
   

 

 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
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CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16 

(LICOGI 16) 

 

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302310209 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành 

phố Hồ Chí Minh cấp ngày 02 tháng 06 năm 2006, thay đổi lần thứ 10 ngày 21/03/2010) 

 

 

Báo cáo thường niên  này sẽ được cung cấp tại: 

Công ty Cổ phần LICOGI 16 

� 24A Phan Đăng Lưu, P.6, Q. Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh  

� Điện thoại: (84.8) 38 411 375  Fax: (84.8) 38 411 376 

� www.licogi16.com            Email: info@licogi16.com 

Phụ trách công bố thông tin: 

Họ tên: Phạm Xuân Diện                  Chức vụ: Tp. Kinh tế 

Số điện thoại: (84.8) 38 411 375     Fax: (84.8) 38 411 37
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CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16 
Tên cổ phiếu:  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Licogi 16 

Mã giao dịch: LCG 

Loại cổ phiếu:                                             Cổ phiếu phổ thông 

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu  

Niêm yết cổ phiếu tại sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) 

Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 37.500.000 cổ phiếu         

Tổng giá trị niêm yết:                               375.000.000.000 đồng (tính theo mệnh giá) 

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN 

� Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Việt Nam 

      Địa chỉ: 01 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội 

      Điện thọai: 84-438241990   Fax:  84-438253973 

Hội đồng quản trị công ty: 

1. Ông Bùi Dương Hùng      Chủ tịch 

2. Ông Lê Văn Nga       Thành viên 

3. Ông Vũ Công Hưng      Thành viên 

4. Ông Hoàng Minh Khai     Thành viên 

5. Ông Nguyễn Duy Bảo     Thành viên 

6. Bà Đặng Phạm Minh Loan    Thành viên 

7. Jean – Eric Jacquemin                     Thành viên, bầu bổ sung từ ngày: 28/10/2010. 

Ban Tổng giám đốc 

1. Ông Lê Văn Nga       Tổng giám đốc 

2. Ông Hoàng Minh Khai     Phó Tổng giám đốc 

3. Ông Bùi Đông Hoàn      Phó Tổng giám đốc  

4. Ông Vũ Công Hưng      Phó Tổng giám đốc  

5. Ông Đoàn Thuận Chí      Phó Tổng giám đốc, đến hết ngày 17/11/2010. 

6. Ông Trịnh Thế Dũng      Phó Tổng giám đốc, bổ nhiệm 04/05/2010 

Ban Kiểm soát 

1. Ông Trần Đình Tuấn     Trưởng ban 

2. Bà Phạm Thị Minh Hiền    Thành viên 
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3. Ông Phạm Xuân Diện     Thành viên 

NỘI DUNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY 

Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 

Công ty cổ phần Licogi 16 trước đây là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng Công ty 

Xây dựng và Phát triển Hạ tầng (Licogi) được thành lập theo quyết định số 427/QĐ – 

BXD  ngày 08/3/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng trên cơ sở tổ chức lại Chi Nhánh 
của Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng tại Tp Hồ Chí Minh.  

Thực hiện chủ trương của Nhà nước về việc chuyển đổi các Doanh nghiệp Nhà nước 
thành Công ty cổ phần. Năm 2005 Công ty tiến hành công tác cổ phần hoá và đến năm 

2006 Công ty Xây dựng số 16 chính thức chuyển thành Công ty Cổ phần Licogi 16 

theo Quyết định số 327/QĐ-BXD ngày 28/02/2006 và Quyết định số 844/QĐ-BXD 

ngày 31/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Công ty chính thức nhận giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư TpHCM cấp ngày 02/06/2006. 

- Tên giao dịch đầy đủ bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16 

Tên giao dịch đối ngoại: LICOGI 16 JOINT STOCK COMPANY 

Tên giao dịch viết tắt: LICOGI 16 

Logo Công ty 

 

- Trụ sở giao dịch của Công ty: 

• Địa chỉ: 24A Phan Đăng Lưu, phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM 

• Điện thoại: (84.8) 38 411 375 – (84.8) 32445477   Fax: (84.8) 38 411 376 

• Email: info@licogi16.com    Website: www.licogi16.com 

• Mã số thuế: 0302310209 

• Nơi mở tài khoản:  

T
T 

Ngân hàng giao dịch Số tài khoản Ghi 
chú 
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1 Nông  nghiệp và phát triển nông thôn- CN 

Đông Sài Gòn 

6280.00.030192 VND  

2 Ngân hàng TMCP tiên phong (TB bank) 26091985001 VND 

3 Ngân hàng liên doanh Lào- việt 040.00.7300.00097.4 USD 

Ngành nghề kinh doanh:  

Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy 

điện, sân bay, bến cảng, đường dây và các trạm biến thế điện; các công trình cấp 

thoát nước và vệ sinh môi trường, nền móng công trình.  

Sản xuất, mua bán vật tư, thiết bị, phụ tùng và các loại vật liệu xây dựng, ống cống bê 

tông, bê tông thương phẩm; gia công, chế tạo các sản phẩm cơ khí xây dựng; cốp pha 

định hình, dàn giáo, khung nhà công nghiệp (không sản xuất, gia công tại trụ sở).  

Mua bán, cho thuê thiết bị vật tư kỹ thuật; tư vấn đầu tư. Dịch vụ sửa chữa, lắp đặt 

máy móc, thiết bị, các sản phẩm cơ khí và kết cấu định hình.  

Đầu tư, kinh doanh nhà ở, khu đô thị mới, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, các dự án 

thủy điện vừa và nhỏ.  

Mua bán máy móc, vật tư ngành xây dựng.  

Thí nghiệm vật liệu xây dựng.  

Khai thác đá. Khai thác đá có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.  

Đào tạo  nghề. Giáo dục trung cấp chuyên nghiệp. Đào tạo cao đẳng. Giáo dục trung 

học phổ thông. 

Vốn điều lệ:    375.000.000.000 đồng (Ba trăm bảy mươi lăm tỷ đồng) 

   Quá trình thay đổi vốn điều lệ: 

Bảng 1: Quá trình thay đổi vốn điều lệ 

Thời gian 
kết thúc đợt 

tăng vốn 

Vốn điều lệ 
trước khi tăng 

(VNĐ) 

Giá trị tăng 
(VNĐ) 

Vốn điều lệ sau 
khi tăng (VNĐ) Phương thức 

30/12/2006 12.000.000.000 13.000.000.000 25.000.000.000 Chào bán ra công 

chúng. 

30/06/2007 25.000.000.000 31.500.000.000 56.500.000.000 
Bán cho CBNV, Cổ 

đông hiện hữu, cổ đông 

chiến lược, bán riêng lẻ 

cho các Nhà đầu tư lớn 
theo Nghị quyết 

ĐHĐCD ngày 7/02/07. 
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30/03/2008 56.500.000.000 79.500.000.000 136.000.000.000 Chào bán ra công chúng 

theo Giấy chứng nhận 

chào bán cổ phiếu ra 

công chúng số 

232/UBCK-GCN ngày 

29/11/2007 

30/6/2009 136.000.000.000 68.000.000.000 204.000.000.000 Chia cổ tức năm 2008 

bằng cổ phiếu với tỷ lệ 
50%. 

20/11/2009 204.000.000.000 46.000.000.000 250.000.000.000 Chào bán riêng lẻ cho 
các nhà đầu tư lớn 

30/09/2010 250.000.000.000 125.000.0000.000 375.000.000.000 Chia cổ tức năm 2009 

bằng cổ phiếu với tỷ lệ 

50%. 

Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận đối với Tập thể Công ty Cổ phần 

LICOGI 16 từ năm 2005 - 2010: 

Năm 
Số ký 

hiệu QĐ 
Ngày/ 

tháng/năm 
Cấp khen 

thưởng 
Thành tích Công ty 

 
2005 

09/QĐ-
BXD 

04/01/ 2006 Bộ Xây 
dựng 

Tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc năm 2005 

71 
QĐ/TV. 
ĐUK 

30/3/ 2006 Đảng bộ 
Khối CS 
BXD 

Cơ sở đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh năm 
2005 

983 QĐ/ 
TTg 

21/7/ 2006 Thủ tướng 
Chính phủ 

Tặng Bằng khen Đơn vị đã có thành tích trong 
công tác từ 2001-2005, góp phần vào sự nghiệp 
xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc 

2006   Bộ Xây 
dựng 

Tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc năm 2006 

509/QĐ-
BXD 

 Bộ Xây 
dựng 

Bộ XD tặng Bằng khen Công ty đã hoàn thành 
tốt nhiệm vụ công tác 

38/QĐ-
CĐXD 
VN 

17/01/ 2007 Công đoàn 
XD VN 

Tặng cờ đơn vị hoạt động công đoàn xuất sắc 
năm 2006 

2007 902 QĐ/ 
TCT-
TĐKT 

04/7/ 2007 Tcty 
LICOGI 

Đơn vị có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm 
vụ công tác 6 tháng đầu năm. Đơn vị đứng thứ 
nhất trong Tcty XD và PT hạ tầng. 

 1441/ 
2007/ QĐ-
CTN 

27/11/ 2007 Chủ tịch 
Nước 

Tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba 
cho đơn vị đã có thành tích XS trong công tác 
từ năm 2002-2006, góp phần vào sự nghiệp XD 
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CNXH và bảo vệ Tổ quốc. 
 03/QĐ-

BXD 
03/01/08 

Bộ Xây 
dựng 

Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Xây dựng 

2008   Bộ Xây 
dựng 

Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Xây dựng 

 
08-
QĐ/ĐUK 5/3/2009 

Đảng ủy 
khối CS 
BXD 

Đảng bộ cơ sở Trong sạch vững mạnh tiêu 
biểu năm 2008 

2009   Đảng ủy 
khối CS 
BXD 

Đảng bộ cơ sở Trong sạch vững mạnh tiêu 
biểu năm 2009 

2010 79/QĐ-
ĐUK 

24/11/2010 Đảng ủy 
khối CS 
BXD 

Đảng bộ Công ty Cổ phần LICOGI 16 đã 
có thành tích trong  04 năm thực hiện cuộc 
vận động và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh. 

 235/QĐ-
CTN 

25/02/2011 Chủ Tịch 
Nước  

Tặng thưởng Huân chương Lao động hạng hai 
cho Công ty Cổ phần LICOGI 16. 

 

I. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
Thưa quý vị Cổ đông, 

Trong năm 2010 vừa qua, Công ty Cổ phần LICOGI 16 (Mã chứng khoán 
LCG) đã thực hiện các chỉ tiêu SXKD đạt và vượt kế hoạch đề ra trong điều kiện diễn 
biến phức tạp của các chỉ số vĩ mô nền kinh tế nước ta đã tác động không ít tiêu cực 
đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 

Năm 2010, là cột mốc quan trọng đánh dấu chặng đường mười năm phát triển 
của công ty. Ngày 18 tháng 3 năm 2011, Công ty đã long trọng tổ chức thành công Lễ 
đón nhận huân chương lao động hạng nhì và kỷ niệm 10 năm thành lập công ty - Đây 
là phần thưởng cao quý của Đảng và nhà nước trao tặng vì sự đóng góp đặc biệt của 
tập thể Cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần LICOGI16 đối với quá trình xây 
dựng và phát triển đất nước. Hy vọng thông qua sự kiện này, với kết quả sản xuất kinh 
doanh tốt trong năm qua cùng với định hướng đúng đắn của HĐQT, sự điều hành linh 
hoạt của Ban tổng giám đốc và một tập thể đoàn kết sẽ đưa công ty phát triển lên tầm 
cao mới trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và xây lắp. 

Để có được kết quả như ngày hôm nay, Công ty Cổ phần LICOGI16 đã nhận 
được sự ủng hộ, động viên và niềm tin của quý vị cổ đông. Thay mặt cho HĐQT tôi 
xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Quý vị cổ đông, đồng thời xin báo cáo với quí vị 
kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và định hướng phát triển năm 2011. 

PHẦN THỨ NHẤT 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SXKD NĂM 2010 

1. Tình hình môi trường kinh doanh 
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Trong năm 2010, tác động khách quan của tình hình thế giới và chủ quan của các 
chính sách vĩ mô đã ảnh hưởng rất lớn đến ngành kinh doanh bất động sản, có thể nêu 
ra một số điểm như sau: 

- Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, vốn hỗ trợ phát triển chính thức chưa được 
khai thông mạnh mẽ do sự khó khăn, bất ổn của các quốc gia có nguồn tài trợ do còn 
ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính. Vì vậy đã ảnh hưởng đến tiến độ khởi công các 
công trình mới và ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn để thực hiện các dự án hiện 
hữu, đã ảnh hưởng đến kinh doanh xây lắp. 

- Lạm phát trong năm tăng ở mức hai con số và vượt xa so với kế hoạch của chính 
phủ đề ra đầu năm đã ảnh hưởng đến chi phí hoạt động của công ty tăng cao, giá 
thành xây dựng bị đội lên trước sự bị động của công ty. 

- Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010, và thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 
01/9/2010 về việc hướng dẫn thi hành luật nhà ở đã được ban hành và được áp dụng 
vào thực tế đã ảnh hưởng đến sức cầu về nhà ở và nền đất, các nhà đầu tư e ngại khi 
bỏ vốn đầu tư vào Bất động sản làm giảm lượng giao dịch trên quy mô toàn quốc. 

- Thông tư số 13 áp dụng ngày 1/10/2010 của  Ngân hàng nhà nước quy định về hệ số 
rủi ro đối với các khoản cho vay Bất động sản của các ngân hàng làm hạn chế dòng 
tiền đổ vào bất động sản do vậy đã ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường. 

- Sự biến động của giá vàng và USD, đã tăng tính hấp dẫn cho giới đầu cơ vì vậy đã 
hút lượng vốn vào các thị trường này, cùng với lãi suất cao khiến cho vốn tập trung 
vào trực tiếp sản xuất bị thiếu hụt. Đồng thời thị trường chứng khoán biến động giảm 
nên việc huy động vốn trên thị trường không đạt được kế hoạch. 

Những thuận lợi trong năm 2010: 

- Sự kết hợp và bổ trợ cho nhau giữa hai lĩnh vực kinh doanh: Đầu tư kinh doanh bất 
động sản và thi công xây dựng đã giúp Công ty cổ phần LICOGI16 phát triển bền 
vững trong thời gian vừa qua. Đặc biệt trong năm 2010, thị trường bất động sản khó 
khăn thì các dự án về xây lắp đã duy trì và phát huy hiệu quả tạo được công ăn việc 
làm cho người lao động, đóng góp tỷ trọng cao doanh thu và lợi nhuận cho công ty. 

- Trong điều kiện kinh tế vĩ mô không thuận lợi, Hội đồng quản trị và Ban tổng giám 
đốc đã vững tin, nhạy bén đưa ra các quyết định kịp thời theo từng thời điểm và chỉ 
đạo chi tiết từng vấn đề để đạt được kế hoạch đề ra. 

- Tập thể ban lãnh đạo công ty, các cán bộ quản lí công ty và tất cả cán bộ công nhân 
viên công ty tin tưởng vào định hướng phát triển của công ty, đoàn kết nhất trí một 
lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đặt ra. 

- Sự ủng hộ, niềm tin của cổ đông đối với Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo công ty 
đã góp phần giúp sức, tạo động lực và khuyến khích tinh thần cho chúng tôi thực hiện 
nhiệm vụ của mình. Đặc biệt các cổ đông lớn, các cổ đông là tổ chức đã thường xuyên 
liên lạc với công ty, thường xuyên đóng góp những giải pháp về vốn, về thị trường 
giúp ban lãnh đạo công ty có những giải pháp lựa chọn hợp lí. 

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 

 Các chỉ tiêu SXKD chủ yếu: 
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� Toång doanh thu thuaàn cả hệ thống LICOGI 16:  1.868.418.000.000 ñoàng 

Trong ñoù: 
+ Tính rieâng cuûa Coâng ty LICOGI 16: 1.011.543.000.000 ñoàng ñaït 137,44% so 
vôùi keá hoaïch ñeà ra ñaàu naêm, taêng 75% so vôùi thöïc hieän naêm 2009. 
+ Caùc coâng ty thaønh vieân: 856.418.000.000 ñoàng. 

� Lôïi nhuaän sau thueá tính rieâng cuûa LICOGI 16:        225.212.000.000 ñoàng, 
ñaït 107,24% so vôùi keá hoaïch vaø taêng 3% so vôùi thöïc hieän naêm 2009 (Lôïi nhuaän sau 
thueá naêm 2009 laø: 218.344.000.000 ñoàng). 
� Tỷ suất lợi nhuận sau thế trên doanh thu thuần: 23,56% 

� Tæ suaát lôïi nhuaän sau thueá/voán ñieàu leä 375.000.000.000 ñ: 60,06%. 
� Thu nhaäp treân moãi coå phần: 7.369 ñoàng (tính theo soá coå phaàn löu haønh bình 
quaân trong naêm ). 
� Cổ tức dự kiến: chia bằng tiền 20% và chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 50% tính 
trên mệnh giá. 

