp ngày

:23/03/2009

Quốc tịch

: Việt Nam

Dân tộc

: Kinh

Quê quán

: Bến Tre

Địa chỉ thường trú

: 168 KP.11, P.An Bình, TP.Biên Hòa, Tỉnh
Đồng Nai.

Số điện thoại liên lạc

: 0913.850193

Trình độ văn hóa

: 12/12

Trình độ chuyên môn

: Quản trị kinh doanh

Nơi cấp: CA Đồng Nai.

Quá trình công tác
- Từ 2000 đến 09/2007

: Giám đốc Cty TNHH Cường Thuận.

- Từ 09/2007 đến 01/2008

: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Cty
CP Cường Thuận.

- Từ 01/2008 đến này

: Chủ tịch HĐQT Cty CP Đầu tư phát triển
Cường Thuận IDICO.

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ : Chủ tịch HĐQT
chức niêm yết
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ
chức khác

: Không

Số CP nắm giữ (thời điểm
31/08/2009)

: 3.540.000 cổ phần, chiếm 23,6 % vốn điều
lệ

+ Đại diện sở hữu

: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
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+ Cá nhân sở hữu:

: 3.540.000 cổ phần, chiếm 23,6 % vốn điều
lệ

Cam kết nắm giữ 100% số cổ phần đang nắm giữ trong vòng 06 tháng đầu tiên kể từ
ngày niêm yết, 50% trong 06 tháng tiếp theo.
Hành vi vi phạm pháp luật:

: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty

: Không

Những khoản nợ đối với công ty

: Không

Lợi ích liên quan đối với công ty

: Không

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:
STT Quan
Hệ

Họ và tên

CMND

Ngày cấp

Nơi cấp

Nguyễn Thị Nguyệt Ánh

271612938

11/05/2004 CA Đồng Nai

Số CP
sở hữu

1

Mẹ

2

Chồng Nguyễn Xuân Quang

271949166

20/04/2005 CA Đồng Nai

761.788

3

Con

Nguyễn Xuân Cường

271949167

20/04/2005 CA Đồng Nai

600.000

4

Con

Nguyễn Thị Ngọc Luyến

Còn nhỏ

5

Con

Nguyễn Xuân Quảng

Còn nhỏ

6

Chị

Trương Như Bích Ngọc

271021253

14/03/2003 CA Đồng Nai

7

Anh

Trương Hữu Đông

271812939

13/11/2007 CA Đồng Nai

8

Em

Trương Như Bích Liễu

271871348

28/05/2007 CA Đồng Nai

9

Em

Trương Thùy Trang

216645720 15/10/2008 Đài Bắc

10

Em

Cao Hùng Sơn

272140103

b)

31/05/2007 CA Đồng Nai

Thành viên Hội đồng quản trị - Ông Nguyễn Xuân Quang

Họ và tên

: NGUYỄN XUÂN QUANG

Giới tính

: Nam

Ngày tháng năm sinh

: 02/12/1962

Nơi sinh

: Thanh Hóa

CMND

: 271949166

Cấp ngày

: 20/04/2005
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Quốc tịch

: Việt Nam

Dân tộc

: Kinh

Quê quán

: Thanh Hóa

Địa chỉ thường trú

: 168 KP.11, P.An Bình, TP.Biên Hòa, Tỉnh
Đồng Nai.

Số điện thoại liên lạc

: 0616 291081

Trình độ văn hóa

: 12/12

Trình độ chuyên môn

: Kỹ sư Cầu đường

Quá trình công tác
- Từ 03/1993 đến 06/2000

: Phụ trách đội xe cơ giới Cty An Bình –
BQP

- Từ 06/2000 đến 09/2004

: Giám đốc Xí nghiệp thi công cơ giới Cty
An Bình – BQP

- Từ 09/2004 đến 05/2005

: Phó giám đốc Cty An Bình – BQP

- Từ 05/2005 đến 03/2008

: Cán bộ Quân đoàn 4 – BQP

- Từ 03/2008 đến 04/2009

: Cố vấn HĐQT Cty CP Đầu tư phát triển
Cường Thuận IDICO

- Từ 04/2009 đến nay

: Thành viên HĐQT Cty CP Đầu tư phát triển
Cường Thuận IDICO

Các chức vụ công tác hiện nay tại
tổ chức niêm yết

: Thành viên HĐQT

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ : Chủ tịch HĐQT Cty CP Đầu tư Đồng
chức khác
Thuận, Chủ tịch HĐQT Cty CP Đầu tư Việt
Thuận Phát.
Số CP nắm giữ (thời điểm
31/08/2009)

: 761.788 cổ phần, chiếm 5,08 % vốn điều lệ.

+ Đại diện sở hữu

: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ.

+ Cá nhân sở hữu

: 761.788 cổ phần, chiếm 5,08 % vốn điều lệ.

Cam kết nắm giữ 100% số cổ phần đang nắm giữ trong vòng 06 tháng đầu tiên kể từ
ngày niêm yết, 50% trong 06 tháng tiếp theo.
Hành vi vi phạm pháp luật:
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Quyền lợi mâu thuẫn với công ty

: Không

Những khoản nợ đối với công ty

: Không

Lợi ích liên quan đối với công ty

: Không

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:

STT

Quan
Hệ

Họ và tên

CMND

Ngày cấp

Nơi cấp

Số CP
sở hữu

1

Mẹ

Lê Thị Lợi

272179096

14/08/2007 CA Đồng Nai

2

Vợ

Trương Hồng Loan

271622677

23/03/2009 CA Đồng Nai

3.540.000

3

Em

Nguyễn Thị Lưu

271949174

21/04/2005 CA Đồng Nai

201.700

4

Con

Nguyễn Xuân Cường

271949167

20/04/2005 CA Đồng Nai

600.000

5

Con

Nguyễn Thị Ngọc Luyến Còn nhỏ

6

Con

Nguyễn Xuân Quảng

c)

Còn nhỏ

Thành viên Hội đồng quản trị - Ông Trần Như Hoàng

Họ và tên

: TRẦN NHƯ HOÀNG

Giới tính

: Nam

Ngày tháng năm sinh

: 15/01/1975

Nơi sinh

: Thanh Hóa

CMND

: 271234754

Cấp ngày

: 22/06/2005

Quốc tịch

: Việt Nam

Dân tộc

: Kinh

Quê quán

: Thanh Hóa

Địa chỉ thường trú

: 30A KP.4, P. Long Bình, TP.Biên Hòa,
Tỉnh Đồng Nai.

Số điện thoại liên lạc

: 0616 291081

Trình độ văn hóa

: 12/12

Trình độ chuyên môn

: Kỹ sư Xây dựng.