 Biểu đồ so sánh sự tăng trưởng của công ty qua các năm 

Bieåu ñoà: So saùnh giöõa toång taøi saûn vaø nguoàn voán chuû sôû höõu 

415.70

1,122.50

2,050.13

1,711.87
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1,050.53

513.21

187.56
-

500.00
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Tổng tài sản Nguồn vốn chủ sở hữu

 

Bieåu ñoà: Doanh thu vaø lôïi nhuaän qua caùc n aêm (ñvt: tyû ñoàng) 
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297.26

68.45

444.59

135.43

509.98

218.30

1,011.54

238.36

-
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1,200.00
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Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Lợi nhuận sau thuế

  

 

Bieåu ñoà: Doanh thu, lôïi nhuaän vaø voán ñieàu leä qua caùc naêm(ñvt: tyû ñoàng) 

297.3

68.5
56.5

444.6

135.4
136.0

510.0

218.3
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 Bảng tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh của cả hệ thống LICOGI16 

Đvt: Tr. đồng 

TT Teân Coâng trình   

Thöïc hieän naêm 2010 
Tæ leä % thöïc hieän naêm 
2010 so vôùi keá hoaïch 
2010 

Saûn 
löôïng 

Doanh 
thu 

Lôïi 
nhuaän 
sau 
thueá 
TNDN 

Saûn 
löôïng 

Doanh 
thu 

Lôïi 
nhuaän 
sau 
thueá 
TNDN 
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Caû heä thoáng  LICOGI16 
(I+II+III+IV+V) 

   
2,354,708  

   
1,868,418  

    
286,171  

      
124.98  

      
135.74  

      
114.53  

I Coâng ty coå phaàn LICOGI 16 
   
1,342,000  

   
1,011,543  

    
225,212  

      
153.72  

      
137.44  

      
107.24  

II Coâng ty TNHH Sieâu Thaønh 
        
11,501  

          

III 
Coâng ty TNHH TM DV Ñieàn 
Phöôùc 

        
24,062  

          

IV Coâng ty TNHH xaây dựng 12 
        
61,900  

          

V 
CAÙC COÂNG TY THAØNH 
VIEÂN 

      
915,245  

      
856,418  

      
60,959  

      
100.47  

      
133.72  

      
152.90  

V.1 
Coâng ty coå phaàn LICOGI 
16.1 

    73,087      64,960         548  
        
72.36  

        
60.37  

        
12.53  

V.2 
Coâng ty coå phaàn LICOGI 
16.2 

    91,016      96,264  
  
(12,300) 

        
67.42  

        
96.26  

  

V.3 
Coâng ty coå phaàn LICOGI 
16.5 

    64,257      35,015  
     
3,100  

        
85.68  

        
50.02  

        
60.78  

V.4 
Coâng ty coå phaàn LICOGI 
16.6 

   501,029    450,850  
   
12,477  

      
277.58  

      
300.17  

      
117.23  

V.5 
Coâng ty coå phaàn tö vaàn ñaàu 
tö  LICOGI 16.8 

    11,324        9,239  
     
1,001  

        
78.64  

        
76.99  

        
40.04  

V.6 Coâng ty CP Licogi 16.9     39,738      30,664  
     
4,572  

        
88.13  

        
81.40  

      
114.30  

V.7 
Coâng ty coå phaàn cô khí 
LICOGI 16 

   102,905      77,959         223  
        
64.32  

        
51.97  

          
2.65  

V.8 
Coâng ty coå phaàn ñaàu tö vaø 
phaùt trieån haï taàng Nghi Sôn 

    29,660      89,875  
   
51,336  

      
148.30  

      
691.35  

  

V.9 
Coâng ty cổ phần điện lực 
Licogi 16 

      2,229        1,592        2.00        

 

3. Đánh giá các mặt hoạt động trong năm 2010 

 Các chỉ tiêu về tình hình tài chính năm 2010 và so sánh với các năm trước 
 
STT 

CHỈ TIÊU 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 

1 Cơ cấu tài sản      

   - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản % 29.82 41.66 42.06 

   - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản % 70.18 58.34 57.94 

2 Cơ cấu nguồn vốn      
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   - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 54.28 38.63 41.99 

  
 - Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn 
vốn 

% 45.72 61.37 58.01 

3 Khả năng thanh toán      

   - Khả năng thanh toán nhanh lần 0.97 1.5 0.89 

   - Khả năng thanh toán hiện hành lần 1.61 1.97 1.87 

4 Tỷ suất lợi nhuận      

  
 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài 
sản 

% 12.07 12.75 11.63 

  
 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 
thuần 

% 30.46 42.8 23.56 

  
 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn 
vốn chủ sở hữu 

% 26.39 21.44 20.17 

5 Chỉ tiêu liên quan đến cổ phần (đồng)      

   - Thu nhập trên cổ phần đ 11,581 12,883 7,369 

   - Giá trị sổ sách trên cổ phần đ 42,500 59,892 31,513 

3.2. Tình hình triển khai và thực hiện các dự án đầu tư năm 2010: 

1. Dự án Khu dân cư Long Tân 240 ha xã Long Tân và Phú Hội, Nhơn 
Trạch, Đồng Nai 

+ Giai đoạn 1 với diện tích 50ha: Công ty đã tiến hành xây dựng cơ bản hoàn 

tất phần cơ sở hạ tầng (hệ thống đường giao thông nội bộ, hệ thống thoát nước thải, 

thoát nước mưa, hệ thống cấp nước, hệ thống cấp điện nước, cây xanh…), đã bàn giao 

đất và sổ đỏ cho các hộ dân tham gia góp vốn. Công ty đã thực hiện xong các nghĩa vụ 
tài chính đối với nhà nước: nộp tiền sử dụng đất, nộp lệ phí trước bạ… Trong năm 

2010, chỉ kinh doanh được 7.930,3m2 với tổng giá trị hợp đồng 21,9 tỷ đồng. 

+ Giai đoạn 2 với diện tích 27 ha: Công ty đang triển khai thi công hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật. Đã thi công hoàn hiện khoảng 80% khối lượng. Đang tiến hành bàn giao 
đất cho các hộ dân đã tham gia góp vốn. Công ty đã đóng tiền sử dụng đất cho Ngân 

sách nhà nước và đang tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định để đề nghị nhà 
nước cấp sổ đỏ cho từng lô đất. Trong năm kinh doanh được 2.835,35m2  với tổng giá 

trị hợp đồng 7,088 tỷ đồng. 

+ Giai đoạn 3 với diện tích 83ha: Hoàn thiện toàn bộ các thỏa thuận cam kết 

với các đối tác, đã bàn giao hồ sơ pháp lí và mặt bằng tại hiện trường cho Công ty 
TNHH Khu đô thị Phú Hội. 

+ Giai đoạn 4 với diện tích 50ha: UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt quy 

hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt. Đang triển khai đền bù, tính đến 31/12/2010 
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đã đền bù được 11ha. UBND tỉnh Đồng Nai đã có Quyết định giới thiệu địa điểm mở 

rộng thêm 30ha cho dự án này đã tăng quy mô từ 50ha lên 80ha. 

2. Dự án đầu tư thiết bị bê tông đầm lăn- thuỷ điện Bản Chát- tỉnh Lai 
Châu 

Hệ thống dây chuyền thiết bị đã vận hành đồng bộ. Sản phẩm bê tông sản xuất 
ra đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của chủ đầu tư. Trong năm 2010, đã hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ chống lũ tiểu mãn và đảm bảo tiến độ cam kết với chủ đầu tư. 

Trong năm 2010, dự án này đã đóng góp tỷ trọng cao doanh thu và lợi nhuận 
của công ty. 

3. Dự án đầu tư xây dựng khu hỗn hợp tại đường Nguyễn Phong Sắc nối 
dài quận Cầu Giấy, Hà Nội với quy mô 9.265 m2.  

Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo Ban tổng giám đốc điều chỉnh quy hoạch dự 
án theo hướng tăng diện tích căn hộ để tăng hiệu quả của dự án. 

Tổng diện tích: 9.262m2 trong đó: 2.500m2: đất xây dựng nhà trẻ và                  
6.762m2 đất: Văn phòng, thương mại, nhà ở. 
Mật độ xây dựng: 49.4%; Mật độ khối cao tầng: 37.1% 

Tổng diện tích sàn xây dựng tòa nhà đa năng: 100.010m2  

Diện tích tầng hầm: 6.000m2 * 3 tầng = 18.000m2 

Diện tích khối đế thương mại: 3.342m2 * 5 tầng = 16.710 m2 

Diện tích khối văn phòng: 1.000m2 * 20 tầng = 20.000m2 

Diện tích khối chung cư:  1.510 m2 * 30 tầng = 45.300 m2. 

Tổng diện tích nhà trẻ mẫu giáo: 2.018m2 

Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.430 tỷ đồng. 

4. Dự án khu đô thị mới đường Lý Thường Kiệt, P. Lộc Phát, Bảo Lộc, 
Lâm Đồng: trong năm 2010 đã đền bù xong toàn bộ diện tích của dự án. 

5. Dự án trường cao đẳng nghề LICOGI: đã điều chỉnh lại quy hoạch tăng 
thêm hạng mục ký túc xá cho giáo viên và học sinh và tổng mức đầu tư dự kiến 

khoảng 35 tỷ đồng. Hiện đang tập trung thi công để hoàn thành trước tháng 11 năm 

2011. 

6. Các dự án đang trong quá trình hoàn thiện các hồ sơ pháp lý  

6.1. Dự án chung cư CT7 Khu đô thị mới Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 

6.2. Dự án cải tạo chung cư Khương thượng- Đống Đa- Hà Nội 

4. Công tác chỉ đạo định hướng phát triển của Hội đồng quản trị: 

Trong năm 2010, Hội đồng quản trị đã họp định kỳ mội quý 1 lần để xem xét, đánh 
giá kết quả sản xuất kinh doanh của từng quý và đề ra kế hoạch cho quý tiếp theo. 
Ngoài các phiên họp định kỳ, chủ tịch hội đồng quản trị đã ký các công văn xin ý kiến 
bằng văn bản để thông qua các vấn đề khác.  
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- Hội đồng quản trị đã quyết định thành lập nhóm tư vấn cho Hội đồng quản trị. Nhóm 
tư vấn đã tham mưu giúp cho hội đồng quản trị xem xét các vấn đề về đầu tư dự án, 
hoàn thiện các quy định quy chế và khung pháp lí áp dụng vào việc vận hành bộ máy 
công ty. Trên cơ sở nhóm tư vấn, Hội đồng quản trị đã thành lập ban tái cấu trúc để 
nghiên cứu, phân tích tham mưu cho hội đồng quản trị về định hướng chiến lược và sơ 
đồ định hướng tổ chức giai đoạn 2011-2016. 

- Hội đồng quản trị đã lấy ý kiến thông qua việc mua lại 80% vốn điều lệ của công ty 
TNHH thương mại xây dựng 12 để đầu tư, quản lí và khai thác dự án Khu dân cư 
phường Hiệp Thành- Quận 12- Tp. HCM với quy mô 12,5ha. 

- Trong điều kiện thị trường chứng khoán giảm sâu, việc huy động vốn theo phương 
án phát hành đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2010 sẽ không thành 
công. Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua việc hủy đợt phát hành này và chỉ 
đạo ban tổng giám đốc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã thông qua nội 
dung này tại Nghị quyết số 23/NQ-LICOGI16-ĐHĐCĐ ngày 07/07/2010 và thay thế 
bằng việc phát hành trái phiếu chuyển đổi. 

Tuy nhiên, sau khi được thông qua phương án trái phiếu chuyển đổi với giá chuyển 
đổi trên 40.000 đồng/cp theo yêu cầu của Hội đồng quản trị thì giá cổ phiếu trên thị 
trường theo xu hướng chung đã giảm và phương án không thực hiện được. Hội đồng 
quản trị cũng xin ý kiến cổ đông thông qua việc hủy phương án này tại Nghị quyết số 
24/NQ-LICOGI16-ĐHĐCĐ ngày 28/10/2010. 

Hội đồng quản trị nhận thấy cơ hội đầu tư và mở rộng kinh doanh trong ngành kinh 
doanh bất động sản, đặc biệt đối với các dự án được nhà nước giao đất và quy hoạch 
phát triển khu dân cư, do vậy đã xem xét thông qua chủ trương góp vốn đầu tư vào dự 
án Khu đô thị VietDuc legend city. Tuy nhiên, sau khi chỉ đạo các bộ phận chuyên 
môn phân tích đánh giá nhận thấy rủi ro về mặt thị trường tiêu thụ do vậy Hội đồng 
quản trị quyết định không tham gia dự án này. 
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PHẦN 2 
KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2011 

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu: 

1.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh: 

- Toång giaù trò saûn löôïng:   2.795.447.000.000 ñoàng  
Trong ñoù: 
 + Tính rieâng cuûa Coâng ty LICOGI16:  1.573.000.000.000 ñoàng 
 + Caùc coâng ty thaønh vieân:        1.222.447.000.000 ñoàng. 

- Toång doanh thu:      2.140.343.000.000 ñoàng 
Trong ñoù: 
 + Tính rieâng cuûa Coâng ty LICOGI16: 1.058.000.000.000 ñoàng, taêng 4,6% so 
vôùi keát quaû thöïc hieän naêm 2010. 
 + Caùc coâng ty thaønh vieân:         1.082.343.000.000 ñoàng. 

- Lôïi nhuaän sau thueá:     250.000.000.000 ñoàng, taêng 11,3% so vôùi keát quaû 
thöïc hieän naêm 2010. 

- Tæ leä coå töùc naêm 2011:   25% 

1.2. Bảng tổng hợp các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của cả hệ 
thống LICOGI16 
 



LICOGI 16 Báo cáo thường niên năm 2010  

- 15 - 

 

2. Tiến độ thực hiện các dự án hiện có, kế hoạch đầu tư trong năm 2011 

A. Đối với lĩnh vực bất động sản: 

1. Cụm dự án Bất động sản tại Nhơn Trạch- Đồng Nai:  

TT Teân Coâng trình   

Keá hoaïch naêm 2011 
Tæ leä % thöïc hieän naêm 
2010 so vôùi keá hoaïch 2010 

Saûn 
löôïng 

Doanh 
thu 

Lôïi 
nhuaän 
sau 
thueá 
TNDN 

Saûn 
löôïng 

Doanh 
thu 

Lôïi 
nhuaän 
sau 
thueá 
TNDN 

  
Caû heä thoáng  LICOGI16 
(I+II+III+IV+V) 

    
3,125,447  

     
2,302,343  

      
362,110  

      
124.98  

      
135.74  

      
114.53  

I 
Coâng ty coå phaàn LICOGI 
16 

    
1,573,000  

     
1,058,000  

      
250,754  

      
153.72  

      
137.44  

      
107.24  

II 
Coâng ty TNHH Sieâu 
Thaønh 

       
160,000  

                 
-    

        

III 
Coâng ty TNHH TM DV 
Ñieàn Phöôùc 

         
50,000  

          

IV 
Coâng ty TNHH xaây dựng 
12 

       
120,000  

        
162,000  

        

V 
CAÙC COÂNG TY THAØNH 
VIEÂN 

    
1,222,447  

     
1,082,343  

      
111,356  

      
100.47  

      
133.72  

      
152.90  

V.1 
Coâng ty coå phaàn LICOGI 
16.1 

     68,796       81,122  
      
4,000  

        
72.36  

        
60.37  

        
12.53  

V.2 
Coâng ty coå phaàn LICOGI 
16.2 

   100,000       80,000  
      
2,000  

        
67.42  

        
96.26  

  

V.3 
Coâng ty coå phaàn LICOGI 
16.5 

     90,000       80,000  
      
6,000  

        
85.68  

        
50.02  

        
60.78  

V.4 
Coâng ty coå phaàn LICOGI 
16.6 

   662,513      520,500  
    
20,654  

      
277.58  

      
300.17  

      
117.23  

V.5 
Coâng ty coå phaàn tö vaàn 
ñaàu tö  LICOGI 16.8 

     12,000       10,000  
      
1,725  

        
78.64  

        
76.99  

        
40.04  

V.6 Coâng ty CP Licogi 16.9      50,232       40,185  
      
6,000  

        
88.13  

        
81.40  

      
114.30  

V.7 
Coâng ty coå phaàn cô khí 
LICOGI 16 

   115,000       97,750  
      
5,000  

        
64.32  

        
51.97  

          
2.65  

V.8 
Coâng ty coå phaàn 
ĐT&PThaï taàng Nghi Sôn 

     47,996       96,876  
    
58,336  

      
148.30  

      
691.35  

  

V.9 
Coâng ty cổ phần ñiện lực 
Licogi 16 

     75,910       75,910  
      
7,641  
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1.1. Dự án Khu dân cư Long Tân (50ha)- Giai đoạn 1:  

Diện tích đất còn lại trong dự án 
STT Loại đất Diện tích 
1 Đất ở còn lại 13,409.50 
2 Đất chợ 25,840 
3 Đất công trình giáo dục 43,526 
4 Đất chung cư 42,601 
5 Đất công trình công cộng 13,662 
   Tổng 139,039.50 

Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào tình hình thực tế sẽ chỉ đạo Ban tổng giám đốc tiếp tục 
kinh doanh phần đất còn lại này theo hướng có lợi nhất cho công ty. 

1.2. Dự án Khu dân cư Long Tân (27ha)- Giai đoạn 2:  

Trong năm 2011, Công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý để được cấp sổ đỏ 
cho từng lô đất và bàn giao cho các hộ dân đã tham gia góp vốn, tiếp tục thu 5% phần 
còn lại của các hợp đồng đã ký. 

Cơ cấu diện tích đất trong dự án: 
Stt Loại đất Diện tích 
1 Đất ở  23,733 
2 Đất dịch vụ công cộng 29,000 
3 Đất chung cư 58,000 
    110,733 

1.3. Dự án Khu dân cư Long Tân- Phú Hội (83ha)- Giai đoạn 3:  

Đối với dự án này, sau khi hoàn thành nghĩa vụ với các đối tác, Công ty tham gia còn 

30% vốn góp, Ban lãnh đạo công ty sẽ phối hợp cùng với công ty TNHH khu đô thị 
Phú Hội hoàn thiện các hồ sơ pháp lý, chỉnh sửa quy hoạch trình phê duyệt quy hoạch 

1/500.  

1.4. Dự án Khu dân cư Long Tân (50ha)- Giai đoạn 4: 

Công ty Cổ phần LICOGI 16 sở hữu 95% vốn của Công ty TNHH TM DV XD 

Điền Phước, là chủ đầu tư dự án Khu dân cư 50ha tại xã Long Tân- Nhơn Trạch. Hiện 

nay công ty đã đi vào hoạt động và đang triển khai đền bù. Hiện nay, dự án đã được 

mở rộng thêm 30ha, do vậy đang hoàn thiện các hồ sơ cần thiết để phê duyệt quy 
hoạch chi tiết 1/500. 

Công ty Cổ phần LICOGI 16 khẳng định đây là dự án tiềm năng và mang lại lợi 
nhuận cao cho công ty trong năm 2012, 2013. 

2. Dự án chung cư Nam An tại Phường Bình Hưng Hòa- Q. Bình Tân- HCM 

Tổng diện tích đất: 8,662 m2 
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Vị trí: Phường Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, HCM. 

Mục đích: đầu tư xây dựng chung cư  

Đối tượng: đáp ứng nhu cầu nhà ở cho đối tượng có thu nhập trung bình. 

Công ty đã hoàn thiện hồ sơ thiết kế tổng mặt bằng, hồ sơ quy hoạch chi tiết 
1/500, và thiết kế kỹ thuật thi công; các Sở ban ngành và UBND quận đã đồng ý về 
mặt nguyên tắc, đang chờ phê duyệt chính thức. Trong điều kiện thị trường Bất động 
sản chưa khởi sắc, do vậy Ban lãnh đạo công ty đang dãn thời gian khởi công dự án, 
khi dự báo thị trường tốt sẽ tiến hành thi công và mời gọi góp vốn. 

3. Dự án khu dân cư phường Hiệp Thành- Q.12- Tp. HCM 

Mục tiêu năm 2011: Đền bù xong 2,5ha còn lại của dự án, thi công xong hạ tầng và 
mời gọi góp vốn vào khoảng quý 3 năm 2011. 

4. Dự án đầu tư xây dựng khu hỗn hợp tại đường Nguyễn Phong Sắc nối dài 
quận Cầu Giấy, Hà Nội. 
Chuẩn bị toàn bộ hồ sơ pháp lí đủ điều kiện khởi công vào tháng 9 năm 2011. Chào 

bán căn hộ vào khoảng quý 4 năm 2011. 

5. Dự án khu đô thị mới đường Lý Thường Kiệt, P. Lộc Phát, Bảo Lộc, Lâm 
Đồng 

Đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng ra quyết định giao đất cho công ty và hoàn thiện các 
thủ tục pháp lí để được cấp sổ đỏ. Xem xét thời điểm triển khai xây dựng hạ tầng và 
mời gọi góp vốn đầu tư. 

6. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ pháp các dự án: 

- Dự án Khu đô thị mới Trũng Kênh- Hoàng Mai- Hà Nội 

- Dự án chung cư CT7 Khu đô thị mới Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 
- Dự án cải tạo chung cư cũ tại Khương Thượng- Đống Đa- Hà Nội 
B. Đối với lĩnh vực đầu tư cho sản xuất: 

1. Dự án thiết bị bê tông đầm lăn- thuỷ điện Bản Chát- tỉnh Lai Châu 
Tiếp tục thực hiện công tác sản xuất bê tông để thi công theo yêu cầu về tiến độ 

và chất lượng của chủ đầu tư. Trong năm 2011, cố gắng phấn đấu đạt 1 triệu khối bê 
tông. 

Hội đồng quản trị đang tập trung tìm kiếm công trình tiếp theo để đưa dây 
chuền thiết bị này đi vào hoạt động sau khi thực hiện xong công trình thủy điện Bản 
Chát. 

2. Dự án đầu tư nhà máy sản xuất gạch bê tông khí chưng áp (AAC) 
Công ty tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Vật liệu xanh LICOGI 16 

để đầu tư Xây dựng Nhà máy sản xuất gạch khí chưng áp AAC công suất 150.000 
m3/năm tại Long An. 
- Teân coâng ty: Coâng ty coå phaàn Vaät lieäu xanh LICOGI16. 
- Truï sôû taïi: xaõ An Thaïnh- Beán Löùc- Long An. 
- Voán ñieàu leä coâng ty: 50 tyû ñoàng. 
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- Tổng vốn đầu tư dự kiến: 116 tỷ đồng. 
- Công ty cổ phần LICOGI16 tham gia: 51% vốn điều lệ. 
- Dự kiến thời gian xây dựng và đưa vào vận hành khoảng 8 tháng kể từ ngày khởi 
công. 

C. Dự án trường cao đẳng nghề LICOGI: tiếp tục thi công xong các hạng mục và 

dự kiến tuyển sinh khóa đầu tiên vào tháng 11 năm 2011. 

3. Các giải pháp chủ yếu để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2011 và 

Định hướng phát triển của HĐQT giai đoạn 2011- 2016 

3.1. Các giải pháp cụ thể để thực hiện đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011: 

 - Năm 2010, dự án sản xuất bê tông đầm lăn tại thủy điện Bản Chát là dự án trọng 
điểm của công ty vì vậy tập trung nguồn nhân lực và tài chính để thực hiện đúng 

tiến độ đề ra theo yêu cầu của Ban quản lí thủy điện 1. 

 - Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ pháp lý, vốn và các điều kiện tiên quyết khác để cuối 

năm 2010 hoặc chậm nhất đến quý 3 năm 2011 khởi công dự án D25* Nguyễn 
Phong Sắc nối dài, Khu đô thị dịch vọng cầu giấy Hà Nội. 

 - Chỉ đạo sâu sát Công ty TNHH Thương mại xây dựng 12 đề bù xong, thi công 

hạ tầng và mời gọi các khách hàng góp vốn dự án Khu dân cư phường Hiệp Thành- 

Quận 12 để đảm bảo kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đề ra. 

�  Giải pháp về vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư  
- Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo Ban điều hành bằng các biện 

pháp khác nhau để tiếp tục nâng cao năng lực của cán bộ quản lý tài chính. Xây 

dựng phương án tài chính chi tiết cho từng tháng để tránh rủi ro về tính thanh khoản.  
- Tập trung xử lý các vướng mắc về hồ sơ đối với các công trình đã đưa vào 

sử dụng để thu hồi vốn, kịp thời bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 
Đặc biệt là các công trình xây lắp trước đây còn tồn đọng để giảm chi phí lãi vay 

trong thời điểm lãi suất tăng cao. 
- Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ chỉ đạo trực tiếp Ban tổng giám đốc và giám 

đốc chi nhánh Lai Châu có các giải pháp linh hoạt, phương án thưởng cho bộ phận 

lập hồ sơ, thanh toán với chủ đầu tư để thu hồi vốn nhanh nhất giảm áp lực vay vốn 

lưu động phục vụ cho công trình và tăng tỷ lệ thu hồi vốn đầu tư tài trợ cho các dự 
án trọng điểm khác. 

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương huy động vốn thông qua hình thức 
hợp tác, liên doanh, liên kết để thực hiện các dự án đầu tư, kinh doanh hạ tầng kỹ 

thuật và khu nhà ở. Tập trung khai thác các dự án tại Nhơn Trạch- Đồng Nai, dự án 

Khu dân cư phường Hiệp Thành- Q.12- Tp. HCM và cân nhắc huy động vốn của 

khách hàng từ các dự án trọng điểm tại Hà Nội. 

- Hội đồng quản trị tiếp tục tiếp xúc với các đối tác tài chính, tín dụng trong 

và ngoài nước để có phương án vốn phục vụ cho dự án Bất động sản trọng điểm 
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“tòa nhà hỗn hợp LICOGI16” tại D25* Nguyễn Phong Sắc nối dài phường Dịch 

Vọng- Cầu Giấy- Hà Nội. 

� Giải pháp về quản lý - điều hành: 

- Công ty sẽ tiếp tục rà soát kiện toàn bộ máy nhân sự theo hướng tinh gọn, 

năng động và chuyên nghiệp, tiết kiệm chi phí quản lý gián tiếp. 

- Hoàn thiện các quy chế và nội quy phù hợp với sự phát triển của công ty 

trong thời gian tới. 

- Phân công, phân nhiệm chi tiết cho từng cá nhân trong bộ máy để chủ động 

trong công việc.  

- Tổ chức các buổi họp chuyên đề về phân tích tình hình hiện trạng của từng 

công ty thành viên, đưa ra những giải pháp cụ thể để giải quyết các vướng mắc gặp 
phải. Đồng thời phối hợp với hội đồng các công ty thành viên định hướng chiến 

lược phát triển cho từng công ty. Tập trung kiểm tra kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng 

vốn và chi phí hoạt động của các công ty con và công ty thành viên.  

3.2. Định hướng chiến lược phát triển của Hội đồng quản trị: 

 Phiên họp Hội đồng quản trị đã thông qua chiến lược phát triển và sơ đồ tổ chức 
bộ máy giai đoạn 2011-2016.  

Đính kèm sơ đồ tổ chức dự kiến xây dựng theo phương án tái cấu trúc, tại phụ 

lục của Báo cáo thường niên. 

Sự nhận định đúng đắn về tác động của môi trường kinh doanh, kết hợp với 
những giải pháp chi tiết trên đây, Công ty cổ phần LICOGI16 hy vọng sẽ đạt được 
kế hoạch đề ra trong năm 2011. 
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II. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn 
tài chính kế toán và kiểm toán Việt Nam theo quy định pháp luật về kế toán, chuẩn 

mực kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam. 

1. Báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ năm 2010 (phụ lục 1) 

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2010 (phụ lục 2) 

3. Phân phối lợi nhuận năm 2010 

Hiệu quả tài chính năm 2010 

   Đvt: đồng 

Stt Chỉ tiêu 
Kế hoạch năm 

2010 
Thực hiện năm 

2010 
Tỷ lệ 

TH/KH 

1 Doanh thu    736,000,000,000  
       
1,011,543,000,000  137.4% 

2 Lợi nhuận sau thuế TNDN    210,000,000,000      225,212,000,000  107.2% 

          

 

Phân phối lợi nhuận năm 2010 được đại hội đồng cổ đông thông qua: 

Stt Chỉ tiêu  Tỷ lệ %  Giá trị (đồng) 

1 

Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 
năm 2010 (A) 

         225,212,000,000  

2 Trích lập các quỹ theo điều lệ (B)            62,780,869,798  

  Trong đó:     

2.1 Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh 10%            22,521,200,000  

2.2 Quỹ dự phòng tài chính (*) 10%            17,738,469,798  

2.3 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%            22,521,200,000  

3 Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ          162,431,130,202  

4 Dự kiến chi trả cổ tức  bằng tiền ( C) 20%          74,999,842,000  

  Tổng số lượng cổ phiếu                     37,500,000  

  Cổ phiếu quỹ                                 79  
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  Cổ phiếu đang lưu hành                   37,499,921  

        

6 

Thưởng hoạt động HĐQT, BKS, Ban 
điều hành (Theo nội dung 6 của tờ trình) 

(F )              1,521,200,000  

  Lợi nhuận vượt kế hoạch 10%              1,521,200,000  

7 
Lợi nhuận còn lại tích lũy của năm 2009 
(G)              5,064,415,575  

  

Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức 
bằng tiền và trả tiền thưởng vượt kế 
hoạch            90,974,503,777  

  Chia thưởng cổ phiếu 50%        187,499,605,000  

  Nguồn lợi nhuận giữ lại            90,974,503,777  

  Giá trị thặng dư            96,525,101,223  
 

Ghi chú: 

- Con số tuyệt đối của các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết 

quả quyết toán thuế làm ảnh hưởng đến lợi nhuận được phân phối. HĐQT sẽ 
báo cáo sự thay đổi này cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất. 

(*) Quỹ dự phòng tài chính chỉ trích cho đến khi đủ 10% vốn điều lệ, phần còn lại 
sẽ chuyển vào quỹ phát triển sản xuất kinh doanh. Như vậy, quỹ dự phòng tài chính 

được trích năm 2010 là 17.738.469.798 đồng. 

4. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010 

Tổng thù lao HĐQT và Ban kiểm soát: 1,5% lợi nhuận sau thuế, tương ứng với 
số tiền là: 3.378.180.000 đồng (Ba tỷ ba trăm bảy mươi tám triệu một trăm tám 

mươi ngàn đồng). 
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III. CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN VÀ CÔNG TY CON 

� Công ty Cổ phần Cơ khí LICOGI 16  

� Địa chỉ: 49B Phan Đăng Lưu, phường 6, quận Bình Thạnh, Tp. HCM. 

� Điện thoại: 08.54456745        Fax: 08.54456718  

� Email: cokhi_nhontrach@vnn.vn 

� Vốn điệu lệ: 26.000.000.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ đồng chẵn). 

� Hoạt động kinh doanh chính: Xây dựng công trình dân dụng công nghiệp, giao 
thông, thủy điện, sân bay, bến cảng, đường dây và các trạm biến thế điện; các 

công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp; các công trình cấp thoát 
nước và vệ sinh môi trường, nền móng công trình, sản xuất, công trình cấp 

thoát nước và vệ sinh môi trường. Gia công chế tạo các sản phẩm cơ khí xây 

dựng, cốp pha định hình, dàn giáo, khung nhà công nghiệp. Dịch vụ sửa chữa 

lắp đạt máy móc, thiết bị các sản phẩm cơ khí và kết cấu định hình.  

 

� Công ty Cổ phần LICOGI 16.1  

� Địa chỉ: 5/13 Nguyễn Công Hoan , phường 3, quận Bình Thạnh, Tp.HCM   

� Điện thoại: 08.35100319        Fax: 08.35513119  

� Email: cc16@hcm.vnn.vn 

� Vốn điệu lệ 15.000.000. 000 đồng (Mười lăm tỷ đồng chẵn). 

Công ty Cổ phần 
Licogi 16 

 

Văn 
phòng 
Công 

ty 

Công ty 
Cổ Phần 
Cơ khí 

Licogi16 

Công ty  
Cổ 

phần 
Licogi 
16.1 

Cty CP 
ĐT & PT 
Hạ tầng 

Nghi Sơn 

Cty 
TNHH 

XD-TM-
DV Điền 

Phước 

Công ty  
Cổ 

phần 
Licogi 
16.2 

Công ty  
Cổ 

phần 
Licogi 
16.5 

Công ty  
Cổ 

phần 
Licogi 
16.6 

Cty  
Cổ phần  

Tư vấn đầu 
tư Licogi 

16.8 

 

Cty Cổ 
phần  

LICOGI 
16.9 
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� Hoạt động kinh doanh chính: Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công 

nghiệp, giao thông, thủy lợi, sân bay, bến cảng, đường dây và các trạm biến thế 

điện; các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, mua bán các 
loại vật liệu xây dựng. 

 

� Công ty Cổ phần LICOGI 16.2  

� Địa chỉ: 24A Phan Đăng Lưu, phướng 6, quận Bình Thạnh, Tp. HCM 

� Điện thoại: 08.38410626                          Fax: 08.38410628 

� Email: cc16@hcm.vnn.vn 

� Vốn điệu lệ: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng chẵn). 

� Hoạt động kinh doanh chính: Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công 
nghiệp, giao thông, thủy lợi, sân bay, bến cảng, đường dây và các trạm biến thế 

điện; các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp; mua bán các 

loại vật liệu xây dựng. 

 

� Công ty Cổ phần LICOGI 16.5 

� Địa chỉ: Đường số 2, Khu Công nghiệp Nhơn  Trạch 1, Nhơn Trạch – Đồng Nai 

� Điện thoại: 0613. 561248                        Fax: 0613. 561246 

�  Website:  www.licogi165.com  

� Vốn điều lệ:  30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng chẵn).    

� Giấp phép đăng ký kinh doanh số: 4703000226 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Đồng Nai cấp ngày 25/04/2005, sửa đổi bổ sung lần thứ 1 ngày 05/04/2007.  

� Lĩnh vực hoạt động, ngành nghề kinh doanh:  
- Sản xuất và kinh doanh sản phẩm bê tông công nghiệp (trụ điện, cọc, ống 

cống, cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông thương phẩm, bê tông tươi); sản 
xuất và kinh doanh sản phẩm cơ khí (thiết bị nâng, thiết bị chuyên dùng sản 

xuất sản phẩm bê tông công nghiệp, kết cấu thép và các sản phẩm cơ khí phi 
tiêu chuẩn khác). 

- Thi công Xây dựng các công trình dân dụng, công trình công nghiệp, khu 

công nghiệp hạ tầng khu dân cư, giao thông, thủy lợi, thủy điện, đường dây 

và các trạm biến thế điện, công trình cấp thoát nước và vệ sinh môi trường, 
đóng cọc BTCT và xử lý nền móng công trình. 

- Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị kỹ 

thuật (khai thác đá, gạch lát vỉa hè, kinh doanh vật liệu xây dựng…). Mua 

bán vật tư máy móc ngành xây dựng. 
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- Lắp đặt máy móc thiết bị và các sản phẩm cơ khí, kết cấu định hình. 

- Đầu tư xây dựng, kinh doanh khu dân cư, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu 

công nghiệp. Đầu tư kinh doanh khu thương mại, các dự án thủy điện vừa và 
nhỏ. 

 

� Công ty Cổ phần LICOGI 16.6 

� Địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà văn phòng Công ty 34, Ngõ 164 Khuất Duy Tiến, 

Thanh Xuân, Hà Nội.  

� Điện thoại: 04.6340983        Fax: 04.6340984     

� Email: cc16@hcm.vnn.vn 

� Vốn điều lệ 41.000.000.000 đồng (Bốn mươi mốt  tỷ đồng chẵn). 

� Hoạt động kinh doanh chính: Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công 

nghiệp, giao thông, thủy lợi, sân bay, bến cảng, đường dây và các trạm biến thế 
điện; các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp; sản xuất, mua 

bán các loại vật liệu xây dựng; đầu tư, kinh doanh nhà ở, khu đô thị mới, hạ 
tầng kỹ thuật khu công nghiệp; gia công, chế tạo các sảm phẩm cơ khí xây 

dựng, cốp pha định hình, dàn giáo, khung nhà công nghiệp; dịch vụ sửa chữa, 

lắp đặt máy móc, thiết bị các sản phẩm cơ khí và kết cấu định hình; thi công các 

công trình cấp thoát nước, vệ sinh môi trường.  

 

� Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nghi Sơn  

� Địa chỉ: Khu CN luyện kim Nghi Sơn, Hải Thượng, Tĩnh Gia, Thanh Hóa.  

� Điện thoại: 0373.613737        Fax:  0373.613738    

� Email: nidic@vnn.vn 

� Vốn điều lệ 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng chẵn). 

� Hoạt động kinh doanh chính:  

- Thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy 
điện, sân bay, bến cảng, đường dây và các trạm biến thế điện; các côngt 

trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp; các công trình cấp thoát 

nước và vệ sinh môi trường, nền móng công trình.  

- Sản xuất, mua bán vật tư, thiết bị, phụ tùng và các loại vật liệu xây dựng, 
ống cống bê tông, bê tông thương phẩm; gia công, chế tạo các sản phẩm cơ 

khí xây dựng; cốp pha định hình, dàn giáo, khung nhà công nghiệp; 
- Mua bán, cho thuê thiết bị vật tư kỹ thuật;  

- Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán); 
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- Dịch vụ sửa chữa, lắp đặt máy móc thiết bị ngành cơ khí 

- Đầu tư xây dựng, kinh doanh nhà ở; đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ 

tầng kỹ thuật khu công nghiệp, dự án thủy điện vừa và nhỏ.  
- Đầu tư sản xuất và kinh doanh thép; mua bán máy móc vật tư ngành xây 

dựng; thí nghiệm vật liệu xây dựng. 

 

� Công ty TNHH Xây dựng –Thương mại – Dịch vụ Điền Phước 

�  Địa chỉ: 24A Phan Đăng Lưu, P.6, Q. Bình Thạnh, HCM. 

� Điện thoại: 08.8453173         

� Thành lập ngày 04/01/2008 với Vốn điều lệ 150.000.000.000 đồng (Một trăm 

năm mươi tỷ đồng chẵn). 

� Hoạt động kinh doanh chính: Xây dựng dân dụng, công nghiệp, cầu đường, 

thủy lợi, công trình công cộng, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công 

nghiệp. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư. Trang trí 

nội ngoại thất. Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, mua bán nhà. 
Thi công cơ giới. Môi giới bất động sản. Dịch vụ chuyển quyền sử dụng đất. Tư 

vấn đầu tư.  

 

� Công ty Cổ phần LICOGI 16.8 

� Địa chỉ: 169 Bàu Cát, phường 14, quận Tân Bình, Tp.HCM.  

� Điện thoại/fax: 08.8119608           

� Email: licogi168@viettel.vn  

� Vốn điều lệ 11.000.000.000 đồng (Mười một tỷ đồng chẵn). 

� Hoạt động kinh doanh chính:  

- Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông; các 
công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp; 

- Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế xây dựng 
công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; 

- Thiết kế quy hoạch xây dựng; thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình  
- Lập dự án đầu tư. 

- Khảo sát địa chất, địa hình xây dựng công trình 
- Tư vấn quản lý dự án. 

- Thẩm tra thiết kế, dự toán, tổng dự toán công trình xây dựng. Tư vấn đấu 
thầu. 

- Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán). Tư vấn xây dựng. 
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� Công ty Cổ phần LICOGI 16.9 

- Khu CN luyện kim Nghi Sơn, Hải Thượng, Tĩnh Gia, Thanh Hóa.  

-  Điện thoại - Fax:  0378.711268/69    

- Vốn điều lệ: 25.000.000.000 đồng (hai mươi lăm tỷ đồng chẵn). 

- Hoạt động kinh doanh chính:  

 

� Công ty cổ phần Điện lực LICOGI 16. 

- 24A Phan Đăng Lưu, phường 6, quận bình Thạnh, Tp. HCM.  

-  Điện thoại - Fax:  08.62586883 

- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (năm mươi tỷ đồng chẵn). 

 

� Công ty TNHH thương mại xây dựng 12 

- 24A Phan Đăng Lưu, phường 6, quận bình Thạnh, Tp. HCM.  

-  Điện thoại - Fax:  08.62586879 

- Vốn điều lệ: 35.000.000.000 đồng (ba mươi lăm tỷ chẵn). 

 

� Công ty TNHH Nhiên liệu Sinh học Phương Đông. 

- 24A Phan Đăng Lưu, phường 6, quận bình Thạnh, Tp. HCM.  

- Vốn điều lệ: 589.000.000.000 đồng (Năm trăm tám mươi chín tỷ đồng chẵn). 

 

� Công ty TNHH Siêu Thành: 

- 24A Phan Đăng Lưu, phường 6, quận bình Thạnh, Tp. HCM.  

- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng chẵn). 

- Hoạt động kinh doanh chính:  

Đầu tư kinh doanh và khai thác Khu chung cư Nam Nam, Tp. HCM (0,8ha). 

 

� Công ty TNHH Khu đô thị Phú Hội: 

- 24A Phan Đăng Lưu, phường 6, quận bình Thạnh, Tp. HCM.  

- Vốn điều lệ: 1.038.464.000 đồng. 

- Hoạt động kinh doanh chính:  

 Đầu tư xây dựng khu dân cư theo quy hoạch để bán và cho thuê. Hiện tại, 
Công ty đã và đang triển khai thực hiện dự án Khu đô thị Phú Hội 83,99 ha tại T. 
Đồng Nai với tổng mức đầu tư 3.620 tỷ đồng. 
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BẢNG TỔNG HỢP VỐN GÓP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16  
TẠI CÁC CÔNG TY CON – CÔNG TY THÀNH VIÊN  

    Đvt: 1.000 đồng 

Số TT Tên công ty 
Vốn điều lệ 
đăng ký 

Vốn điều lệ thực 
góp đến 

31/12/2010 

Vốn của LICOGI 16  

Vốn đã góp  
Tỷ lệ % 
vón đã 

góp  

1 
Công ty Cổ phần LICOGI 
16.1 

              
15,000,000  

         
15,000,000  

        
6,000,000  40.0% 

2 
Công ty Cổ phần LICOGI 
16.2 

              
20,000,000  

         
20,000,000  

        
8,000,000  40.0% 

3 
Công ty Cổ phần LICOGI 
16.5 

              
30,000,000  

         
30,000,000  

       
14,700,000  49.0% 

4 
Công ty Cổ phần LICOGI 
16.6 

              
41,000,000  

         
41,000,000  

       
15,000,000  36.6% 

5 
Công ty Cổ phần tư vấn ĐT 

LICOGI 16.8 
              

11,000,000  
         

11,000,000  
        

4,000,000  36.4% 

6 
Công ty Cổ phần LICOGI 
16.9 

              
25,000,000  

         
25,000,000  

       
12,400,000  49.6% 

7 
Công ty Cổ phần Cơ khí 
LICOGI 16 

              
26,000,000  

         
26,000,000  

       
12,000,000  46.2% 

8 
Công ty Cổ phần đầu tư và 
phát triển hạ tầng Nghi Sơn 

            
150,000,000  

        
150,000,000  

       
67,500,000  45.0% 

9 
Công ty TNHH Khu đô thị 
Phú Hội 

1,038,464,000 1,038,464,000  311,539,200  
30.0% 

10 
Công ty TNHH nhiên liệu 
sinh học Phương Đông 

            
589,000,000  

        
400,100,000  

       
88,025,900  22.0% 

11 
Công ty TNHH TM-DV-XD 
Điền Phước 

            
150,000,000  

         
55,625,000  

       
52,842,645  95.0% 

12 Công ty TNHH Siêu Thành 
              

50,000,000  
         

50,000,000  
       

50,000,000  100.0% 

13 
Công ty TNHH Xây dựng và 
Thương Mại 12 

              
35,000,000  

         
35,000,000  

       
28,000,000  80.0% 

14 
Công ty Cổ phần Điện Lực 
LICOGI 16 

              
50,000,000  

           
4,286,000  

        
1,500,000  35.0% 

  Tổng 
      

2,230,464,000    1,901,475,000    671,507,745    
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IV. TỔ CHỨC NHÂN SỰ, TIỀN LƯƠNG VÀ ĐÀO TẠO 

1. Công tác Tổ chức 

Nhằm để phù hợp và đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty trong giai đoạn hiện 
nay, Công ty đã tiến hành điều chỉnh chức năng nhiệm vụ mới của các phòng ban 
phát huy hiệu quả một cách tối ưu nhất: 

- Cơ cấu lại các phòng- ban theo hướng gọn nhẹ, hiện tại chỉ có 4 phòng: Phòng 
Kinh tế, Phòng Kế toán, Phòng TC-HC và Phòng quản lý dự án. 

2. Cơ cấu lao động 

Tổng số lao động:  246 người. Trong đó: 

Giới tính Trình độ 

Nam Nữ Trên đại học Đại học Cao đẳng Trung học Bằng nghề Phổ thông 

214 32 3 58 120 8 28 29 

 

ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG 

Ban kieåm soaùt Hoäi ñoàng quaûn trò 

Toång Giaùm ñoác 

Keá toaùn tröôûng  Caùc Phoù Toång Giaùm  ñoác  

Phoøng 
Toå chöùc 

Haønh chính 

Phoøng 
Kinh teá 

Phoøng 
Taøi chính 
Keá toaùn 

 

Caùc Coâng ty thaønh vieân; 
Chi nhaùnh tröïc thuoäc; 
Vaên phoøng ñaïi dieän 

Caùc Ban ñieàu haønh coâng 
trình; Ban quaûn lyù döï aùn   

Phoøng 
Quản lý dự 

án 
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3. Công tác tiền lương: 

Mức lương hiện tại của Công ty cổ phần LICOG16 tương đối cạnh tranh so với các 
doanh nghiệp trong ngành. Lương bình quân khoảng 8.000.000 đồng/người/tháng. 

4. Kế hoạch 2011 

- Tiếp tục điều chỉnh, sắp xếp lại các phòng ban và lao động tại văn phòng Công 
ty nhằm hướng đến bộ máy gọn nhẹ, CBNV có thề cùng lúc đảm đương được 
nhiều công ty, chuyên môn hóa và chuyên nghiệp hơn nữa trong cách điều hành 
và thực thi nhiệm vụ. 

- Có kế hoạch lựa chọn và đưa đi đào tạo các cán bộ nguồn, cán bộ quản lý chủ 
chốt của công ty học về thạc sỹ quản trị doanh nghiệp tại nước ngoài. 

- Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, thuận lợi và thân thiện để nâng cao 
hiệu quả làm việc, tin tưởng và gắn bố của CBCNV. 

- Tiếp tục thực hiện việc tái cấu trúc công ty và các công ty thành viên.  

V. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/THÀNH VIÊN GÓP VỐN VÀ QUẢN TRỊ 
CÔNG TY 

* Cơ cấu vốn điều lệ tại thời điểm 04/03/2011 

Bảng: Cơ cấu vốn điều lệ thời điểm 04/03/2011 (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) 

  
Số lượng 
cổ đông 

Số cổ phần nắm 
giữ 

Tỷ trọng 
(%) 

A. Cổ đông Nhà nước 0 0 0 

B. Cổ đông trong Công ty 44 4.521.348 12,06 

- Cổ đông hội đồng quản trị 
(trong đó có 3 thành viên Ban 

Tổng giám đốc) 

 

07 

    
  4.184.900  

     
11,14 

- Ban Tổng Giám đốc 2 
          25.500         0,06  

- Ban Kiểm soát 3 
          37.702         0,10  

- Kế toán trưởng  1 
          18.658         0,05  

- Cổ phiếu quỹ 1 
                78         0,00  

- BCH Công đoàn Công ty  1 
            4.500         0,01  

- Cán bộ công nhân viên:  29 
        280.010         0,70  

C. Cổ đông ngoài Công ty 4.497 32.978.649 87,94 

- Cổ đông trong nước 4.409 29.953.136 79,87 

+ Cá nhân 4.338 23.599.153 62,93 
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+ Tổ chức 71 
 6.353.983       16,94  

- Cổ đông nước ngoài:  

(không tính số cổ phần của 

RED RIVER HOLDING sở hữu 

2,143,140 cổ phần, chiếm 

5,72% vốn điều lệ, đã được 

tính trong cơ cấu cổ phần của 

HĐQT). 

 

 

88 

  

 

 

3.025.513  

   

 

 

    8,07  

+ Cá nhân 67 
    903.994         2,41  

+ Tổ chức 21 
 2.121.519         5,66  

Tổng cộng (A+B+C): 4.541 37.499.997 100,00 

Ghi chú: Trong thành viên hội đồng quản trị có một thành viên đại diện cho tổ chức 

RED RIVER HOLDING sở hữu 2,143,140 cổ phần, chiếm 5,72% vốn điều lệ. 

* Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn điều lệ trở lên và tỉ lệ cổ phần nắm giữ đến 

thời điểm 04/03/2011 như sau: 

Bảng : Danh sách cổ đông nắm giữ  từ 5% vốn điều lệ trở lên 

STT Tên cổ đông Địa chỉ Số ĐKKD 

Số lượng 
(CP) 

Tỷ lệ 
nắm 

giữ (%) 

1 RED RIVER HOLDING 

11A TU XUONG 
STREET, WARD 7, 
DIST.3, HO CHI MINH 
CITY, S.R OF 
VIETNAM 

 
 

CA1288 
 

 

 
2,143,140  

 

 
5,72 

 

 Tổng cộng  
  

2,143,140  

 
5,72 

 

 

Hội đồng quản trị , Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng 

Thành viên Hội đồng Quản trị      

1. Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tịch HĐQT. 

Giới tính:  Nam 

Ngày sinh:  02/09/1958 
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Số CMND: 011536707, cấp ngày 20/3/1998 tại CA Hà Nội 

Địa chỉ thường trú:  Tổ 18B, Phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội 

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Trình độ văn hóa:  10/10 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Đô thị 

Quá trình công tác:  

• 08/1978 – 10/1978: Bộ đội thuộc E191, E122 – Bộ chỉ huy quân sự Hà 

Tuyên; Cấp bậc binh nhất;  
• 11/1978 – 05/1982: Bộ đội – Giáo viên dạy toán Trường Văn hóa quân khu 

2; Cấp bậc Trung sỹ; 
• 06/1982 – 09/1985: Sinh viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội; Chức vụ 

Lớp phó học tập; 
• 10/1985 – 09/1997: Công tác tại Xí nghiệp Xây dựng số 1, Xí nghiệp Xây 

lắp Hà Nội, Công ty Lắp máy và Xây dựng thuộc LILAMA; Giữ chức vụ: 

Đội trưởng, Phó phòng Kinh tế - Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế - Kỹ 

thuật; 
• 10/1997 – 03/2001: Công tác tại Công ty Lắp máy Điện nước thuộc Tổng 

Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng (LICOGI); Giữ chức vụ: Phó Giám 

đốc Công ty; 

• 04/2001 – 01/2006 : Giám Đốc Công ty Xây dựng số 16 thuộc Tổng Công 
ty Xây dựng và phát triển Hạ tầng (LICOGI)  

• 02/2006 – 06/2007: Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 

LICOGI 16. 

• 07/2007 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần LICOGI 16. 

Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT – Công ty Cổ phần Licogi 16. 

Số cổ phần nắm giữ: 920.000cổ phần, chiếm 3,68% vốn Điều lệ 

Số cổ phần của những người có liên quan: không có 

Các khoản nợ với Công ty: không có 

Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không  

2. Ông Lê Văn Nga – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc 

Giới tính:  Nam 

Ngày sinh:  05/10/1952 

Số CMND: 024448199 cấp ngày 25/01/2005 tại Hồ Chí Minh 
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Địa chỉ thường trú:  11C Cư xá 307 P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM 

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Trình độ văn hóa:  10/10 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy Lợi 

Quá trình công tác:  

• Từ 12/1974 – 09/1986: Kỹ sư, Trưởng phòng Xí nghiệp Xây dựng Thủy Lợi 

1 thuộc Xí nghiệp Liên hiệp Xây dựng Thủy Lợi, Bộ Thủy Lợi; 

• Từ 10/1986 – 06/1987: Trợ lý Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng Thủy Lợi 1 – 
Liên hiệp Xí nghiệp Xây dựng Thủy Lợi 4; 

• Từ 07/1987 – 10/1996: Phó Giám đốc Công ty Xây dựng Thủy Lợi 41 thuộc 
Tổng Công ty Xây dựng số 4; 

• Từ 11/1996 – 06/1997: Phó Giám đốc Trung tâm Giám định Chất lượng 

Xây dựng thuộc Tổng Công ty Xây dựng số 4; 

• Từ 07/1997 đến 09/1997: Kỹ sư Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ 
tầng; 

• Từ 10/1997 – 03/2001: Phó Giám đốc phụ trách chi nhánh Tổng Công ty 
Xây dựng và Phát triển Hạ tầng, khu vực phía Nam tại TpHCM; 

• Từ 04/2001 đến 01/2006: Phó Giám đốc Công ty Xây dựng số 16 thuộc 

Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng; 

• Từ 02/2006 đến 6/2007: Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ 
phần Licogi 16; 

• Từ 06/2007 đến nay: Ủy viên HĐQT –Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 
Licogi 16; 

Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 

Licogi 16. 

Số cổ phần nắm giữ: 45.222cổ phần, chiếm 0,18% vốn Điều lệ 

Số cổ phần của những người có liên quan: không 

Các khoản nợ với Công ty: không có 

Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không  

3. Ông  Vũ Công Hưng – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc 

Giới tính:  Nam 



LICOGI 16 Báo cáo thường niên năm 2010  

- 33 - 

Ngày sinh:  18/12/1973 

Số CMND: 012235601 cấp ngày 19/5/1999 tại Hà Nội 

Địa chỉ thường trú:  Số 3 ngách 178/5 tây sơn, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội. 

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Trình độ văn hóa:  10/10 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng ; C.E.O 

Quá trình công tác:  

• 06/1995 đến 08/1997: Kỹ sư xây dựng, chuyên viên, phó phòng thiết kế Công 
ty điện tử công nghệ (ETC), Hà Nội; 

• 09/1997 – 04/2001: Kỹ sư Xây dựng, chuyên viên phòng KT-KH Công ty Lắp 

máy điện nước thuộc Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng, Hà Nội; 

• 05/2001 – 12/2003: Trưởng phòng Kinh tế Kỹ thuật Công ty Xây dựng số 16 
thuộc Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng; 

• 01/2004 – 01/2006: Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch - Vật tư Công ty Xây 

dựng số 16 thuộc Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng; 

• 02/2006 – 05/2006: Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng phòng Kinh tế - Kế 
hoạch – Thị trường Công ty Cổ phần LICOGI 16; 

• 06/2006 – 10/2006: Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty 

Cổ phần LICOGI 16; 

• 11/2006 – 04/2007: Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty 
Cổ phần LICOGI 16, Giám đốc Chi nhánh Hà Nội; 

• 05/2007 – 11/2007: Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc Công ty 
Cổ phần LICOGI 16, Giám đốc Công ty Cổ phần LICOGI 16.6; 

• 11/2007 đến nay: Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc Công ty 
Cổ phần LICOGI 16, Giám đốc Chi nhánh Lai Châu, Giám đốc Công ty Cổ 

phần LICOGI 16.6. 

Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 

Licogi 16. 

Số cổ phần nắm giữ: 198.875 cổ phần, chiếm 0,8 % vốn Điều lệ 

Số cổ phần của những người có liên quan: không 

Các khoản nợ với Công ty: không có 

Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không. 

4. Ông  Nguyễn Duy Bảo – Ủy viên HĐQT 
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Giới tính:  Nam 

Ngày sinh:  20/01/1970 

Số CMND: 011768306 cấp ngày 18/3/1992 tại Hà Nội 

Địa chỉ thường trú:  DB37 Bàu Cát, P.14, Q.Tân Bình, Tp.HCM 

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Trình độ văn hóa:  12/12 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 

Quá trình công tác:  

• Từ 1993 – 1996: Công ty Giao nhận Kho vận Ngoại Thương TpHCM, đại 

lý tàu Happag - Hayd 

• Từ 1998 – 2000: Thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Thương Mại Bảo 

Huy; 

• Từ 2002 – 2006: Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TpHCM, phòng 

thông tin thị trường phụ trách Bản tin TTCK; 

• Từ 09/2006 đến nay: Công ty Tài chính Dầu khí chi nhánh TpHCM; 

Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Licogi 16,  

Số cổ phần của cá nhân hiện đang nắm giữ: 14.250cổ phần, chiếm  0,06% vốn 

Điều lệ.  

Số cổ phần của những người có liên quan: không 

Các khoản nợ với Công ty: không có 

Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không  

5. Ông  Hoàng Minh Khai – Ủy viên HĐQT 

Giới tính:  Nam 

Ngày sinh:  22/03/1962 

Số CMND: 024533713 cấp ngày 15/8/2006 tại Tp.HCM 

Địa chỉ thường trú:  503 Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp.HCM 

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Trình độ văn hóa:  10/10 
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Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường 

Quá trình công tác:  

• 02/1983 – 10/1986: Bộ đội D10E108, F337 Lạng Sơn; 

• 11/1986 – 01/1987: Học sinh trường Công Nhân Cơ giới 2, Hải Dương; 

• 02/1978 – 05/1988: Cán bộ phòng Tổ chức Hành chánh – XN Cơ giới số 9, 
Đồng Nai; 

• 06/1988 – 01/1989: Cán bộ kỹ thuật Xí nghiệp Cơ giới 17, Hải Hưng; 
• 02/1989 – 12/1990: Đi hợp tác lao động tại I Rắc; 

• 01/1991 – 06/1998: Cán bộ Phòng Tổ chức, Công ty Cơ giới và Xây lắp số 
9; 

• 06/1998 – 06/2001: Cán bộ Kỹ thuật Công ty Cơ giới và Xây lắp số 9; 
• 06/2001 – 02/2002: Phó phòng Tổ chức Công ty Xây dựng số 16; 

• 03/2002 – 07/2003: Trưởng phòng Tổ chức hành chánh Công ty Xây dựng 

số 16; 

• 08/2003 – 01/2006 : Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Xây dựng 
số 16, Giám đốc Ban quản lý dự án khu đô thị mới Nhơn Trạch; 

• 02/2006 – 01/2007: Giám đốc Ban quản lý dự án Khu đô thị mới Nhơn 

Trạch; 

• 02/2007 – 03/2007: Ủy viên HĐQT, Giám đốc Ban quản lý dự án khu đô thị 
mới Nhơn Trạch; 

• 04/2007 đến nay: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần 

LICOGI 16, Giám đốc Ban quản lý dự án khu đô thị mới Nhơn Trạch. 

Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên HĐQT, P. Toång giaùm ñoác Coâng ty, Giám đốc 

Ban quản lý dự án khu đô thị mới Nhơn Trạch. 

Số cổ phần nắm giữ: 182.830 cổ phần, chiếm 0,73% vốn Điều lệ 

Số cổ phần của những người có liên quan: Bà Phạm Thị Hải Thương (Vợ), số cổ 

phần hiện đang sở hữu: 7.003 cổ phần, chiếm 0,028% vốn Điều lệ.  

Các khoản nợ với Công ty: không có 

Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không  

6. Bà Đặng Phạm Minh Loan     Ủy viên Hội đồng quản trị 

Giới tính:  Nữ 

Ngày sinh:  18/03/1977 

Số CMND:  024326432 cấp ngày: 11/08/2006        tại: CA TP. HCM 

Địa chỉ thường trú:  số 6 Phạm Ngũ Lão, P.3, Q. Gò Vấp, Tp. HCM 
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Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Trình độ văn hóa:  12/12 

Trình độ chuyên môn: Đại học, ACCA- UK, CPA Việt Nam 

Chức vụ công tác đã qua: 

- Từ năm 1999 đến năm 2000: Kế toán quản trị, kế toán quản trị tại Uniliver 

- Từ năm 2000 đến năm 2005: Kiểm toán viên, Phó trưởng phòng kiểm toán 

KPMG 

- Từ năm 2005 đến nay: Giám đốc đầu tư Công ty VinaCapital Corporate 
Finance Việt Nam 

 

Ban Kiểm soát 

- Ông Trần Đình Tuấn - Trưởng Ban Kiểm soát  

Giới tính:  Nam 

Ngày sinh:  20/08/1958 

Số CMND: 012355339 cấp ngày 16/6/2000 tại Hà Nội 

Địa chỉ thường trú:  Số 25, D6, P.Thanh Xuân Bắc, Hà Nội 

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Trình độ văn hóa:  10/10 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - ngành Kế toán 

Quá trình công tác:  

• Từ 8/1979 – 10/1980: Giáo viên trường Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây Dựng; 

• Từ 11/1980 – 6/1981: Phó phòng Tài vụ XNXD 104, Công ty Xây dựng 

số 18, Bộ Xây dựng; 

• 07/1981 – 09/1985: Trưởng Phòng Tài vụ XNXD 101 – Công ty Xây dựng 
số 18 - Bộ Xây dựng;     

• Từ 10/1985 – 6/1988: Học tại trường Đại học Tài chính Kế toán Hà nội; 

• Từ 7/1988 – 8/1990: Trưởng phòng Tài vụ XN Cung ứng vận tải, Công ty 

Xây dựng số 18, Bộ Xây dựng; 
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• Từ 8/1990 – 3/1996: Trưởng phòng Tài vụ XN Lắp máy điện nước, Công 

ty Xây dựng số 18, Bộ Xây dựng; 

• Từ 3/1996 – 10/2005: Kế toán trưởng Công ty Lắp máy điện nước, Tổng 
Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (LICOGI); 

• Từ 10/2005 – 11/2006: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây 
dựng số 18 - LICOGI; 

• Từ 12/2006 – 4/2007: Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội – Công ty Cổ 

phần Licogi 16. 

• Từ 05/2007 đến nay: Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần LICOGI 16, 
Phó Giám đốc Công ty cổ phần  LICOGI 16.6. 

Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Licgi 16, Phó 
Giám đốc Công ty Cổ phần LICOGI 16.6. 

Số cổ phần nắm giữ: 2.385 cổ phần. 

Số cổ phần của những người có liên quan: không  

Các khoản nợ với Công ty: không có 

Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không  

- Ông Phạm Xuân Diện - Thành viên Ban Kiểm soát  

Giới tính:  Nam 

Ngày sinh:  29/01/1980 

Số CMND: 221005686 cấp ngày 10/1/1996 tại Phú Yên 

Địa chỉ thường trú:  Khóm 6, Phú Lâm, Tuy Hòa, Phú Yên 

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Trình độ văn hóa:  12/12 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế  

Quá trình công tác:  

• Từ 09/2002 – 07/2003: Cử nhân kinh tế, Nhân viên phòng Kế hoạch Đầu 

tư Công ty Xây dựng số 16; 

• Từ 08/2003 – 09/2005: Nhân viên Ban quản lý dự án Khu đô thị mới 

Nhơn Trạch thuộc Công ty Xây dựng số 16; 
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• Từ 10/2005 – 01/2006: Phó Giám đốc Ban quản lý dự án Khu đô thị mới 

Nhơn Trạch thuộc Công ty Xây dựng số 16; 

• Từ 02/2006 – 3/2007: Phó Giám đốc Ban quản lý dự án Khu đô thị mới 
Nhơn Trạch thuộc Công ty Cổ phần Licogi 16; 

• Từ 3/2007 đến nay: Trưởng Phòng Đầu tư và Quan hệ Công chúng, Uỷ 
viên Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần LICOGI 16.  

Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng Phòng Kinh tế, Thành viên Ban kiểm soát 

Công ty Cổ phần LICOGI 16; 

Số cổ phần nắm giữ: 19.167 cổ phần, chiếm 0,077% vốn Điều lệ 

Các khoản nợ với Công ty: không có 

Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không  

- Bà Phạm Thị Minh Hiền  - Thành viên Ban Kiểm soát  

Giới tính:  Nữ 

Ngày sinh:  14/08/1974 

Số CMND: 011706136, cấp ngày 16/09/1999 tại Hà Nội 

Địa chỉ thường trú:  232/12 Quốc lộ 13, Q.Bình Thạnh, TpHCM. 

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Trình độ văn hóa:  12/12 

Trình độ chuyên môn: Sau Đại học 

Quá trình công tác:  

• Từ 1996 – 1998: Công ty Liên doanh Wisma – OSC Việt Nam, kế toán 
trưởng; 

• Từ 1999 – 2004: Công ty TNHH Việt Bình, Phó Giám đốc 

• Từ 2005 – đến nay: Công ty Tài chính Dầu khí, phụ trách Tổ Đầu tư 

chứng từ có giá 

• Chức vụ công tác hiện nay: Phụ trách phòng tư vấn dịch vụ tài chính 

Số cổ phần nắm giữ: 3.000 cổ phần, chiếm 0.012%vốn Điều lệ 

Số cổ phần của những người có liên quan: không 

Các khoản nợ với Công ty: không có 

Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không 
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Thành viên Ban Giám đốc 

1. Ông Lê Văn Nga – Tổng Giám đốc 

(Xem chi tiết đã trình bày tại phần trên) 

2. Ông Vũ Công Hưng – Phó Tổng Giám đốc  

(Xem chi tiết đã trình bày tại phần trên) 

3. Ông Hoàng Minh Khai – Phó Tổng Giám đốc 

(Xem chi tiết đã trình bày tại phần trên) 

4. Ông  Đoàn Thuận Chí – Phó Tổng Giám đốc 

Giới tính:  Nam 

Ngày sinh:  11/08/1957 

Số CMND:  024069952 cấp ngày 5/8/2003 tại Tp.HCM 

Địa chỉ thường trú: 121 Thống Nhất, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức, Tp.HCM 

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Trình độ văn hóa:  10/10 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng  

Quá trình công tác:  

• Từ 06/1983 – 07/1988: Cán bộ kỹ thuật Ban quản lý công trình Sở thể dục 

thể thao Thuận Hải; 

• Từ 08/1988 – 09/1991: Học viên trường Đại học kiến trúc TpHCM; 

• Từ 10/1991 – 08/1992: Kỹ sư Sở thể dục thể thao Thuận Hải; 

• Từ 09/1992 – 12/1996: Kỹ sư công trình xây dựng Miền Đông Đồng Nai; 

• Từ 01/1997 – 06/2001: Kỹ sư Công ty Cơ giới và Xây lắp số 9; 

• Từ 07/2001 – 01/2006: Phó giám đốc Công ty Xây dựng số 16; 

• Từ 02/2006 – đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Licogi 16,  

Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Licogi 16 

Số cổ phần nắm giữ: 9.000 cổ phần, 0.04% vốn Điều lệ 

Số cổ phần của những người có liên quan: không 

Các khoản nợ với Công ty: không có 
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Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không  

5. Ông  Bùi Đông Hoàn – Phó Tổng Giám đốc 

Giới tính:  Nam 

Ngày sinh:  23/06/1975 

Số CMND: 023095815 cấp ngày 13/4/2001 tại Tp.HCM 

Địa chỉ thường trú:  25/216B Nguyễn Văn Lượng, phường 17, Gò Vấp, Tp.HCM. 

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Trình độ văn hóa:  12/12 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ xây dựng ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp 

Quá trình công tác:  

• Từ 1999-2000: Kỹ sư giám sát tại Công ty X59 (thuộc Bộ Quốc Phòng). 

• Từ 2001-2003: Chỉ huy trưởng tại Công ty CALOFIC. 

• Từ 2004-tháng 2007: Trưởng phòng Kỹ thuật thi công Công ty Cổ phần 

LICOGI 16. 

• Từ tháng 01/2008-nay: Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kinh tế - 

Kỹ thuật Công ty Cổ phần LICOGI 16. 

Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng Phòng Kinh tế - Kỹ 

Thuật Công ty Cổ phần LICOGI 16; 

Số cổ phần nắm giữ: 7.000 cổ phần, chiếm 0,03% vốn Điều lệ. 

Số cổ phần của những người có liên quan: không  

Các khoản nợ với Công ty: không có 

Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không 

6.  Họ và tên: TRỊNH THẾ DŨNG – Phó Tổng Giám đốc  

Giới tính:  Nam 
Ngày tháng năm sinh:  16/07/1958 

Số CMND:                      171203769, cấp ngày 19/04/2004 tại CA Thánh Hóa  
Nơi sinh: Thanh Hóa 

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Quê quán: Thanh Hóa 
Địa chỉ thường trú:  Số 56/8 Nam Cao, P. Tân Sơn, Tp. Thanh Hóa 
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Trình độ văn hóa:  10/10 

Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư Đô thị 

Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua): 

• 12/1981: Tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Hà Nội – Kỹ sư đô thị. 

• 03/1982 – 09/1987:  Chuyên viên Ủy ban Xây dựng Cơ bản – tỉnh Thanh Hóa. 

• 10/1987 – 09/1994:  Chuyên viên Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh 

hóa. 

• 10/1994 – 05/1997:  Kỹ sư Đô thị - Viện Quy hoạch Xây dựng tỉnh Thanh Hóa. 

• 02/2005 – 07/2007: Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng tỉnh Thanh Hóa. 

• 08/2007 đến 04/2010: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ 

tầng Nghi Sơn.   

• 08/2007 đến 04/2010: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ 

tầng Nghi Sơn.   

• 05/2010 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LICOGI 16; Tổng Giám 

đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Nghi Sơn.   

Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LICOGI 16; Tổng 

Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Nghi Sơn. 

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không 

Số cổ phần nắm giữ: 15.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04 % vốn điều lệ. 

 

7. Ông  Hoàng Chí Phúc– Kế toán trưởng 

Giới tính:  Nam 

Ngày sinh:  31/07/1972 

Số CMND: 022785039  

Địa chỉ thường trú:  122/19/12 Tôn Đản, Phường 10, Quận 4, Tp.HCM 

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Trình độ văn hóa:  12/12 

Trình độ chuyên môn: Tài chính kế toán  

Quá trình công tác:  
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• Từ 1995-1997: Kế toán tổng hợp tại Cty TNHH Đại Phát, Quận 5, 

TPHCM; 

• Từ 1997-2000: Kế toán tổng hợp tại DNTN Thái Tiến Phát, Quận 6, 
TPHCM; 

• Từ 2000-2001: Phụ trách kế toán Chi nhánh Tổng Cty Xây dựng & Phát 
triển hạ tầng (LICOGI) tại TP.Hồ Chí Minh; 

• Từ 2001-2006: Phó phòng kế toán Công ty Xây dựng số 16; 

• Từ 2006 đến nay: Kế toán trưởng Công ty cổ phần LICOGI 16. 

Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Licogi 16 

Số cổ phần nắm giữ: 5.772 cổ phần, 0,02% vốn Điều lệ 

Số cổ phần của những người có liên quan: không 

Các khoản nợ với Công ty: không có 

Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không  

Đính kèm phụ lục: 

- Phụ lục1: Báo cáo tài chính năm 2010 của công ty mẹ. 

- Phụ lục 2: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 của Công ty CP LICOGI 16. 
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Cong ty cb ph:1n Licogi 16 
24A Phan Dang Luu P.6, Qu~n Sinh Th~nh, TP J{CM 

BAo cAo eVA BAN TONG GIAM DOC 


Ban T6ng Giam dbc C6ng ty C6 philo Licogi 16 (sau day gQi t~t la 'Cong ty') trinh bay Bao CaD ella 

III lnh va Sao cao till chinl1 clIa Cong ty eho nAm tai ch(nh kel thuc ngay 31 lhil!1g 12 ngay 2010. 

CONGTY 

Cong ty C6 philn Licogi 16 dUQ'c thanh I~p thea Quy6t dinh s6 327/Q£) - SXD ngay 28 thang 02 nam 
2006 clla BQ Xay d1,lTlg . Ten giao Jjch qu6e t€ Licogi 16 Joint Slock Company, vi~t t~t I<i Licogi 16. 

Cong ty ho~t dong theo Gi~y chUng nh~n dang ky kinh doanh Cong ty c6 phiin sb 4103004836 oill1g 
ky I§n aiiu ngay 14/04/2005 va dang kY thay dbi liin Lhll" muoi ngay 20103/2010 va thay d6i gi~y 
clllIng nh~n dang kY kinh doanh s6 0302310209 do Sa Ke ho~ch va DAu tu TIlanh ph6 H6 Chi Minh 
cap. 

Van di@u l~ clla Cong ty la 375.000.000.000 dllng, dUQ'c chia thanh 37.500.000 e6 ph~n, Cong ly 
dang him lhu l~Je thay d6i gi~y chUng nhQn dang ky kinb doanh. 


Tn.1 s6 ehlnh ella Cong ty d~t t~j 24A Phan DAng Luu, Phuong 6, QU~U1 Sinh Tlwnlt, Thanh phb I (~ 


Chi Minh 


HOI DONG QUAN TR! V A BAN TONG GIAM DOC 

Cac thanh vien ella HQi d6ng quan tri g6m: 

Ong : Sui Dlfang I-lung Chu ljeh 

Ong : Le Van Nga Thanh vien 

Ong : Nguy8n Duy Bao Thanh vien 

Ong : Hoang Minh Khai Thanh vi en 

Ong : Vii C6ng Hung Thanh vi en 

Sa : E>~g Ph~m Minh Loan Thanh vicll 

Ong: Jean-Eric Jaequemin Thanh vien 

Cae thanh vien cua Ban T6ng Gjam d6e g6m: 

Ong: Le Van Nga T6ng Giam abe 
Ong: Hoang Minh Khai Ph6 T6ng Gifun abc 
Ong : va Cong Hlmg Ph6 T6ng Giam abc 
6ng: Bui Dang Hmln Ph6 T6ng Gifun dbc 

Ong: Trinh Th6 DOng Ph6 T6ng Giam dbc 

Cae Lhanh vien Ban ki~m smit g6m: 

Ong: Trftn Dlnh Tu~n TruOng ban 

Ong : Ph{llll Xuan Di~n Uy vien 

Da ' PIWm Thj Minh Hit~n Uy vien 
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Cong (y C6 phan Licogi J6 
2ilA Phan Dang Luu, P.6, QU~1l Sinh TIWllh, TP HCM 

KIEM ToAN VIEN 

Cong ty TNHH Djch V\l Tu v~n Tai chlnh K~ toan va Ki~m toan (AASC) cia lill/C hi¢n ki~111 loan 
cac Bao cao tai ehfnh cho Cong ty. 

TRAm NHl~M CUA BAN TONG GIAM DOC VOl oAo cAo TAl cHiN H 

Ban T6ng Giam d6e ong ty chiu tnlch nhiem ve vi~e I~p Bao eao lili chlnh phan anh lrung IIWe, 
hqp Iy tlnh hlnh ho~t dQng, k~t qlla ho~t dong kinh doanh va tl11h hinh luu chuy~n ti~n l~ cua C6ng 
ty trang na.m. Trong qua triM I~p Baa cao tli cbJnh, Ban T5ng iam d6e C6ng ty cam k~l cia tuan 
thtl cac yeu du.sau: 

• 	 Lt,ra chQn cae ehfnh sach k~ toan thfch hqp va ap d\.lIlg cae chinh sach nay mOl each nh~l quan; 
• 	 Dua ra cac danh gia va d\f docin hqp 19 va th~ I:rQng; 
• 	 Neu rO cae chu§n I11l,Ie ke tocll1 duqc ap dl,lng cO duqe tuan thu hay khOng, c6 nhung ap dl,mg sai 

tech tr~mg yell d@n mtre dn phai cong b6 va giai thlch trong baa cao tai chinh hay kh6ng; 

• 	 L~p va trlnh bay cae baa eao tai chlnh tren co sa tuan thu cae ehu§n ml/c k~ toan, che d(l k~ 
toan va cae qlly dinh e6 lien quan hi~n hanh; 

• 	 L~p cac bao cao tai ehfnh dl,Ia tren C(J sa ho~t Q9ng kinh doanh lien t\IC, tnx trU"ang hqp 
khong the cho rfulg Cong ty se tiep tl)e hO~l d¢og kinh doanh. 

Ban T{)ng Giam d6e Cong ty dam baa r~ng cae s6 k~ toarl dtrqc luu gill d~ phan anll lInh hinh lai 
ch!nh ella Cong ty, voi OllIe dQ trung thl,fe, hqp Iy t<;Li bat ClI thai di~m nao va dam bao rAng Bao cao 

tai ehfnh tuan thu cae quy dinh hi~n hanh eua Nha ntroe, D6ng thai c6 tnich nhi~m trong vi~c bao 
dam an tOful tai san ella Cong ty va llwc hi~n cac bien phap thieh hqp d@ ngan h~n, phat hi~n cae 
hitnh vi gian I~ a cae vi ph,;Ul1 khac. 