Nơi cấp: CA Đồng Nai.

Quá trình công tác
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- Từ 06/1997 đến 06/2000

: Phụ trách kỹ thuật Xí nghiệp thi công cơ
giới Cty An Bình – BQP

- Từ 2000 đến 09/2007

: Phó Giám đốc Công ty TNHH Cường
Thuận.

- Từ 09/2007 đến 01/2008

: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Cường
Thuận.

- Từ 01/2008 đến nay

: Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư phát
triển Cường Thuận IDICO.

Các chức vụ công tác hiện nay tại
tổ chức niêm yết

: Tổng giám đốc - Thành viên HĐQT

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ : Thành viên HĐQT CTy CP Đầu tư Đồng
chức khác
Thuận.
Số CP nắm giữ (thời điểm
31/08/2009)

: 500.000 cổ phần, chiếm 3,33 % vốn điều lệ.

+ Đại diện sở hữu

: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

+ Cá nhân sở hữu

: 500.000 cổ phần, chiếm 3,33 % vốn điều lệ.

Cam kết nắm giữ 100% số cổ phần đang nắm giữ trong vòng 06 tháng đầu tiên kể từ
ngày niêm yết, 50% trong 06 tháng tiếp theo.
Hành vi vi phạm pháp luật

: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty

: Không

Những khoản nợ đối với công ty

: Không

Lợi ích liên quan đối với công ty

: Không

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:

STT

Quan
Hệ

Họ và tên

CMND

Ngày cấp

Nơi cấp

1

Cha

Trần Như Xảo

271040852

27/04/2006 CA Đồng Nai

2

Vợ

Vũ Thị Thu Hòa

271949938

23/06/2005 CA Đồng Nai

3

Chị

Trần Thị Bích Ngọc

271040853

06/09/1988 CA Đồng Nai

4

Em

Trần Như Hùng

271401779

07/09/2007 CA Đồng Nai

5

Con

Trần Vũ Ngân Hà

Còn nhỏ
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6

Con

d)

Trần Vũ Thiên Hà

Còn nhỏ

Thành viên Hội đồng quản trị - Ông Nguyễn Văn Khang

Họ và tên

: NGUYỄN VĂN KHANG

Giới tính

: Nam

Ngày tháng năm sinh

: 17/09/1971

Nơi sinh

: Thái Bình

CMND

: 024388819,

Cấp ngày

: 06/09/2005

Quốc tịch

: Việt Nam

Dân tộc

: Kinh

Quê quán

: Thái Bình

Địa chỉ thường trú

: 115 Nguyễn Minh Hoàng, P.12, Q.Tân Bình,
TP.HCM

Số điện thoại liên lạc

: 0616 291081

Trình độ văn hóa

: 12/12

Trình độ chuyên môn

: Giám đốc tài chính

Nơi cấp: CA TP.HCM

Quá trình công tác
- Từ 1998 đến 2000

: Kế toán tổng hợp CTy An Bình – BQP.

- Từ 2000 đến 5/2005

: Phụ trách kế toán Xí nghiệp thi công cơ giới
Cty An Bình – BQP

- Từ 06/2005 đến 08/2007

: Phụ trách Xí nghiệp thi công cơ giới Cty CP
An Bình.

- Từ 2005 đến 09/2007

: Phó giám đốc tài chính Cty TNHH Cường
Thuận

- Từ 09/2007 đến 01/2008

: Phó Tổng giám đốc tài chính Cty CP Cường
Thuận

- Từ 01/2008 đến nay

: Phó Tổng giám đốc tài chính Cty CP Đầu tư
phát triển Cường Thuận IDICO.

Các chức vụ công tác hiện nay tại
tổ chức niêm yết

: Phó Tổng giám đốc - Thành viên HĐQT

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại

: Phó giám đốc Cty CP Đầu tư Đồng Thuận –
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tổ chức khác

Phó chủ tịch HĐQT.

Số CP nắm giữ (thời điểm
31/08/2009)

: 400.000 cổ phần, chiếm 2,67 % vốn điều lệ.

+ Đại diện sở hữu

: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ.

+ Cá nhân sở hữu

: 400.000 cổ phần, chiếm 2,67 % vốn điều lệ.

Cam kết nắm giữ 100% số cổ phần đang nắm giữ trong vòng 06 tháng đầu tiên kể từ
ngày niêm yết, 50% trong 06 tháng tiếp theo.
Hành vi vi phạm pháp luật:

: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty

: Không

Những khoản nợ đối với công ty

: Không

Lợi ích liên quan đối với công ty

: Không

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:

STT

Quan
Hệ

Họ và tên

CMND

Ngày cấp

Nơi cấp

1

Cha

Nguyễn Văn Thiểm

150944408

08/06/1985

CA Thái Bình

2

Mẹ

Vũ Thị Vân

150118206

27/05/1978

CA Thái Bình

3

Vợ

Lê Thị Hồng Thúy

023260584

04/08/1994

CA TP.HCM

4

Con

Nguyễn Minh Đức

Còn nhỏ

5

Con

Nguyễn Thảo Khánh
Linh

Còn nhỏ

6

Anh

Nguyễn Ngọc Thiêm

5A8E95134

15/11/2007

Bộ Quốc Phòng

7

Anh

Nguyễn Văn Yêm

150024746

25/06/2008

CA Thái Bình

8

Em

Nguyễn Xuân Khái

9V9F699572

13/10/2008

Học viện quân y

e)

Thành viên Hội đồng quản trị - Ông Nguyễn Sỹ Phong

Họ và tên

: NGUYỄN SỸ PHONG

Giới tính

: Nam

Ngày tháng năm sinh

: 02/03/1958

Nơi sinh

: Hà Nội

CMND

: 271537524,
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Cấp ngày

: 16/09/1998

Nơi cấp: CA Đồng Nai

Quốc tịch

: Việt Nam

Dân tộc

: Kinh

Quê quán

: Thanh Trì, Hà Nội

Địa chỉ thường trú

: 14 Lý Thường Kiệt, TP.Biên Hòa, Tỉnh
Đồng Nai.

Số điện thoại liên lạc

: 0616 291081

Trình độ văn hóa

: 12/12

Trình độ chuyên môn

: Kỹ sư điện tử

Quá trình công tác
- Từ 1979 đến 1988

: Giáo viên khoa tên lửa trường Trung cấp kỹ
thuật phòng không.

- Từ 08/1988 đến 06/2003

: Chuyển ngành về CTy giấy Tân Mai
Phụ trách bộ phận đo lường và điều khiển tự
động.
Thường vụ Ban chấp hành công đoàn CTy.
Phó phòng hành chính bảo vệ CTy.

- Từ 07/2003 đến 2005

: Phó giám đốc CTy TNHH Cường Thuận.

- Từ 2006 đến 2007

: Phó giám đốc CTy TNHH DV xử lý môi
trường Đồng Nai.

- Từ 11/2007 đến 01/2008

: Phó Tổng giám đốc CTy CP Cường Thuận.

- Từ 01/2008 đến nay

: Phó Tổng giám đốc CTy CP Đầu tư phát
triển Cường Thuận IDICO.

Các chức vụ công tác hiện nay tại
tổ chức niêm yết

: Phó Tổng Giám đốc - Thành viên HĐQT

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại
tổ chức khác

: Thành viên HĐQT Cty CP Đầu tư Đồng
Thuận

Số CP nắm giữ (thời điểm
31/08/2009)

10.000 cổ phần, chiếm 0,067 % vốn điều lệ.

+ Đại diện sở hữu

0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ.

+ Cá nhân sở hữu

10.000 cổ phần, chiếm 0,067 % vốn điều lệ.
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Cam kết nắm giữ 100% số cổ phần đang nắm giữ trong vòng 06 tháng đầu tiên kể từ
ngày niêm yết, 50% trong 06 tháng tiếp theo.
Hành vi vi phạm pháp luật

: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty

: Không

Những khoản nợ đối với công ty

: Không

Lợi ích liên quan đối với công ty

: Không

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:

STT

Quan
Hệ

Họ và tên

CMND

Ngày cấp

Nơi cấp

1

Mẹ

Nguyễn Thị Thanh 011082454

11/10/1980

CA Hà Nội

2

Chị

Nguyễn Thị Thủy

010818075

07/07/1979

CA Hà Nội

3

Anh

Nguyễn Sỹ Dũng

011804853

07/09/1993

CA Hà Nội

4

Chị

Nguyễn Thị Mộc

012045128

28/08/2003

CA Hà Nội

5

Em

Nguyễn Sỹ Cảng

010796476

26/06/2008

CA Hà Nội

6

Em

Nguyễn Thị Kim
Duyên

270907709

28/04/2003

CA Đồng Nai

7

Em

Nguyễn Thị Kim
Anh

270859542

19/11/2007

CA Đồng Nai

8

Vợ

Nguyễn Kim Thủy 271898562

19/07/2004

CA Đồng Nai

9

Con

Nguyễn Sỹ Thái

271844447

23/03/2004

CA Đồng Nai

10

Con

Nguyễn Sỹ Tùng

272067492

24/07/2006

CA Đồng Nai

f)

100.000

Thành viên Hội đồng quản trị - Ông Phạm Thế Tô

Họ và tên

: PHẠM THẾ TÔ

Giới tính

: Nam

Ngày tháng năm sinh

: 01/01/1972

Nơi sinh

: Thái Bình

CMND

: 271073783

cấp ngày

: 19/10/2005
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Quốc tịch

: Việt Nam

Dân tộc

: Kinh

Quê quán

: Thái Bình

Địa chỉ thường trú

: 102 Đồng Khởi, P.Tân Phong, TP.Biên Hòa,
Tỉnh Đồng Nai.

Số điện thoại liên lạc

: 0909 990998

Trình độ văn hóa

: 12/12

Trình độ chuyên môn

: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác
- Từ 1995 đến 1998

: Nhân viên kinh doanh Cty CP Việt Nam

- Từ 1998 đến 2001

: Nhân viên kinh doanh Cty Chinfon Việt Nam

- Từ 2001 đến 09/2007

: Trưởng phòng kinh doanh Cty TNHH Cường
Thuận

- Từ 2001 đến nay

: Giám đốc Cty TNHH ASIANA

- Từ 09/2007 đến 01/2008

: Giám đốc Đầu tư Cty CP Cường Thuận

- Từ 01/2008 đến nay

: Giám đốc đầu tư Cty CP Đầu tư phát triển
Cường Thuận IDICO

Các chức vụ công tác hiện nay tại
tổ chức niêm yết

: Giám đốc đầu tư - Thành viên HĐQT

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại
tổ chức khác

: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc
Cty TNHH ASIANA.

Số CP nắm giữ (thời điểm
31/08/2009)

: 50.000 cổ phần, chiếm 0,333 % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu

: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu

: 50.000 cổ phần, chiếm 0,333 % vốn điều lệ

Cam kết nắm giữ 100% số cổ phần đang nắm giữ trong vòng 06 tháng đầu tiên kể từ
ngày niêm yết, 50% trong 06 tháng tiếp theo.
Hành vi vi phạm pháp luật:

: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty

: Không

Những khoản nợ đối với công ty

: Không

Lợi ích liên quan đối với công ty

: Không
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Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:

STT

Quan
Hệ

Họ và tên

CMND

Ngày cấp

Nơi cấp

1

Cha

Phạm Thế Định

271073782

19/01/2005

CA Đồng Nai

2

Mẹ

Phạm Thị Na

271476596

12/02/2001

CA Đồng Nai

3

Vợ

Phạm Mai Thu

271043998

24/03/2000

CA Đồng Nai

4

Con

Phạm Thế Khương Còn nhỏ
Duy

5

Con

Phạm Mai Linh
Chi

Còn nhỏ

6

Em

Phạm Thế Sơn

271160341

11/09/1999

CA Đồng Nai

7

Em

Phạm Thị Nết

271527826

20/03/2007

CA Đồng Nai

8

Em

Phạm Thị Thủy

271527827

28/05/2001

CA Đồng Nai

9

Em

Phạm Thị Thúy

271527828

11/10/2002

CA Đồng Nai

10

Em

Phạm Thế Đông

271862237

30/07/2009

CA Đồng Nai

11

Em

Phạm Thị Hồng

272049413

29/05/2006

CA Đồng Nai

g)

Thành viên hội đồng quản trị - Ông Nguyễn Văn Thúy

Họ và tên

: NGUYỄN VĂN THÚY

Giới tính

: Nam

Ngày tháng năm sinh

: 15/10/1958

Nơi sinh

: Nhân Mỹ, Lý Nhân, Hà Nam

CMND

: 025000454

cấp ngày

: 14/08/2008

Quốc tịch

: Việt Nam

Dân tộc

: Kinh

Quê quán

: Nhân Mỹ, Lý Nhân, Hà Nam

Địa chỉ thường trú

: 14/23 Chung cư Miếu Nổi, P.3, Q.Bình
Thạnh, TP.HCM

Số điện thoại liên lạc

: 0918263225
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Trình độ văn hóa

: 12/12

Trình độ chuyên môn

: Tài chính kế toán

Quá trình công tác
- Từ 1982 đến 1994

: Phó phòng tài chính kế toán CTy cung ứng
vật tư Sông Đà – Tổng CTy xây dựng Sông
Đà.