Ban T6ng Giam d6c cam k~t ring Bao cao taj ehinh di'\ phan anh lrung lhl,l'C va hqp Iy tlnh hlnh lili 

ch(nh Clla Cong ly t<;1i thai di~m ngay 31 thang 12 nilm 2010, k6t qua 11o<;1t dOng kinh doanh va tlnl1 

hlnh ILru ehuyen tiSn t~ cho nam lai chlnh klh thue cung ngay, phu hqp v6i chunn IllI,fC ch6 dO k~ 
toan Vi~t Nam va tuan tM cae quy djnh hien hanh e6 lien quan. 

Cam kat khac 

Ban T6ng Giam d6c cam k6l ring C6ng ty khong vi ph<;11l1 nghfa VI) cong b6 thong ti n thea Quy c1i nh 
~i ThOng ttT s6 09/2010nT-BTC ngay 15/0112010 clla BQ Tai ehinh hu6ng d§n v~ vi~c eong b6 

thong tin tren Thi t.n.io-ng chung k!loan. 

TP H6 Chi Minh, ngay 181hong 03 nom 2011 

LE VAN NGA 

3 



CONG TV TNHH O!CH Vl) TU VAN TAl CHINH KE ToAN vA KIEM ToAN 
AUDITING AND ACCOUNTINGFINANCIAL CONSUL TANCY SERVICE COMPANY LTD. (MSC) 

THANH VIEN INPACT QU6CT~ 

S6 : l(~l 12011 /BC.KTIC-AASC .HCM 

BAo cAo KIEM TOAN 
vJ Bao clio tiIi chfn" cho flam tiIi chfnh kit thUe ngiIy 31 thting 12 Illim 2010 

elta Cfmg l)l C6 phOn Licogi 16 

K (Dh glri: 	 HQi t16ng qUflO trj, Ban Tang Giam (lac 

Cong ty ca pbAn Licogi 16 

ChUng toi cia ki~m toan Bao cao tai chinh eua C6ng ty CO ph~n Licogi 16 duqc I~p ngay 18/03/20 I I g6m: 
Bang can d6i k~ toan t?i ngay 31 thang 12 n<1m 2010 , Bao CaD k~t qua ho~t dong kinl, doanh, Sao cao lUll 

chuy~n ti~n t~ va Thuy~t minh bao cao tai chfnh cho nrun tai ehinh k~t thuc ngay 3 I thang 12 !lam 2010 

duqe trinh bay tlr trang 05 d~n trang 30 kern theo. 

Vi~c I~p va trinb bay Bao cao till chinb nay thuQc tnich nh i ~m cua T6ng Gicim d6c Cong ty CO phcln 
Licogi 16. Trach nhi~rn cua chUng toi Ii ciua ra y ki~n v~ cac bao cao niy can cu' tren k~t qua ki~m LOan 
cua chUng tai . 

Coo sO- y ki~n 

Chung Chung toi da. thl,l'c hi~n cong vi~c ki~m toan theo cae Chuftn m1,l'c ki~m tocin V i~t Nam . Cae chuAn 

m1,l'C nay yeu du cong vi~c k i~m toan I?,p k~ ho?ch va th\IC h i~n d~ c6 S\I dam bao hqp Iy riing cac bao 
cao tai chinh khong <;:on chua d1fI1g cac sai sot lrQng y~u. Chung toi da thl)'C h i~n vi~c k i~m tro thea 

phuong phap chon m~u va ap dvog cae thll' nghi~m dn th i~t, cac b~ng chUng xac minh nhfrng thong t in 

trong bao cao tai chfnh; danh gia vi~c tuan thu cae chuin m~rc va ch~ d9 k~ tmin I i~n hanh, cae ng uyen 
t~c va phuong plulp k~ tOM duqc ap dl,ll1g, cae Lroc tioh va xel doan quan trQng cua Ban Giam d6c cung 
nhu "ach trinh bay t6ng quat cac bao cao tai chfnll. Chung toi cho r~g cong vj~e ki~m lOan cua chlmg lei 
da dua ra nhfmg ca s6 hqp Iy d~ lam can cu cho . ki€n cua chUng Wi. 

y ki~n ciia ki@m toan vieD 
Theo y ki~n cua chung toi. Bao cao tai chinh da phein anh trung tlwc va hgp Iy tren cac khia c\lnb tr\)ng 
yeu tloh hlnh tai chfnh cua Coog ty C6 pl~ Licogi 16 t\li ngay 31 thang 12 nam 2010, cli ng nhLf k ~t qua 
kinh doanh va cac lu6ng lUll chuy~n ti~n t~ trang nam tai chinh k~t thllC cung ngay phLI hqp vO'i chuAn 

m\Ic va ch~ <19 ke toan Vi~t Nam hi~o hanb va cac quy <1 jnl1 phap Iy c6 lien guano 

TPHC!vf, ngay 24 thimg 03 niim 20J I 
CONG TV TNHH DICH Vlj TuvAN TAl CHiNH 

KE miN vA KIEM TOAN (AASC) 
...... .J ....: 

_- c ~o.'f!~q ;r~, "z. G~D6c 
• '1 4,. -:;: ( 
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NGUYEN Quac ONG NGUYEN TRUNG THANH 
ChUng chi KTV 56: 285/KTV Chung chi KTV 56 .·1312IKTV 
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Cong ty d ph~n Licogi 16 Bao do tili chillh 

211A Phan m.ng Llrll. Phudng 6, QlI~n S inh Tl1\ll1 h, TP 116 Chi Min h eha 113m tai chinh k6t thue Ilgily 3 1/ 121201 0 

BANG CAN DOr KE ToAN 
T~i ngay 31 thang 12 l1am 20JO 

Mii sA Chi tieu Thuy~t 3J112/2010 31112/2009 
minh VND VND 

TAl SAN 

100 A. Hi san ng~n h!.lll (lOO=llO+120+l30+140+150) 870.349.543.936 904.374.373.099 

110 1. Ti~n va cae khoiin tU'o'ng ilu'O'ng ti~n V.3 22. J24.762.934 128.097.417.321 
III .1. TiEn 22.1 24.762 .934 37.097.41 7. 32 1 

11 2 2. Cae khmin (uang duong ti~n 91.000.000.000 


J20 II. Cae khosn d~u hr titi cblnh ng~n h!.ln VA 221.655.262.625 

12 1 I. E)Au tu ng~n h~n 22 1.655.262.625 


l30 Ill. Cae khoiin pltiii thu 494.971.047.098 361.222.546.540 

131 I . Pluii thu cua khach hang 269.015.945.047 74.960.573.5 11 

132 2. Tni truac clIO nguoi ban 17.657.943.907 24.365 .972.871 


135 5. ac khmin phai thu khac V.5 208.679.948.760 262.298.790 .774 
 -
139 6. Dv phong phiii thll ng~n h~n kh6 doi (*) (382.790.616) (402 .790.616) 

140 IV lUng tBn IdlO V.6 293.578.779.723 158.219.837.563 V'
." 

141 I. Hang tbn kh 293 .578.779.723 158.2 19.837.563 + 

150 V. Tal siln Ilg~n h!.ln khae 59.674.954.18J 35.179.309.050 


151 l. Chi phi tra (mac ng~n h~l 619.550.941 419.623.363 


152 2. ThuS GTGT Olf(lC khAu trir 22.6 10.754 .539 16.985.425 .197 


158 5. Hi san ngful h~n khac V.7 36.444.648.70 I 17.774.260.490 


200 B . Hi san diti h\ln (200=210+220+240+250+260) 955.982.860.047 792.1.93.372.449 

210 l. Cae khoiin phai lhu dili It!}.n 

220 II. Tai san c3 djnh 264.337.230.697 292.383.137.21 4 


221 1. Hi san cd uinh huu hinh V.8 2 10.434.861 .178 20.209.068.648 


222 - Nguyen gia 318.144.609913 26939.452.633 


223 - Gid Iri hao mim IllY k€ (*) (/ 07.709.748 735) (6. 710.383985) 


227 3. Hi an c3 ojnh vo hinh V.9 22.229.730.634 974.777.776 


228 -Nguyen gia 22.249.730.634 992.0(JO O()() 


229 - Cia lri hao man ILlY M (*) (20.000 000) (17.222 224) 


230 4 Chi phi xiiy dl,Cllg co ban do dang V. LO 31 .672.638 .885 271. 199.290.790 


250 IV. Cae khonn d~lI hr tili ehinh dili h\ln 689.707.778.568 498.203.698.000 


251 I. BAu tu vim c6ng ty 'on V.II 152.042.645.520 11 2.319.250.000 


252 2. D§.u lU vao cong ty licn k~t, lien doanh V.12 537.665.133.048 315.884.448 .000 


258 3. B§u tu dai h~1l khac V. \3 70.000.000.000 


260 V. Hi san tlili h!.ln kbac 1.937.850.782 1.606.537.235 

261 . I . Chi phi tni truac dai h~n V.1 4 1.335.850.782 94.902.678 


262 2. Tai siin t11U~ lIlU nh~p hoan I~j V.15 488.43 7.647 


268 3. Tal san dai h~n khac V.16 602.000.000 1.023 .1 96 .910 


270 TONG CQNG TAl sAN (270 = 100+200) 1.826.332.403.983 1.696.567.745.548 
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Cong ty C6 phAn Lieogi 16 B:io ello tili chinh 

24A Pban filing Luu, Phuong 6, QlI~n Bl nh Th~nh, TP H6 Chf Minh cho nam !ai chinh k6! thllC ngay 3111 2/20 10 

BANGCANDOIKETOAN 
Tl,Ii ngil ' 31 thang 12 nam 2010 

Mii s6 Clli tieu Thuy~t 31/12/2010 31 / 12/2009 
minh VND VNO 

NGUONVON 


300 A • NQ' pbiii tni. (300 =310+330) 669.308.509.976 692.562. J97.983 


310 l. Nv Jlg~n h~n 633.451.835.026 537.522.537.276 


311 l. Vay va n9' ng~n h~n V. 17 347. 159.436.962 276.262.594.055 


312 2. Phili tl'3 eho nglIai ban 12 1.864.585 .393 67.821 .630.931 

313 3. Nguai mua trel ti~n tl'l10C 4.271.178.975 14 .784.083.077 

314 4. TllU~ va cac khmin phai I1QP Nha nuac V.18 55.689.908 .343 64 .068 .57 .365 


315 5. Pluii tnt nglIai lao dQng 3.408 .666.580 1.080.159.653 

16 6. Chi phf phai tra V.19 36.273.838.033 26.060.050.821 


319 ,9. Cac khoan phai tra, phai n9P ngan h~1l khac V.20 23.802.667.891 55 .045.198.2 10 


320 10. 01,1' phong phal lra ng~n h~n 14.424.340 36.054.058 

,(1;

323 II. Quy khcn thuang va phtie lQ'i 40.967.128.509 32.364.190. 106 /' 

_c" 
330 II . Nq dill h~n 35.856.674.950 I 55.()39.660.707 '. 

333 3. Phai tra dai h~ khac V. 3.000.000 3.000.000 t:' 
334 4. Vay va 1lQ' dili h<.1I) V21 35.669.91 2.753 155.01 7.228 .349 ,, 
336 6. O\I ph6ng trQ' cAp m~t vi~c lam 35.779.947 19.432.358 

338 8. Doanh thu chua thv-c hi~n 147.982.250 . '1 

400 o . NguAn v5n chu sir hihl (400=410+430) J.157 .023.894.0()7 1.004.005.547.565 

410 I. Ngu6n vBn chit sir hu'u .22 1.157.023.894.007 1.004.005.547.565 


411 I. V611 d~u tu eua chti sa huu 375.000.000.000 250.000.000.000 


412 2. Thi}ng dlI v6n c6 phin 506.222.037 .738 506.222.03 7.738 


414 4. C6 phi~u guy (*) (785.000) (50.000) 


417 7. Quy d§u tlI phat trien 70.816.906.893 48 .295 .644.919 


418 8. Quy dlI ph6ng tai chlnh 37.500.000.000 25.000.000.000 


420 10. Lgi nhu~.n sau lhua chua philo ph6i 167.485.734.376 174.487.914.908 


421 It . Ngu61l v6n dAu tu xay d\Ing co ban 


440 TONG CQNG NG U() VON 1.826.332.403.983 1.696.567.745.548 

Ngu·(ri I~p bi~lI K~ toan tru'o'og 

Nguyln ll1j Tbity Hoang Chi Plnlc LC Van Nga 
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ong ty c6 ph~n Lieogi 16 B:lo eno tili ehillh 

24A Phan Dang Luu, Phuang 6, Qu~n Blnh Th~nh, TP 1-16 Chi Minh eho n<im tai chinh k~l lilll C ngay 31/ 12/20) 0 

BAo cAo KET QuA HO~T DONG KINH DOANH 
Cho nam lal ehinh k~t thue Ilgay 31 /12/2010 

Thuy~t Nam nay Nam tru'c'i"c
Mii sa Chi tieu 

minh VND VND 

01 1. Doanh tllU baD hang va cung dp djch vl.l 1.011.543.855.869 509.979.870.779 

02 2. Cae khoi\n giam tru' 

10 3. Doanh thu thuin v~ ball hang vii cung cAp djch v\ VI.23 1.011.543.855.869 509.979.870.779 

11 4. Gia vAn h~llg ball VI.24 820.173.274.218 324.348.074.384 

20 5. LQ't IIhu~1l gQJl va ball himg va eung dp djeh 1.1 191.370.581.651 185.631.796.395 

2l 6. Doanh Ihu h01;l1 dQllg tai chfnh V1.25 37.830.983.766 4.598.398.499 

22 7 . Chi phi tai cblnh V 1.26 39. 16.710.230 29.73 2.438 . 11 0 

23 . Trong do: Chi phf lai vay 27. 558.5Y2.2()6 19.342.790.222 

24 8. Chi phi ban hilng 

25 9. Chi phi quan Iy doanh nghi~p 20.503 .557.983 19. 75.2 13 .1 '8 
\. 
~ 

J . 
30 10. Lq'j Ilhu~n thu§o tir bo~t dqng kinh d030h 169.58' .297.204 141.1 22.543.666 

;. .\ 

] 1 11 , Thu nh~p khac Vl.27 95.681.825 .869 122.262.966 .155 ~"\ ): 
32 12. Chi phi khac Vl.28 4.120.648.749 9.433.385.242 I.~\\~ 

. '\l40 13. LVi IIhu~1I !UUIe 91.561.177. 120 112.829.580.913 ... ~;-.t: 

'r~ '('\
50 14. TAng 19'i nhu~n k~ (oan tru'6-c tllU~ 261.142.474.324 r3.952.124.S79 . -~ 

51 15. Chi phi thu~ thu nh~p doallh nghj~p hi~1l hftnh (*) VL29 35.441.416,934 45.053.572.922 

52 16. Ch.i phI thu~ tJlU nh~p doanh Ilghi~p hoan JO[Ii ("'*) VL30 488.437.647 (488.43 7.647) 

60 17. LQ'j nllU~n llU tJlU~ thu nb~p t10anh nghi~p 225.212.619.743 209.386.989.304 

(*) DfI baa g6m phdl1 giam thud 7'NDN dw;rc giom clia Quy IV nam 2008 thea Nghi quyil 0] la 15.378. ()40.31 1 VND 

(**) Chi phi IhuJ Ihu nluip doanh nghi~p !wlin I(Ii la ph6n IhuJ TNDN Ir;I111 tinh 2% ,,.ell t6ng s6 ti~n thu lruo'c chua 

hC,lch loan dOlJnh lhu ella ncim 2009 nam 20/0 huon nhl}.p h;zi s6 Ihlli TNDN t(mllinh nay. 

NgtrOi I~p bj~u K~ toaD tnro-ng 

Nguy~o Thj Thuy Ilosmg Chi Phuc 
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Cong ty ca pb~n Licogi 16 Bao cao titi chinh 

24A Phan Dang Luu, Phl1Crng 6, Qu~n Blnh Th;;mh, TP H6 Chi Minh eho nam tai ehinh k6t thue IlgilY 111212010 

nAo cAo LU'U CHUYEN T1tN TI} 
Cho nam lai chinh kit thuc Ilgay 31112/2010 

(Theo plUfUlIg pilap (rift' nip) 

ThuY~1 Nam nay Nam lmO'c
Mii s8 Chi tieu 

lIIinh 	 VND VND 

J. Lll'U chuy~o ti~n til' ho!,!t dQog killh doanb 

01 I. Ti611 thu tll" ban hang, cung dp dieh V\l va doanh thu khll.C 

02 2. i@n hj tn} ho nguaj eung c1lp hang hoa va dich V\l 

OJ J. Tien chi tni cho nglrai lao dQng 

04 	 4. TiSn chi tra liii yay 

05 	 5. Ti6n chi n¢p tllU~ thu nh~p doanh nghi~p 
06 	 6. TiSn tllU khac tir ho~t d(mg kinh doanh 

07 7. Tian chi khac cho ho~t dong kinh doanh 

20 LlfU cJllIyi" li~n tllUflll tir hO(lt dpng ki,,11 doa,,"-
II. LtnI chuy~n tiSn til' hOl,lt tlqng d~u tu· 

21 I. TiSn chi dS mua sfun, xay d\I11g TSCD va cac tai san DH khac 

22 	 2. Ti~11 lhu tir thanh ly, nhuQ11g him TSCD vacac TSDH khac 

23 . 	 3. Ti~n chi eho yay, mua cac cong C\lIlQ' cua dun vi khac 

24 4. Ti~n Um h6i cho yay, ban li.li cac eong C\l nQ' cua dem vi khac 

25 5, Ti~n chi dAu tu g6p vdn vaG dan vi khll.c 

26 	 6. Ti~n thu h6i dAu tl1 gop vdn vao dUll vi khac 

27 	 7. Ti6n thu liii eho ay, c6 tuc va 19i nhu~l dugc chia 

30 	 LU'1l dmyh' liJII IlmDII Iii' 110(11 dpllg dau Ill' 

Ill. Lltu chuySn ti~n tit· bo~t dQng tili cltinll 

31 I . Ti~n thu lil' phat hanh c6 phiau, nh?11 vBn gop cua chu so hUu 

32 	 2 . Ti~n chi Ira v6n gop cho cae chl! su huu, 

mua l~i e6 phi~u eua doanh nghi~p dii pilat hanh 

33 	 3. Tian yay ng~1l h~n, dai h\ln nh~n duQ'c 

34 	 4. Ti~n chi Ira Ilg g6c yay 

35 	 5. Tien chi Ira nQ' tllUe ta i chinh 

36 	 6. C6 tlic, lQ'i Ilhu~ (Iii tni cho chl! sa hfru 

40 	 LIm clwyl" tiJn tilliall tit IIo(lt dOng tiJi clt/1I11 

50 	 LtnI ctluy~n ti~n thuAn trong ky 

60 Ti~n va tU"O'llg dltO'ng ti~n dAu ky 
61 Anh 11l1ung Clla thay d6i ty gill. h6i do:H quy d6i ngo\ii l~ 
70 Ti~n va IU'OTIg dU'O'ng ti~n cu6i ky 

Ngu'O'i lip bi~u K€ tORn tnri'Yng 

NguY~1l Thj Thiiy Hoang ellr PhUc 
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725.645.688.397 

(679.809.1 23 .8 58) 

(20.963.074.522) 

(27.737.390 .977) 

(52.009.905.439) 

72 .2 18.487.514 

([ 18 .539.197.295 ) 

(101. /94.516.180) 

(7 1.290.232.045) 

1.200.000.000 

(206 .723.189.935) 

498.320,082.560 

( J 52.492.982.822) 

24.642.504 .624 

93.656.[82.382 

(735 .000) 

401.026.096.040 

(449.476. 568 .729) 

(49.983.112.900) 

(98.434.320.589) 

(105.972.654.387) 

128.097.417.321 

22.124.762.934 

593.559.594 .92 1 

(299.060.750.649) 

(1 7.543 .845 .144 ) 

(20 .848 .297. 142) 

(35 .915 . 141.269) 

7.397.470.421 

(49.204.425.215) 

/78.384.605.923 

( 134.426.478 .916 ) 

(31 1.755 .262.625) 

20. 100.000 .000 

(69. 168.900.000) 

593 .960.976 

(494.656.680.565) 

324.403 .645.853 

406.229.770.336 

(295.334.321.34 8) 

(2. 115.316 .362) 

(5 .026.033.250) 

428.157. 745.229 

111.885.670.587 

16.211.746.734 

128.097.417.321 
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Cong ty cA ph§n Licogi 16 Bao cao tai chinh 

24A Phan Bang LlIll, P.6. Q. Binh 1 h~nh, TP HCM fun lai ehinh k~t thue ngay 31/ 12/2010 


THUITT MINH BAo cAo TAl CHINH 

Nam 2010 

I. THONG TfN CHUNG 

Hinh thfrc so' hfru van 

C6ng Ly C6 phfln Lieogi 16 dUQe thanh I ~p theo QLly~t djnh s6 327/QD - BXD ngay 28 lhang 02 118 m 


2006 ella B9 Xay d~mg. Ten giao dicl qu6c t~ Licogi 16 Joint Stock Company, vi8t ~t 121 Licogi 16. 