- Từ 1994 đến 1999

: Kế toán trưởng CTy Phát triển đô thị và Khu
công nghiệp

- Từ 2000 đến 2008

: Kế toán trưởng Tổng CTy Đầu tư phát triển
đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (IDICO)

- Từ 01/01/2009 đến nay

: Phó Tổng giám đốc CTy Đầu tư phát triển đô
thị và Khu công nghiệp Việt Nam (IDICO)

Các chức vụ công tác hiện nay tại
tổ chức niêm yết

: Thành viên HĐQT

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại
tổ chức khác

: Phó Tổng giám đốc Tổng CTy IDICO

Số CP nắm giữ (thời điểm
31/08/2009)

: 720.000 cổ phần, chiếm 4,8 % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu

: 700.000 cổ phần, chiếm 4,67 % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu

: 20.000 cổ phần, chiếm 0,13 % vốn điều lệ

Cam kết nắm giữ 100% số cổ phần đang nắm giữ trong vòng 06 tháng đầu tiên kể từ
ngày niêm yết, 50% trong 06 tháng tiếp theo.
Hành vi vi phạm pháp luật:

: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty

: Không

Những khoản nợ đối với công ty

: Không

Lợi ích liên quan đối với công ty

: Không

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:

STT

1

Quan
Hệ
Vợ

P.88/104

Họ và tên

CMND

Ngày cấp

Nơi cấp

Trần Thị Xuân

270552861

19/03/1999

CA Đồng Nai

Số CP
sở hữu
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2

Con

Nguyễn Thị Thanh 271802653
Thủy

3

Con

Nguyễn Thị Thu
Phương

Còn nhỏ

4

Con

Nguyễn Phương
Nam

Còn nhỏ



20/05/2003

CA Đồng Nai

30.000

Ban kiểm soát

a)

Trưởng Ban Kiểm soát – Ông Đoàn Ngọc Minh

Họ và tên

: ĐOÀN NGỌC MINH

Giới tính

: Nam

Ngày tháng năm sinh

: 13/12/1953

Nơi sinh

: TP.Huế, Tỉnh Thừa Thiên

CMND
cấp ngày

: 271904979, ngày 23/03/2005, nơi cấp: CA
Đồng Nai

Quốc tịch

: Việt Nam

Dân tộc

: Kinh

Quê quán

: TP.Huế, Tỉnh Thừa Thiên

Địa chỉ thường trú

: 47/1 Phạm Văn Thuận, P.Bình Đa, TP.Biên
Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Số điện thoại liên lạc

: 0616 291081

Trình độ văn hóa

: 12/12

Trình độ chuyên môn

: Cử nhân Kinh tế - Khoa ngân hàng

Quá trình công tác
- Từ 1977 đến 1978

: Cán bộ tín dụng Ngân hàng Pleiku, Tỉnh Gia
Lai – Kon Tum.

- Từ 1979 đến 1981

: Chỉ huy trưởng công trình Cty xây lắp Miền
Nam – Bộ lương thực thực phẩm.

- Từ 1982 đến 1984

: Đội phó công trình CTy Liên hiệp XNK Đồng
Nai.

- Từ 1984 đến 1993

: Phó phòng kế hoạch CTy XNK Đại Thành,
Tỉnh Đồng Nai.
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- Từ 1993 đến 1999

: Trưởng phòng kế hoạch CTy TNHH Trường
Thuận

- Từ 2000 đến 2005

: Phụ trách kế hoạch Xí nghiệp thi công cơ giới

- Từ 2005 đến 09/2007

: Trưởng phòng Hành chính nhân sự Cty
TNHH Cường Thuận

- Từ 09/2007 đến 01/2008

: Trưởng Ban kiểm soát CTy CP Cường Thuận

- Từ 01/2008 đến nay

: Trưởng Ban kiểm soát CTy CP Đầu tư phát
triển Cường Thuận IDICO.

Các chức vụ công tác hiện nay tại
tổ chức niêm yết

: Trưởng Ban kiểm soát

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại
tổ chức khác

: Không

Số CP nắm giữ (thời điểm
31/08/2009)

:1.000 cổ phần, chiếm 0,0067 % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu

: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu

: 1.000 cổ phần, chiếm 0,0067 % vốn điều lệ

Cam kết nắm giữ 100% số cổ phần đang nắm giữ trong vòng 06 tháng đầu tiên kể từ
ngày niêm yết, 50% trong 06 tháng tiếp theo.
Hành vi vi phạm pháp luật:

: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty

: Không

Những khoản nợ đối với công ty

: Không

Lợi ích liên quan đối với công ty

: Không

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:
STT

Mối
Quan
Hệ

1.

Mẹ

Nguyễn Thị Hòa

270720047 30/05/1983

CA Đồng Nai

0

2.

Em

Đoàn Ngọc Hùng

270048970 26/07/2006

CA Đồng Nai

0

3.

Em

Đoàn Ngọc Châu

270713520

20/04/2006

CA Đồng Nai

0

4.

Em

Đoàn Ngọc Phương

270658295

22/06/2001

CA Đồng Nai

0
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Tên Cá Nhân

CMND Số

Ngày cấp

Nơi cấp

Số cổ
phần sở
hữu
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b)

Thành viên Ban kiểm soát – Bà Lê Thị Hải Yến

Họ và tên

: LÊ THỊ HẢI YẾN

Giới tính

: Nữ

Ngày tháng năm sinh

: 02/05/1985

Nơi sinh

: Đồng Nai

CMND

: 271705447

cấp ngày

: 15/06/2001

Quốc tịch

: Việt Nam

Dân tộc

: Kinh

Quê quán

: Thanh Hóa

Địa chỉ thường trú

: G71 Tổ 2, KP.7, P.Long Bình, TP.Biên Hòa,
Tỉnh Đồng Nai

Số điện thoại liên lạc

: 0616 291081

Trình độ văn hóa

: 12/12

Trình độ chuyên môn

: Trung cấp thống kê

Nơi cấp: CA Đồng Nai

Quá trình công tác
- Từ 2006 đến 09/2007

: Nhân viên thống kê Nhà máy Bê tông đúc sẳn
– CTy TNHH Cường Thuận.

- Từ 09/2007 đến 01/2008

: Nhân viên thống kê Nhà máy Bê tông đúc sẳn
– CTy CP Cường Thuận.

- Từ 01/2008 đến nay

: Nhân viên Thống kê Nhà máy Bê tông đúc sẳn
– CTy CP Đầu tư phát triển Cường Thuận
IDICO.