C6ng Iy hO<;lt dQng theo Giiiy eb(rng nh~n dang ky ki nh doanh Cong Iy c6 phin 56 4 103004 36 dang hy 

lin diu ngay 14/04/2005 va dang ky thay obi I ~n thlf mllm ngay 20103/20 10 va thay d6i giflY chCrng 


nh~n dang ky kinh doanh s6 03023 10209 do So' K~ ho~eh va8iu tu Thanh ph6 H6 Chi Minh dp. 


V6n di~u J¢ ua C6ng ty la 375 .000.000.000 d6ng, dLfqc chia thanh 37.500.000 c6 phAn, Cong Iy dang 


him thu tl,lC lhay d6i gi~y chung nh~n dang IcY kinh doanh. 


Tf1,l SO' ehinh eua Cong ty d~t t~i: 24A Phan Dl1ng Luu. Phuong 6, Qu?n Bln h T1wnh, Thanh ph6 H6 Chi 

Minh. 


Cang Iy cO cae chi nhanh, cong ty con, eong ty lien k~l _au: 

Ten Dis chi HOlilt dQng kinh doanh chfnh 
. Chi nMnh 
Chi nhanh Lai Chau Tinh Lai Chau San XLl~t be tong 

Cong ty can 

Cong ty TNHI r Xdy d\n1g TP H6 Chf Minh Xay d~mg va dftu t Lr hi,l t~ng khu do thi khu 

fhuO'l1g tnc;ti Dich vv Di~n cong nghi~p 


Phuoc 


C6ng ty TNI III Sh~u Thanh TP H6hi Minh 	 Xay dl/ng cong tri nb dan d\lng va cong nghi ~p. 


cong trinh giao thong, thuy [qi. San lAp 11l~1 

bilng, dfiu tu' xay d\mg Khu dan cu, ki nh doanh 

nha (; 
 )~

/.'~. .,,,C6ng ty TNHH Xfiy dl,mg va TP H6 Chi Minh 	 xa.y dl)11g dan d~mg va cong nghj ~p, du .. ~.ThLr<:mg ml)i J2 	 dlrong. san I~p m~t b~ng, d~u tu xay dt,mg kllu 
dim CU, kinh doanh nha (1, mua ban v~t li ~u xay ~.,.r 
J~rng, trang tri nQi th~t. 

, I,.
Cong ty lien k~t '-

Cong ty CP Licogi 16.1 TP H6 Chi Minh 	 Xay [ ~p , diLl ltr 

C6ng ty CP Licogi J6.2 TP H6 Chi Minh 	 Xay uip, di u tlf 

Cong ty CP Licogi 16.5 Tinh E>6ng Nai 	 Xay l ~p , san xuAt v~t li ~u xiiy d\mg 

Cong ty CP Licogi ) 6.6 TP. Ha NQi 	 Xiiy I ~p, d~u tu', san xuAt V? I li¢u xay d~rng 

C6ng ty CP Licogi 16.8 TP H6 Chi Minh 	 Tll vall thi~t k~ 

Cong ty CP Licogi 16.9 Tinh Thanh H6a 	 - San xlIiit v~t [i¢ll xay dl/ng, gia cong k~1 cAli 


thep 


Cong ty CP Co kh i Lieogi 16 TP I 16 Chi Minh 	 - Gia cong, eh~ t?O san pl1dm co khi xay dl/l1g 
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Cong ty c6 plu1n Licogi 16 8ao cao ta.i chlnh 
24A Phan mmg Luu, P.6, Q, Binh T1wnh, TP HCM Nan1 tai chlnh kth thuc ngay 3 1/12/2010 

Cong ty CP D~u tu va PT Tinh Thanh \-loa - Xay I~p, d~u tll' 
h~ t<ing Nghi Scm 

C6ng ty TNHH Kim do thi Tlnll D6ng Nai Kinh doanh B~t dQng san 
Pill! H<)i 

C6ng ty TNHH Nhien li~u Tinh Sinh Phu6c San xuAt Ethanol nJlien li~u; 
sinh hQc Phuong Dong 

Cong ty CP f)i~n L1,J'c TP H6 Chi Minh - Xay I£p cae cong trlnh di~n. d~u tll' 
Lieogi 16 

Nganh ngh~ Idull doanh 

Ho~t oQng kinh doanh cua Cong ty hi: 

- .Thi cOng x§.y d1,J'l1g cac cong trloh dan dl,mg, cong I1ghi~p, giao thong, lhuy iQi, tbuy di¢n, san bay, 
b~n cang, dubng day va cae tr~m bi~n l.b~ oien; cac cong trlnh h~ tAng ky thu~t 00 1hi va khu cong 
nghi~p; cae cOng tril1h c~p 1hoat I1UcYC va Y~ sinh moi truong, n~n mong cong lrlnh; 

- San xufit, mua ban y~t tlr. thiSt hi, pill) tung va cac lo~i v~t li~u xay d1,J'l1g, 6ng c6ng be tOng, be tong 

thuong phftm; 
- Gia cong, ch~ tQo cac san phc1m co khi xay dl,mg, c6p pba dinh hlnh, dan giao, killing nha eong 

nghiep (kMng sanxu~t gia cong t~i tr~1 so); 

- Mua ban, cho thue thi~t bi v~t hI kY lhu?t, tll' vAn <.'l~u lll'; 
- Djch VI) sua chua, I~p d?t may moc, thi~t bi, cac san ph§m ca khi va k~t d,lI dinh hlnh; 
- Ollu tll', kinh doanh nhA a, khu do thj mai, h~ t~ng ky lhu~t khu cong nghi~p, cac dv an thuy Giell vva 

va nM' 
- Mua ban may m6c. vat tll' ngallh xiiy dl,mg; 
- Till nghi~m vij.t li~u xay dl,f11g, khai thac da, khai thac aa co s~( dl,mg v~t lieu n6 cong nghi~p; 
- Oao t~o ngh€, giao d\lC trung cap chuyen nghi~p, dao l~o eao dfing, giao dl,lc trung h9C ph6 thong, I. 

2. CIIEf>(> vA cHiNll sAcn KE ToAN Ap D()NG T~I CONG TY .~ 

"35 

2.1 Ky k~ toan, tJo'n vi (j~n t~ sihh,mg lrong k~ toan ,G " 
• ~~ W~ 
\\. " 

Ky k { Olin I1mn eua C6ng ty bAt d~u tCr ngay 0 I 10 I va k~t thue vao ngay J 1/12 hang nl:im \\ '\\ .. '~ 
),\' \~'I ~ Dan vi li€n t~ su dl,l.llg trong ghi ehep k~ loan la d6ng Vi~t Nam (VND), ,. ' .~ 

, ~, ' ~ 

2.2 Chu§n "ll,re va Ch~ d{i k~ toall ap d\lOg 

chi 11(5 ki loan ap dl,mg 

Cong ty ap dl,ll1g Ch~ d(> K€ toan doanh nghi~p ban hanh theo Quy~t dinh s6 IS/2006/Q8-BTC ngay 

20/3/2006 ella B9 truang 8¢ Tal chlnh eta duQ'c sua dai, b6 sung theo quy di nh t~i Thong tlr 

24412009/TT-BTC ngay 3 1/12/2009 eua 8(> twang B<) Tai ch [nh, 

Tuyell b6 vi vi¢c Juan tllu Chudn TIlI!C ki {Dim va chi 11r; Mloan 

Cong ty dll ap dl,lng cae Chu§.n Il1I,rC ke toan Vi~t Nam va cac van bflO hu'ong d~n Chu§n m~re do Nlul 
mr6c ban harrh, Cae bao cao tru chinh dugc I~p va trlnh bay theo dung quy dinh cua tLrng chuiin ll1l,fe. 

thOng tu hu6ng d§fl th\l'c hi~n chufrn lll,IC va Ch~ dQ k~ loan hi~n hanh dang ap dl,lng, 
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Cong ty c6 phAn Licogil(j Bao rao tai chinh 
24A Phan O~ng Luu, P.6, Q. Binh llwnh, TP JICM Nam tai chfnh k~t thuc ngay J 111 2/201 () 

ffinh ,M'e ki (oan ap d(lItg 

Cong ty Lip dl,lng hlnh thuc k€ toan tren may vi tfnh. 

2.1 Ti~n va khoan tU'o'ng du'o'ng ti~n 

Ti~n va cac khmin luang duong ti~n baa g6m ti~n m~t t?-i guy, ti~n gtri ngan hang, cae kl oan d~u tlr 
ng~n hf.\11 co thai gian dao Iwn khang qua ba thang, c6 tinh thanh khoan cao, co kha nang chuy~n dO i d~ 
dang tMnh cae lU'Q'ng ti~n xae olnh va kh6ng co nhieu rui ro trong chuy~n d6i lhanh ti~n. 

2.4 Cae kho8n phai thu 

Cac khoan phai thu dlrqc trlnh bay tn~n Baa cao IAi chinh thea gia tri ghi s6 cae khoim phai thu khaeh 
hang va phai thu kMc sau khi tru di cae khoan dl/ phong duqc I~p ello cae kho8n 119 phai tim kho doi. 

Ot,r phong 119 ph<ii thu kho doi duge trfeh J~p eho limg khoan ng phai thu kh6 doi can Cll' vao tu6i 119 qua 

h~l eua tung kho3n ng ho~c muc t6n that d\r ki€11 co tile xciy ra d6i v6i lung khmln n9 phai Ihu. 

2.5 Hang t6n kJlO 

Hang t6n kho duge Ul1h theo gift g6c. Tru'ong hqp gia Ir! thuftn co lh~ tht,rc hi¢n uugc th~p hon gia g6c 
thl phai Hnl! theo gia tri tllU~ co lh~ L1wc hi~n dlIQ'C. Gia g5c hang t6n kho bao g6m chi phi rnua, chI phi 
eh~ bi~n va cae ehi phl lien quan trl,l'c ti~p khac pMt sinh ct~ c6 (luge hang tbn kho (] dia di~m va trgng 
thai lu~n t~i. 

Gia lq hang t611 kho ctuqe xac djnh thea phuong pllap thl,l'c t~ dich danh. 

Phuong pllap xae dinh gia lrj san ph§.m do dang: ehi ph! san xu~t kinh doanh do dang la kh6i luqng xuy 

I~p ua cae eong trlnh duge ghi nMn khi co bien ban ngh i~m thll thanh toan kh6i lU9ng ho{lc d~ra vao 
h6a dan do ben nha th§.u tbi cong xu~t sau khi tru di gia v6n k~t chuy@n tuong LJ'I1g voi cloanh Lhu ghi 

nh~ trong kY, 

Hang LOn kho ouge h?-eh toan thea phuong phap ke khai thuang xuyen. 

01/ phong gi3nl gia hang 16n kho (lLrge I~p vao thai di~m c1l5i n~m la s6 chenh J~ch giG'a gia. g6 ella 

bang tdn kho 16n hon gia tri U1U~ eo the tlwe hi~n dU9C eua chung. 

2.6. Tai sail c6 tljnh va I{hllu hao lfli sao cil dinh 

Till san c6 dinh hltu hlnh, tAi san c6 din.h vo hll1h dugc glu I1h~n thea gia g6e. Trong qua trlnJl su d\lng, 
t<ii san c6 djnh hcru hmh, tAi san c5 dinh vo h1nh uUQ'e ghi nJl~n thea ngu en gill, hao mon luy k~ va gia 

tri con l!.Ii, 

Kh~lI hao TSCf) oUQ'e th~rc hi~n theo phuong phap khdu hao GUang th~ng. Thai gian kh~u hao duQ'c uoc 

Hnh nhu sau: 

NhA CUll, V?l ki~n true 24 -25 Niim 

May moe, thi~t bi 03 -08 Narn 

Phuang lien v~ titi 06-10 Nam 

Thi~l bi van phong 03 - 05 Naill 

Phful m~m quan Iy 03 Naill 

Gia tri qlly~n Slr dvng dit Kh6ng khfru hao 
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Coog ty c6 ph5n Licogi 16 Bao cao tai chfnh 
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2.7 N !1Iyen t~c ghi nh~n cac khoan a~u ttr Hli chfoh 

Cac khoan d5u tu velo cae cOng ty con rna trong d6 Cong ty niun quy~n ki~m soat dUQ'e trlnh bay theo 
phuong pl1<ip gia g6c. Cac khoan phan ph6i lqi nhU?J1 ma eong ty rn~ nh?J1 dUQ'e tLI" s6 Iqi nhu~n Illy k~ 
cua cac cong ty con sau ngay eong ty m~ n11m quy~n ki~m smH duqc ghi vao k~t qua hO<,l.t d¢ng kinh 
doanh trong ky ella cong Ly my. Cac khoim pMn ph6i kh<l.e dU'Q'c xem nhu ph~n thu h6i eua cae khoan 
dfiu tlr va duqc tru VaG gia tr! dAu tu. 

Cac khofm dAu ill VaG cae cong ty lien ket ma trong d6 Cong Ly c6 an11 hu'ang dang k6 duQ'c trinh bay 
theo phuong phap gia g6e. Cae khmln phan ph6i lQ'i nhu~n tu s6 lQ'i nhu~n thu~n luy k~ cua cae cong ty 
lien k~l sau ngay dilu tII dUQ'e philll b6 VaG k~t qua ho?! dong kinh doanh trong ky ella Cang ty, Cae 
khoan pha.n ph61 khac duqc xem nhu phiin tllU hOi cac khoan dfiu tu va duQ'c trtr VaG gi<i tri dilu Ilr. 

Khofm d~u tu van eang ty lien doanh duqc k~ toan lheo phuong phap gia g6c. Khoan v6n gop lien 
doanh khang dieu chinJ.1 theo thay d6i eua phiin 56 hau cLla eong ty trong tai san thu§.n elm cong ty lien 
doanh. Bao cao K~l qua ho~t d<.)ng kinh doanh cua Cong ty phan anh khoal1 thll nh~p duqc chia llr lqi 
n.hu~n tllU§.n luy ke cua Cong Iy lien doanh pMt sinh sau khi gop v6n lien doanh. 

Cac khoan dfiu tu t~i thoi di~m bao cao, nSu: 

- C6 thai h~ thu htli ho~c dao h1,Ul khang qua 3 thang k~ lU ngay mua khoan dilu tu do dtrqc coi lei " 
luong (luong tj(~n " : 

- C6 thoi h~n tim hOi vdn du6i I nrun ho~c lrong I elm ky kinh doanh dUQ'c phan l o~i la tui san ng~11 
Iwn; 

- C6 thoi b~l tIm h6i v6n tren 1 nl:lm ho~c han I e11U ky kinh doanh dtrqc phan lo<,ti la tai san dai h<,tn; 

DIJ phOng gillm gia dAu tu' duqe l~p vao thai di~m cubi ky Iii. s6 chenh I~ch giO'a gia g6c UH cae kho3n 
dftl) lu duqe lwch toan lren s6 k€ toan lero hm1 gia tr! th~ tru<mg cua chung t~ thai cti~1l1 l ~p d ~r phong. 

2.8. Chi phi lli vay 

Chi phi di vay duqc ghi nMn va~ chi ph! san xudt, kinh doanh trong ky kh i phat sinh trlr ch i phi di vay 
lien quan trlJC ti~p d€n vi~c d§.u lLr xay dlJOg ho~c san xuit tai san da dang duqc tfnh VaG gia Iri C\Ja tii 
san d6 (duqc v6n hoa) khi c6 du cae di~u kien guy dinh lrong Chucln l11~rc K~ to<1n Vi~t Nam s() 16 "Chi 
phi di vay". 

Chi pW di vay lien quan trlJC ti€p d~n vi~c dAu tu xay dlJng ho~c sao xuM Lai san do dang duge tfnh VaG 

gia tri eLla tru san <16 (duqc van hoa), bao g6m cac khoan lai li~n vay, pilful b6 cae khoun eh i ~t khftu ho?c 
ph~1 tr<)i khi phat hanh trw phi~u, cae khoan chi phi phI,! phat sinh lien quan lai qua tr1nh lam thu ll,lc yay. 

2.9. Chi pW tra tm6'c .Cac chi phi Lni wac chi lien quan d~n chi phi san xuit kinh doanh eua mQl nam tAi ch inh ho~c mot chu / .~ 

! ""'/ ' 
' ••n IkY kinh doanh duqe glli nh~n lel chi phI tr<llru6c ngin Iwn va duqc tlnh VaG chi phi san xu~h kinh doanh 

I'I:: _~ 
trong nam teli chillh. 

~ t ~ 

Cac chi phi dlI phat sinh trong nam tai chlnh nhung lien quan d~n ket qua hogt dong san xdt kinh doanh 

cua nhi~u nien d(> k~ loan duqc h~ch toan VaG chi phi tra tmoe dui hgo d~ phan b5 d5n vao k~l qua ho~ ! ~ " 

d(>ng kinh doanh Irong cac nien d(> k~ toan sau. 