Các chức vụ công tác hiện nay tại
tổ chức niêm yết

: Nhân viên thống kê Nhà máy Bê tông đúc sẳn.

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại
tổ chức khác

: Không

Số CP nắm giữ (thời điểm
31/08/2009)

: 1.500 cổ phần, chiếm 0,01 % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu

: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu

: 1.500 cổ phần, chiếm 0,01 % vốn điều lệ
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Cam kết nắm giữ 100% số cổ phần đang nắm giữ trong vòng 06 tháng đầu tiên kể từ
ngày niêm yết, 50% trong 06 tháng tiếp theo.
Hành vi vi phạm pháp luật:

: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty

: Không

Những khoản nợ đối với công ty

: Không

Lợi ích liên quan đối với công ty

: Không

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:
STT

Mối
Quan
Hệ

1.

Cha

Lê Hải Giới

83A801208870 01/04/2002 Bộ Quốc Phòng

2.

Mẹ

Trần Thị Mầu

272123604

18/04/2007 CA Đồng Nai

3.

Em

Lê Hải Nam

271971127

08/07/2005

c)

Tên Cá Nhân

CMND Số

Ngày cấp

Nơi cấp

Số cổ
phần
sở hữu

CA Đồng Nai

Thành viên Ban kiểm soát – Ông Vũ Tiến Dũng

Họ và tên

: VŨ TIẾN DŨNG

Giới tính

: Nam

Ngày tháng năm sinh

: 24/03/1979

Nơi sinh

: Thanh Hóa

CMND

: 271468140,

cấp ngày

: 04/08/1997

Quốc tịch

: Việt Nam

Dân tộc

: Kinh

Quê quán

: Thanh Hóa

Địa chỉ thường trú

: 55/19/1A KP.1, P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa,
Tỉnh Đồng Nai.

Số điện thoại liên lạc

: 0616 291081

Trình độ văn hóa

: 12/12

Trình độ chuyên môn

: Cử nhân Địa chất công trình, Cử nhân Kinh
tế đối ngoại.
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Nơi cấp: CA Đồng Nai
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Quá trình công tác
- Từ 2002 đến 2003

: Nhân viên kỹ thuật CTy TNHH 115.

- Từ 2003 đến 09/2007

: Nhân viên phòng kỹ thuật CTy TNHH
Cường Thuận.

- Từ 09/2007 đến 01/2008

: Nhân viên phòng kỹ thuật CTy CP Cường
Thuận.

- Từ 01/2008 đến nay

: Phó giám đốc Nhà máy Bê tông đúc sẳn CTy
CP Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO.

Các chức vụ công tác hiện nay tại
tổ chức niêm yết

: Quyền giám đốc Nhà máy Bê tông đúc sẵn.

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại
tổ chức khác

: Không

Số CP nắm giữ (thời điểm
31/08/2009)

: 3.500 cổ phần, chiếm 0,0233 % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu

: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu

: 3.500 cổ phần, chiếm 0,0233 % vốn điều lệ

Cam kết nắm giữ 100% số cổ phần đang nắm giữ trong vòng 06 tháng đầu tiên kể từ
ngày niêm yết, 50% trong 06 tháng tiếp theo.
Hành vi vi phạm pháp luật:

: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty

: Không

Những khoản nợ đối với công ty

: Không

Lợi ích liên quan đối với công ty

: Không

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:
Quan
Hệ

STT

Họ và tên

CMND

Ngày cấp

Nơi cấp

1

Cha

Vũ Hùng Díu

271468233

04/09/1995

CA Đồng Nai

2

Mẹ

Vũ Thị Hái

170713241

19/12/1978

CA Thanh Hóa

3

Em

Vũ Thị Hoa

171693688

05/12/1997

CA Thanh Hóa

4

Em

Vũ Thị Hồng

172965687

02/08/2004

CA Thanh Hóa
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Số CP
sở hữu

500

Ban Giám đốc
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a)

Tổng Giám đốc - Ông Trần Như Hoàng
Như phần trình bày tại khoản mục Hội đồng Quản trị

b)

Phó Tổng Giám đốc - Ông Nguyễn Văn Khang
Như phần trình bày tại khoản mục Hội đồng Quản trị

c)

Phó Tổng Giám đốc - Ông Nguyễn Sỹ Phong
Như phần trình bày tại khoản mục Hội đồng Quản trị

d)

Phó Tổng Giám đốc - Ông Đới Hùng Cường

Họ và tên

: ĐỚI HÙNG CƯỜNG

Giới tính

: Nam

Ngày tháng năm sinh

: 23/11/1977

Nơi sinh

: Kon Tum

CMND

: 233045995

cấp ngày

: 08/03/2008

Quốc tịch

: Việt Nam

Dân tộc

: Kinh

Quê quán

: Thanh Hóa

Địa chỉ thường trú

: 214C4 Chung cư An Bình, P.An Bình, TP.Biên
Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Số điện thoại liên lạc

: 0616 291081

Trình độ văn hóa

: 12/12

Trình độ chuyên môn

: Kỹ sư cầu đường

Nơi cấp: CA Kon Tum

Quá trình công tác
- Từ 2002 đến 2003

: Nhân viên kỹ thuật CTy CP Vận tải Quốc tế
Hoàng Anh

- Từ 2003 đến 2005

: Nhân viên kỹ thuật CTy An Bình – BQP

- Từ 2005 đến 09/2007

: Phó phòng kỹ thuật CTy TNHH Cường Thuận

- Từ 09/2007 đến 01/2008

: Phó phòng Kỹ thuật CTy CP Cường Thuận

- Từ 01/2008 đến 03/2009

: Phó giám đốc Kỹ thuật Thi công Cty CP Đầu tư
phát triển Cường Thuận IDICO
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- Từ 03/2009 đến nay

: Phó Tổng giám đốc CTy CP Đầu tư phát triển
Cường Thuận IDICO

Các chức vụ công tác hiện nay tại
tổ chức niêm yết

: Phó Tổng giám đốc

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại
tổ chức khác

: Giám đốc Cty CP Đầu tư Việt Thuận Phát

Số CP nắm giữ (thời điểm
31/08/2009)

: 1.000 cổ phần, chiếm 0,0067 % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu

: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu

: 1.000 cổ phần, chiếm 0,0067 % vốn điều lệ

Cam kết nắm giữ 100% số cổ phần đang nắm giữ trong vòng 06 tháng đầu tiên kể từ ngày
niêm yết, 50% trong 06 tháng tiếp theo.
Hành vi vi phạm pháp luật:

: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty

: Không

Những khoản nợ đối với công ty

: Không

Lợi ích liên quan đối với công ty

: Không

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:
Quan
Hệ

STT

Họ và tên

CMND

Ngày cấp

Nơi cấp

1

Mẹ

Đinh Thị Hương

201403417

21/12/1995

CA Đà Nẵng

2

Vợ

Đầu Thị Huyền

172856367

20/01/2006

CA Thanh Hóa

3

Em

Đới Thị Thu Thảo

233161533

29/09/2008

CA Kon Tum

4

Con

Đới Hùng Thịnh



Số CP
sở hữu

103.000

Kế toán trưởng
Kế toán trưởng - Ông Lê Văn Vinh

Họ và tên

: LÊ VĂN VINH

Giới tính

: Nam

Ngày tháng năm sinh

: 16/04/1974
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Nơi sinh

: Bình Định

CMND

: 272189131

cấp ngày

: 22/09/2007

Quốc tịch

: Việt Nam

Dân tộc

: Kinh

Quê quán

: Bình Định

Địa chỉ thường trú

: 51/18 Tổ 5, KP.Bình Dương, P.Long Bình Tân,
TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Số điện thoại liên lạc

: 0616 291081

Trình độ văn hóa

: 12/12

Trình độ chuyên môn

: Cử nhân tài chính kế toán

Nơi cấp: CA Đồng Nai

Quá trình công tác
- Từ 1996 đến 1998

: Nhân viên XNK Cty TNHH Vina Tarpaulin Bình
Dương

- Từ 1998 đến 2001

: Nhân viên kế tóan Cty TNHH chăn nuôi CP

- Từ 2001 đến 2002

: Nhân viên XNK Cty TNHH SX Đông Nam

- Từ 2002 đến 09/2007

: Kế toán trưởng Cty TNHH Cường Thuận

- Từ 09/2007 đến 01/2008

: Kế toán trưởng Cty CP Cường Thuận

Các chức vụ công tác hiện nay tại
tổ chức niêm yết

: Kế toán trưởng

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại
tổ chức khác

: Không

Số CP nắm giữ (thời điểm
31/08/2009)

: 20.000 cổ phần, chiếm 0,1333% vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu

: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu

: 20.000 cổ phần, chiếm 0,1333 % vốn điều lệ

Cam kết nắm giữ 100% số cổ phần đang nắm giữ trong vòng 06 tháng đầu tiên kể từ ngày
niêm yết, 50% trong 06 tháng tiếp theo.
Hành vi vi phạm pháp luật:

: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty

: Không

Những khoản nợ đối với công ty

: Không
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Lợi ích liên quan đối với công ty

: Không

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:

STT

Quan
Hệ

Họ và tên

CMND

Ngày cấp

Nơi cấp

1

Cha

Lê Tự Lập

220276462

29/05/2008

CA Khánh Hòa

2

Mẹ

Đỗ Thị Giã

220276461

29/05/2008

CA Khánh Hòa

3

Vợ

Phan Thị Lệ

182254807

19/05/1997

CA Nghệ An

4

Chị

Lê Thị Châu

220241701

07/07/1995

CA Khánh Hòa

5

Chị

Lê Thị Thuyền

220276460

27/05/2008

CA Khánh Hòa

6

Anh

Lê Văn Tâm

220647168

06/03/2008

CA Khánh Hòa

7

Con

Lê Uyên Thảo

Còn nhỏ

8

Con

Lê Văn Thịnh

Còn nhỏ

Số CP
sở hữu

3. Thay đổi Tổng Giám đốc điều hành trong năm: Không có
4. Quyền lợi của Ban Giám đốc, tiền lương, thưởng của Ban Giám đốc và các quyền lợi khác
của Ban Giám đốc:
Tiền lương của Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc thực hiện theo quyết định phê
duyệt của HĐQT căn cứ theo hiệu quả công việc và mức độ hoàn thành kế hoạch. Tiền thưởng
theo qui định chung của công ty, căn cứ tình hình thực hiện quĩ khen thưởng, việc chi thưởng
thường thực hiện cùng với thưởng cho người lao động vào các dịp lễ trọng đại của đất nước.

5. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động
Số lượng người lao động trong Công ty
Tính đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2009, tổng số người lao động trong Công ty là 378 người, số
lượng cán bộ công nhân viên và trình độ lao động được thể hiện ở bảng sau:
Theo giới tính:
Nam

Nữ

314 lao động

64 lao động

Theo trình độ chuyên môn:
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Trình độ chuyên môn

Nam

Trên Đại học

1

Đại học

23

Cao đẳng

34
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Trung cấp

35

Sơ cấp

5

Trình độ chuyên môn khác

216

Các chế đố đối với người lao động
Chính sách trả lương cho người lao động
Chính sách trả lương được xây dựng dựa trên tiêu chí công bằng, minh bạch và thực hiện theo
mục tiêu khuyến khích người lao động không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng và tinh thần
trách nhiệm trong công việc được giao.
Mức lương bình quân năm 2009 là 3.500.000 đồng/người/tháng.
Chế độ khen thưởng
Hiện tại việc khen thưởng cho người lao động công ty chủ yếu thưởng váo các dịp lễ lớn, nhằm
tạo điều kiện đễ cng nhân viên có thêm điều kiện nghỉ lễ cùng gia đình. Công ty đang từng bước
xây dựng chế độ khen thưởng phù hợp dựa theo tỷ lệ trích lập quĩ khen thưởng phúc lợi tai công
ty.
Chế độ phụ cấp lương và các chế độ khác
Chế độ phụ cấp lương được quy định tại quy chế lương hiện hành của Công ty, bao gồm các hình
thức phụ cấp về độc hại, phu cấp làm ngoài giờ, phụ cấp trách nhiệm,…
Ngoài tiền lương và phụ cấp lương, cán bộ công nhân viên trong Công ty còn được hưởng
nhiềuchế độ đãi ngộ khác như: Được làm việc trong môi trường làm việc có kỷ luật, cạnh tranh
lành ạnh; điều kiện, phương tiện làm việc phù hợp; có cơ hội được đào tạo, phát triển; tiền lương,
tiền thưởng có tính cạnh tranh tương đối cao; được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo
hiểm thân thể; hỗ trợ ăn trưa, ăn ca…..
Bên cạnh đó, Công ty cũng chú trọng đến việc tổ chức các đoàn thể nhằm hỗ trợ và bảo vệ quyền
lợi người lao động cũng như chăm lo đời sống tinh thần cho nhân viên. Các tổ chức chính trị và
chính trị xã hội bao gồm: Đảng bộ, Công đoàn cơ sở, Liên chi đoàn TNCSHCM đã, đang hoạt
động tốt theo đúng Điều lệ của tổ chức, phát huy vai trò tích cực của mình. Các hoạt động của các
tổ chức này được tổ chức thường xuyên, đa dạng, hấp dẫn người lao động, giúp người lao động
nắm được mục tiêu phát triển của Công ty, thấy được trách nhiệm của mình trong quá trình tạo
dựng doanh nghiệp, qua đó thêm gắn bó với Công ty. Đây là những viên gạch từng ngày, từng
ngày góp phần xây dựng nên nền văn hoá doanh nghiệp mang đậm bản sắc CTC.
Chính sách đào tạo
Bên cạnh chính sách thu hút người tài, CTC chú trọng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực. Nội
dung đào tạo của CTC được xây dựng trên nhu cầu thực tế của người lao động và đòi hỏi của
công việc. Về cơ bản, chương trình đào tạo bao gồm phần đào tạo chung (an toàn lao động, tiêu
chuẩn ISO, văn hoá doanh nghiệp,…) và phần đào tạo được thiết kế thiết kế riêng cho các phòng
ban, vị trí (kỹ năng quản lý, kỹ năng giao tiếp, quản trị nhân sự, nghiên cứu thị trường, đào tạo
nghề,…), nhằm đáp ứng cho nhu cầu sử dụng lao động có kỹ năng và trình độ cao đáp ứng cho sự
phát triển của công ty trong tương lai.
Tùy theo từng nội dung đào tạo, CTC Cùng với sự phát triển của công ty, phát triển công nghệ
quản lý và kỷ thuật, CTC luôn cử cán bộ chuyên trách các bộ phận tham gia các lớp tp huấn, bồi
dưỡng kiến thức cho công việc đang đảm nhiệm.
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Với chính sách đào tạo hợp lý và hiệu quả, Công ty đã thực sự tạo nên nguồn nhân lực với chất
lượng cao, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của các hoạt động sản xuất và kinh doanh trong
một môi trường cạnh tranh.

6. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên/Chủ tịch và Ban
kiểm soát/ Kiểm soát viên:
Trong năm 2009, Hội đồng quản trị có sự thay đổi như sau:
Ông : Nguyễn Mạnh Lương thôi giữ chức thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2007-2013.
Hội đồng quản trị được bầu bổ sung các ông :
1. Nguyễn Xuân Quang
2. Nguyễn Văn Thúy
3. Nguyễn Sỹ Phong
trúng cử ủy viên hội đồng quản trị theo qui chế bầu cử tại đại hội cổ đông thường niên năm 2009.

THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG VÀ BAN ĐIỀU HÀNH
1. Thành phần và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
 Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định
mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền
của Đại hội đồng cổ đông. Hiện tại Hội đồng quản trị Công ty có 07 thành viên, trong đó có 03
thành viên độc lập không điều hành. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 năm.
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Danh sách thành viên Hội đồng quản trị
01. Bà Trương Hồng Loan

– Chủ tịch Hội đồng quản trị

02. Ông Nguyễn Xuân Quang – Ủy viên Hội đồng quản trị
03. Ông Nguyễn Văn Thúy

– Ủy viên Hội đồng quản trị

04. Ông Trần Như Hoàng

– Ủy viên Hội đồng quản trị

05. Ông Phạm Thế Tô

– Ủy viên Hội đồng quản trị

06. Ông Nguyễn Sỹ Phong

– Ủy viên Hội đồng quản trị

Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2009:
Trong năm vừa qua, Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 cuộc họp để kịp thời nắm bắt và xây dựng
các định hướng phát triển doanh nghiệp. Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng chỉ đạo và giám sát
Ban Tổng giám đốc điều hành trong việc thực hiện các chỉ tiêu về sản xuất và kinh doanh của
Công ty.
Hội đồng quản trị đã đề ra các nghị quyết, quyết định quan trọng để thực hiện và hoàn thành
thắng lợi các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông đã thông qua với các kết quả nổi bật sau :
- Tổng doanh thu: đạt 106% so với kế hoạch của nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên
2009.
- Lợi nhuận sau thuế: đạt 47 tỷ đồng ( đạt 223,8% so với năm 2008)
Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT:
Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, thù lao cho Hội đồng quản trị trong năm 2009 là 3%
lợi nhuận sau thuế của Công ty.
 Ban Kiểm soát
Ban Kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là tổ chức thay mặt cổ đông kiểm soát tính hợp lý
và hợp pháp của mọi hoạt động kinh doanh, quản trị, điều hành và báo cáo tài chính của Công ty.
Hiện tại Ban kiểm soát Công ty có 03 thành viên, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 05 năm.
Danh sách thành viên Ban Kiểm soát
01. Ông Đoàn Ngọc Minh – Trưởng Ban Kiểm soát
02. Ông Vũ Tiến Dũng – Thành viên Ban Kiểm soát
03. Bà Lê Thị Hải Yến – Thành viên Ban Kiểm soát
Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2009:
- Kiểm soát chiến lược:
• Thường xuyên giám sát việc thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ của HĐQT, Ban TGĐ. Tham gia
tất cả các phiên họp thường kỳ cũng như bất thường của HĐQT (12 phiên). Đóng góp ý kiến xây
dựng các quyết định, nghị quyết của HĐQT phù hợp với luật doanh nghiệp mới và điều lệ công
ty.
• Giám sát HĐQT thực hiện chức năng trong công tác nhân sự.
• Thường xuyên ghi nhận, kiểm tra các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cổ đông và đề nghị HĐQT,
Ban giám đốc xem xét, giải thích và giải quyết kịp thời các kiến nghị đó.
- Kiểm soát hoạt động:
• Phaân coâng nhieäm vuï cho töøng thaønh vieân.
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• Kieåm tra vieäc chaáp haønh phaùp luaät, quy chế, ñieàu leä cuûa Coâng ty ñoái vôùi Hoäi ñoàng quaûn trò,
Ban giaùm ñoác ñieàu haønh vaø Boä maùy quaûn lyù cuûa coâng ty. Kieåm tra baùo caùo taøi chính töøng Quí
vaø naêm 2009.
• Kieåm tra hoaït ñoäng saûn xuaát, tieâu thuï, haïch toaùn cuûa Nhaø maùy beâtoâng ñuùc saún.
• Kieåm tra hoaït ñoäng thi coâng, xaây döïng cuûa Coâng ty, toå chöùc vaø quy trình hoaït ñoäng cuûa traïm
thu phí ñöôøng Tænh loä 16.
• Kieåm tra tieán ñoä vaø hieäu quaû vieäc ñaàu tö vaøo caùc coâng ty con vaø coâng ty lieân danh, lieân keát.
• Tổ chức kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán, thẩm định báo cáo tài chính của công ty (01
lần/năm)
• Giám sát việc thực hiện các hợp đồng cung cấp nguyên phụ liệu, vật tư; giám sát các hoạt động
quảng cáo và hỗ trợ bán hàng.
• Giám sát việc chấp hành các chế độ chính sách với người lao động.
• Giám sát việc chi trả cổ tức và thực hiện phân bổ lợi nhuận hàng năm.
- Kiểm soát Báo cáo tài chính:
• Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý, năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số
liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập vào cuối kỳ; giám sát việc thực thi
những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra.
Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên ban Kiểm soát
Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, thù lao cho Hội đồng quản trị trong năm 2009 là 0,5%
lợi nhuận sau thuế của Công ty.
Số lượng thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát/Kiểm soát viên, Ban Giám
đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: Chưa có

2. Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty
Để tăng cường hơn nữa hiệu quả trong hoạt động quản trị Công ty, Hội đồng quản trị và Ban
Tổng giám đốc sẽ tập trung thực hiện các kế hoạch sau:
• Ổn định hơn nữa mô hình tổ chức để xây dựng bộ máy hợp lý khoa học trên cơ sở các quy trình
tác nghiệp, mô tả công việc. Bộ máy điều hành cần tinh gọn nhưng vẫn đảm bảo điều hành toàn
công ty hiệu quả.
• Xây dựng chiến lược nguồn nhân lực, tuyển dụng, đào tạo có kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, kết
hợp các phương thức đào tạo và tự đào tạo.
• Ngoài đào tạo về nghiệp vụ chuyên môn, quan tâm hơn đến công tác đào tạo về kỹ năng quản lý
cho các cấp quản lý công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm
soát phải được đào tạo và đạt chứng chỉ về quản trị công ty.
• Thực hiện tốt các quy định về thưởng phạt để tạo động lực phát triển.
• Thường xuyên điều chỉnh các quy trình làm việc cho phù hợp, phối hợp hiệu quả, phát huy tốt
hiệu quả các hệ thống quản lý chất lợng ISO.
• Liên tục cập nhật, đổi mới, nhất là quy chế nội bộ.
• Lựa chọn những cán bộ có đủ năng lực, chuyên môn, phảm chất đạo đức để thành lập một bộ
phận chuyên trách giám sát việc thực hiện các quy chế quản lý nội bộ.
• Đưa việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp thành mục tiêu hiện thực với những tiêu chí cụ thể
trong giai đoạn tới.
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3. Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của cổ đông nội bộ (tại
thời điểm 19/3/2010)
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LOẠI CỔ ĐÔNG

S
T

SLCP
BAN ĐẦU

HỌ TÊN

T
1

Nguyễn Xuân Quang

2

Trương Hồng Loan

3

Trần Như Hoàng

4

Nguyễn Văn Khang

5

Phạm Thế Tô

6

Nguyễn Sỹ Phong

7

Nguyễn Văn Thuý

HĐ
QT

TRONG
NƯỚC
BGĐ

8

KTT

TỔNG SỐ
CP

TỶ LỆ
NẮM
GIỮ

761,788

761,788

5.08%

3,540,000

3,540,000

23.60%

500,000

500,000

3.33%

400,000

400,000

2.67%

50,000

50,000

0.33%

10,000

10,000

0.07%

20,000

20,000

0.13%

1,000

1,000

0.01%

1,500

1,500

0.01%

3,500

3,500

0.02%

1,800

1,800

0.01%

20,000

20,000

0.13%

5,309,588

5,309,588

35.4%

Đới Hùng Cờng

9

Lờ Thị Hải Yến

10

Vũ Tiến Dũng

11

Đoàn Ngọc Minh

BKS

SLC
P +/-

12 Lê Văn Vinh

TỔNG CỘNG

III.Các dữ liệu thống kê về cổ đông
 Cơ cấu cổ đông của Công ty (tại thời điểm 19/03/2010):
Cổ đông trong nước
Cổ đông

Số cổ phần
nắm giữ

Tỷ lệ
(%)

Cổ đông nước ngoài
Số cổ
Tỷ lệ
phần nắm
(%)
giữ

Tổng
Số cổ phần
nắm giữ

Tỷ lệ (%)

1. Cổ đông nhà nước
(SCIC)
2. Cổ đông nội bộ

5,309,588

35,4

5,309,588

35,4

5.281.788

35,21

5.281.788

35,21

Ban Tổng giám đốc

1.000

0,01

1.000

0,01

Ban Kiểm soát

6.800

0,05

6.800

0,05

Kế toán trưởng

20.000

1,13

20.000

0,13

9.690.412

64,6

9.690.412

64,6

Cá nhân

8.629.667

57.53

8.629.667

57.53

Tổ chức

1.060.745

7,07

1.060.745

7,07

HĐQT

3. Cổ đông khác
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Cổ đông trong nước
Cổ đông

Số cổ phần
nắm giữ

Tổng số cổ phần

15.000.000

Tỷ lệ
(%)

Cổ đông nước ngoài
Số cổ
Tỷ lệ
phần nắm
(%)
giữ

100

Tổng
Số cổ phần
nắm giữ

Tỷ lệ (%)

15.000.000

100

 Thông tin về cổ đông lớn của Công ty (tại thời điểm 19/03/2010):
Tên cổ đông

Địa chỉ

Nguyễn Xuân Quang

168 KP11, P.An Bình, TP.Biên
Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Nguyễn Xuân Hòa

168 KP11, P.An Bình, TP.Biên
Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Nguyễn Văn Thuận

168 KP11, P.An Bình, TP.Biên
Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Trơng Hồng Loan

168 KP11, P.An Bình, TP.Biên
Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Phạm Thị Bích Ngọc

152 KP.11, P.An Bình, TP.Biên
Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Công ty TNHH MTV Chứng
Khoán Ngân hàng SàI Gòn
Thương Tín

278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8,
Q.3, TP.HCM

Nguyễn Ngọc Tuyên

30A Tổ 1, KP.4, P.Long Bình,
TP.Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Nguyễn Thị Hồng Cúc

176/1A KP.11, P.An Bình,
TP.Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Võ Thị Của

75/1A đờng Phan Văn Hớn, KP.6,
P.Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM

Nguyễn Thị Phương Thức

24KB KP.7, P.Tân Phong,
TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Nguyễn Văn Khang

38B Nguyễn Văn Lợng Q.Gò
Vấp, TP.HCM
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Tỷ lệ nắm
giữ
761,788

805,800

805,800

3,540,000

300,000

310,745

222,200

370,000

375,000

386,000

400,000

Số cổ phần
nắm giữ
5.08%

5.37%

5.37%

23.60%

2.00%

2.07%

1.48%

2.47%

2.50%

2.57%

2.67%
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