Vi~c tlnh va phan b6 ehi phi lrei tru6c dai h~ van chi phi san xuftt kinlt doanh timg ky h<,tch Imln dUQ'c 
can Clr VaG t[nil chAt, mLrc d¢ tlmg lo~i chi phI d~ chon phuong phap va tieu link phan b6 hQ'p lY. Ch i 
phi Ira truac duqc phan b6 d§n van chi phJ san xuat kinh doanh thea phuong phar duong thang. 
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2.10. Chi phI phiii tra 

Cac khoim chi ph! tlwc tS chua pl1<ll sinh nlmng dUQ'c trich lm6c vilO hi phi san xui!. kinh doanh (rong 
ky d~ d:iun bao khi ch i phi phat sinh tlwc t~ khang gay dQt biSn cho chi phi san xu~t kinh doanh (ren co 
50 dam bao nguyen t~c pllli hO'p giO'a doanh thu va chi phI. Kll i cae chi phf d6 phat sinh, nSu c6 chenh 
I~ch v6i 56 da trich, k~ loan tiSn hanh ghi b6 sung ho~c gh i giam chi phi luang Lrng v6i ph~n chenh 19Ch. 

2.11. Cae IdlOan dl,1' phong phRi tnt 

Gia tri dU'O'c ghi nh~n clla mQl khoan dl,f phong phai tni lit gia tri duO'c u6c trnh hgp Iy nhftt v~ khoim ti~n 
se pMi chi dS thanh toan nghTa VI,l nO' hi~n l~i t~i ngay k~l thuc ky k~ toall nAm ho~c t~i ngay k~t thue ky
ke toan giCi'a nien dO 

Chj nhCi'ng khofm chi phi lien quan d~n khofll1 dl.r phong pluii tn'! da I~p ban d~u mO'i duO'c bu d~p bi.lng 
khofm <11/ phong phai tra d6. 

Khoan chenh I~ch gifra s6 dl,f phong phui tnj da l~p aky k~ loan tm6c chua Slr dl,lIlg h~t 16n han s6 dl,f 
pMng plHi.i tra I~p akY bao cao dugc hoa.n nh~p ghi giam chi phi san xu~t kinh doanh trong ky trtr 
khoan chenh I~ch 16n hon cua kh6an d\I phong pllai lni v~ bao hanh cong trlnh xfty lAp duge hoim nh~p 
vao thu nh~p khac lrong kyo 

2.12. v6n cluj sO' h[tu 

V5n ctAu hI Clla chit so hOu dUQ'c ghj nh~n Uleo s6 v6n tlwc g6p cua chll sa hfru . 

Th~ng du v6n c6 philo dugc ghi nh~ thea s6 chenh I~cb 16n hem/ ho~e nh6 hOll giua gin IIwe t6 pluit 
hanh va m~nh gia c5 phi~u khi phat h<1n11 c6 phi~u I~n dftu. phat barril b6 sung ho~c tM phat hilllh e6 
phi@u quy. Chi phi In,rc ti~p lien quan d@n vi~c phal hanh btl sung c6 phi~u ho~c Lai phat hanh cd phi6u 

quy dUQ'c ghi giam TMng du v5n c6 ph§n. 

V6n kMe ella chu so huu duQ'c ghi theo gia tf! con Il).i giG'll gin tr! hgp Iy cua cae lai san Illa doanh 
nghi~p duO'c cae t6 chuc, Cel nhan kha.c t~ng, bi~u sau khi lrLr (-) cae khoan thu6 phai nOp (n6u co) lief 

qllan d~n cac leli san dUO'c l~g, bi~u nay: va khoan b6 sung ttl' k~t qua 110l).t dQng kinh doanh 

C6phi~u quy Ia c6 phi~u do Cong ty phal hfml1 va sau d6 mua I~i. C6 phi~u Quy dugc ghi n h~n theo gia 

lri tlwc t@ va lrinh bay tfen Bang Can d6i k~ toan lei mOt khoilll ghi giitm v60 chll sa huu. C6ng Iy khol)g 
ghi nh<lln cae khoan liii (16) khi mua ban, phat ha11h ho~c huy cd phi~u quy 

Lqi nhu~n sau LhuS chua phan ph6i 1<1 s6 lQ'i Ilhu~n tLr cac hO\lt d(>ng clla doanh ngh i~p sal! khi [fer ( - ) cae 
khoan <li~u chinh do ap d\Jng h6i t6 thay d6i ehinh sach kS toan va di~u chinh h6i t6 sai s6t tr~)I1g Y~lI eLm 
cac nam tn.roc. 

LO'i nhll~n sau lhue chua phan ph6i c6 lh~ dlrQ'c chia cho cac nM. d§u tu dl/a lren tY 1~ g6p v6n saLt khi 
duQ'c HOi d6ng qUEm trj phe duy~t va sau khi CIa trfeh I~p cae quy d~r phong theo Di@u I~ C6ng ty v,\ cac 
quy djnh cua phap lu~l Vi~t Nam. LO'i nhu~ ua C6ng ty dlfO'C pbun ph6i thea di~u I ~ t6 chlrc va ho~t 
dOng Cong ty C6 ph§.n Licogi 16 

c6 luc pbcii Ira cho cae c6 dong dUO'c ghi nb~n la khmi.n phai tra lrong Bang Can ct6i k~ toall etla Cong ly 

sau khi 6 thOng bao chia c6 tuc Clla HOi d6ng Quan tri Cong Iy. 

- , 
·,1 .. ' 

~ ,\', 
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2.13. Cae Ilghi~p v\I b~ng ngol}i t~ 

Cae nghi¢p v\I phat sinh b~ng cae don vi ti6n t¢ klulc voi don vi ti€n t~ k~ toan eila Cong ty (VN D/USD) 
dugc Iweh loan thea ty gia giao dieh tren thi twang ngo~i t¢ lien ngan hang vio ngay phGit sinh nghiep 

V\I . T~t ca cae khoan ehcnh I¢ch ly gia Owe te phat si nh trong ky dlrgc h~cl lolftn vao k~t qua hO(,l.l d('>ng 
kinh doanh cua narn tai chlnh. T?i ngay k~t thuc kY k~ toan nl1m, cae khmin m~le ti~1l l~ c6 g6c ngo(,l.i te 

dugc dfmh gia l~i thea ty gia blnh qwin lien ngan hang do Ngan hang Nha nuoe cong b6 t?i thai di~m 
m\y va dugc h?ch toan thea huang ddn t?i Thong tu 20 I 12009/TI-BTC. 

2.14. Ghi nh~n doanh thu 

Doanh Ihu ban hang 

Doanh tim ban hang duqc ghi nh~n khi d6ng thai thoa miln cac di~u ki~n sau: 

- Phfm Ian rui ro va Igi leh gan li6n voi quyen sa huu san phllm ho~c hang hoa cia duqc chuy~n giao cllO 

nguai mua; 


- Cong ty kMng con nfun giG quyen quan 19 hang 116a nhu nguai sa hUll hang hoa ho~c quy€n ki~rn soat 

hang h6a; 


- Doanh thu dl1qc xac oinh tlrong d6i ch~c ch~n; 


- C6ng ty 011. thu Ol1gc ho~c se thu duqc IQ'i feh kinh t~ llr giao djch ban hang; 


- Xac djnh dugc chi phi lien quan den giao djch ban hang. 


Dounh IIIlI hor;u Q(5ng kinh doanh beft Q(5ng scm: 

Doanh thu ban n~n d~t dll an oUQ'c ghi nh~n khi don vi hoan thanh cong tac giai ph6ng rn~it b~ ng v~i co 
s6 h? t~ng, phatl 16 ban giao eho kl1(lch hang. 

Doallh 11m Cling cdp dich II(J 

Doanh thu cung dip djeh V\l Ol1Q'c ghi nh~n khi k~t qua cua giao djch d6 duQ'c X8C dinh mot c~kh dang 
tin c~y. Trtrang hOp vi~c cung dp djeh v\llien quan den nhi~u ky tW doanh thu ouqe ghi nh~n trong ky 
thee k61 qua ph§n cong vi~e da hoan tMnh vao ngay l ~p Bang Can o6i k~ loan cua ky d6. K6t qua ella 

giao dich cung cAp dicb vI,! oUQ'c xac djnh khi thoa man cac di6u ki~n sau: 

- Doanh thu duqc xae dinh tuong Clai chic chin; 

- C6 kh<i. nMg thu duqc iQ'i fch kinh t~ tlr giao dich cung cAp dieh vI,! d6; 


- Xac dinb dUQ'c ph§n cong vi~e oa hoan thilllh vao ngay I~p Bang elln o6i k~ loan; 


- xac dinh dUQ'e chi phi phat sinh cllo giao dieh va chi phi d~ hoan thanh giao dich cung dp dich vt,J d6 


Ph§n cong vi~c cung c~p dieh vI,! oil hoan thanh dl1qc xae dinh lheo phuong pllap danh gia cong vi(!c 

hoan thanh. 

Doanlt tllU hOt;lt Q(5ng tai chinh 

Doarth thu phat sinh tCr tj~n Jai , ti~n ban quy€n, c6 t(re, Igi nhu~1l dU<,1e chia va cac khoan doanh th u ho?t 


dong tili chinh khac duqc ghi nh~l khi lh6a man d6ng {hoi hai (2) dj~lI ki~n sau: . ,. 

- C6 kha nang thu duqe iqi feh kinh t~ HI" giao d[ch d6; 
 l ~i ~ 
- Doanh thu dugc xacdjnh tuong d6i eh~c chan. .t H) L 

1~; t~ J
C6 t(rc, Iqi nhu~n dlIqC chia dugc ghi nh~l1 khi Cong ty dl1Q'c quy8n nh~n c6 tLrc ho~c uUQ'e quy~n nh~n , 

Iqi nhll~.n llr vi~c g6p van. 
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Doanh li7u hOQI dong xay dl,mg 

Doanh lhu hqp d6ng xay dl,l11g duqc ghi nh~n khi co Bien ban ngh i~l11 thu gia Lri kh6i luVng hoill1 than h 

ho~e quy€t toan eong irlnh hoan thanh. 

2.15. Ghi nh~1l chi phi Hli chinh 

Cae khoan chi phi du9'c ghi nh~ VaG chi phf tai ch{nh g6m' 

- Chi phi ho~c cac khO!ln 16 lien quan d~n cac hO(;l! dQng d~u tu tAi chlnh; 

- Chi phi cho vay va di vay v6n; 

- Cae khoim It) d'o thay d6i ty gia h6i doai ella cac nghi~p VI) phat sinh lien quan d~n ngo'.1i t~; 

Cae khoan tren du9'c ghi nh~n theo t6ng s6 phat sinh Irong ky, kh6ng bu tru voi doanh lim hOi;lt dOng (,\ i 

chfnh. 

2.16. Chi nh~n cae I<hm'm thuB 

Thud hi¢n hcmh 

Tai san thu€ va cae khoan thu~ phai nop cho nrun hien hanh va cac nam twoe dUQc xac dinh b~ng s6 
li~n dv- ki€n phfli n9P ch (ho~c duQ'c thu h6i tlr) eO' quan thue, d\ra tren cae muc tlm~ su~t va cac IU~I 
UlU~ c6 hi~u Iv-c d~n ngay k61 thuc ky k~ loan nlim. 

Cong ty duqc chuy~n d6i Lu doanh nghi~p 11M nuoc sang cong ty c6 ph~n va ho~t dong thea Gi~y chlrng 

nh~ dllng IcY kinh doanh tu ngay 02/06/2006, thea quy dinh ll,l.i khocln \ Di~ lI 36 cun Nghi dinh 

I 87/20041ND-CP ngay 16/\ ]12004 eua Chinh phl! v~ vi~e cllUy~n cong Ly nha nuac Lhanh cong Ly c6 
ph§.n, nam 2010 Cong ty li~p 1I,1e dugc gi3m tru 50% thu6 thu nh~p doanh nghi~p 

Thud fhu /'IMp hOGn l(li 

TllU~ thu nh~p hoan I~i duQ'c xac dinh eho cac khm\n chenh I~ch t(;lln thai li;li llgay k6t thuc ky k6 loan 

nam gWa cO' sa tlnb tllU~ thu nh~p eua fte tai san va ng ph<i.i tra va gia IIi ghi s6 eua chung cho m~le dkh 
I~p bao cao tai ehinh. Tai san tJ1U~ thu nh~p hoan l~i va thu~ Ihll nh~p hoan I~i phai tni dU'Qc xac clinh 

theo thu€ suA! dv tinh se ap d\Jng cho nam tai san dU'qc thll h6i hay I1Q' phai tni dUQ'c thanh loan, d~ra [ren 
~~ 

-,02e 3 cac mue thll~ sufit va lu~t thue eo hi¢u l~re VaG ngay ket thue ky ke toan nam .---- 
/ 

/ _. ~Oi." 

I~' .;CIl t:~I'~ 
OICHYU 12. t 7. 8~n lien quan 

\~ T',,C~S:01~ 
Cae ben duQ'c eoi la lien quan n€u mQt ben e6 kha nrulg kiem soal ho~e co anh huong dang k€ d6i vai \.~ J '.. '! ~ I Y 
Mn kia trong vi~c fa qlly~t djnh cae chfnh Sacll tai chlnh va ho~t dQng '?;,i~t--.,,. " 

-~ 

) 
/

.' 
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Cong Iy cA phAn Licogi 16 Bao do tlli chillh 

24A Phan Dang Luu, Phuong 6, Qu~ Blnh Th~nh, TP lIeS Chi Mi nh cho nam tili chinl! k~t Ih llC ngay 31112/2010 

V. THONG TIN n6 SUNG cAC KHOAN Ml)CTRiNH BAy TREN nANG CAN DOl KE TOAN 

3 . Ti~n va cac khoall tU'O'ng dU'011g ti~1l 

Ti6n m~t 
Ti~n gui ngiin hang 

Cac khoan tlTO'ng duang ti~n 

CQng 

4 . Cae kho3n dau tu· tili ehinh ng~n hl}ll 

Biiu tu C6 phiau ng~n h\l.n 

Ti~n gui c6 ky h~n tli\i Ngiin hang Lien d03nh Lao Vi~t 
Ti8n gui c6 ky h~ tli\i Ngiin luing TMCP TiI~n Phong 
Dv phong giam gia d§u tu chung khoan ng~n 111,tn 

CQng 

5 . Cae klto3n phiii thu klu\c 

Chlly~n nhllQ'l1g D~r an Long Tan (83 ha) 

C6ng ty C6 ph§n Licogi J6.1 

Phiii thu v~ ti€n gop vao Dv an Khtrong ThuQ11g 

Ceng ty Co ph~n Licogi 16.6 

Cong ty TNl-lli Xay dvng Thuang Ol!li 12 

C6ng ly Cc3 plI§.n Co khf Licogi 16 

Teng Cong ty Xay d\mg va Phat tri~n H!lt§ng 

Pluii thu kinh phi cong doan 
Phiii thu v8 bao hi~m y t~, bilO hi~m xli h¢i 

Cong ty TNHH Sieu Thanh 

Pluli thu khac 

CQng 

. ~ 

6. Hang ton kho 

Nguyen li~u. v~t li~u 
COllg c1,l, d\lng ell 
Chi phi SXKD do dang (*) 

Hang hoa bAt d¢ng san 

CQng gill gac hang tAn kho 

16 

31112/201 (J 31 /12/2009 

VND 	 VND 

3.626.94 1.74 7 9.296.416.032 
18.497.821.187 27.80 1.001.289 

91. 00.000.000 

22.124.762.934 128.097.417.321 

31112/20] 0 31 /12/2009 
VND VNO 

28.15 5.262.625 


18.000.000.000 


I75.500 ..()OO.OOO 


====== 221.655.262.625 

31/ 12/201 0 31 /12/2009 
VND VNO 

83.653.883 .285 22 1.642.046.034 

2.000.000.000 

2.100.000.000 

400.000.000 

41.000.000.000 

15.130.798.888 4.000.000.000 

26.926.630.000 15 .996.7 10.568 

44.453.58 7 

17.531.896 

2.645.42 J .6 18 

37.16 1.229.486 18.260.034 .172 

208.679.948.760 262.298.790.774 

31 /12/2010 31112/2009 

VNO VND 

5.935.202.321 	 9.422.332 .244 

1034 1.823 .899 
281. 143.59 1.418 130.752.648.608 

6.499.985.984 7.703.03 2.8 12 

293.578.779.723 158.219.837.563 

, , . 
u 

. ,_" 1. 
,'~. ~ 

. ,). ".N 
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Cong ty d phAn Licogi 16 

24A Phall .Bang Luu, Phuo-ng 6, Qu~n 8inh TIH.mh, TP H6 Chi Minh 

(*) Chi ti~t Chi phi sitn xufil kiJlh dOllnh di'r dllllg 

Chi pili Still xudt killil doal/II cae d(f all 

D\1 an Khu do thi mai BaD LOc 

D\T an Do thi Nhan Tr;;tch 50, ha 

D" an Khu do thj Nhon Tr~ch 83 ha 

D~r an Khu do thi Nhan Tr~cb 27 ha 

Chi I'M still xuflt ki,," doa"h cae cOl/g trlllh xiiy hip 
Xay dl/llg Tram bi~n ap .B~n Cat - Blnh Duong dAu nbi 

Xay d"ng TT di~n Il,Tc Duyen hili Tra V inh 

, Cong trinh dien nlla th i ddu Phu Th<;> 

Cong trinh nha th i dAu Phu TIW 

Cong trlnh cAp nu6e IP. H3 Chi Minh 

Cong trlllh Truung quae t~ My (AlS) Qu~n 7 

Cong trlnh h§m ehui Tan T\lo 

Cong trlnh tr~ b ; ~n ap 220 kv Thu~n An 

Chu thue nha, cae <.Itch vl,lnha 24A Phan Dang Ltru 

Nha 6 Cong nhan 6 Nha rmlY Ball Chat 

Nha CJ Ban dieu hanh (J NhA may Ban Chat 

Be tong san ph~ng, CVC 

Thi eong khoan ph\lt 

Ihi cong ph\l trq lr\lrn RCC 

Be tong eho Cong ty CP Lieogi 16.6 

DAu tu xiiy d~mg nha an + nhil trvc 

CQng 

7 . Tili san ngilIl hl}1l khac 

Teii san uliau cno- xu ly 
T~m lrng 

CQJlg 

Bao cao lili ch illh 
eho l1am la; ehinh k~t thue ngay 111 2/2 01 0 

110.644.11 J.984 98. U5. 025. 531 

49.548.603 .862 34.241.579.791 
;t

27 .578.964.598 27.544.675.547 / ' ... -.,17. 068.688.000 
(,

33.516.543.524 19.280.082.193 \1 ,. 
170.499.479.434 32.6J 7.623.077 \ ' 

89.2 14.400 

1.1 77.628.4 78 I.756.363.636 

1.869.157.303 

2.543 .937.267 2.543.9] 7.267 

1.773.35 2.627 1.773.352.627 

9.553. 194.511 

900.647.828 900.647.828 

4.550.652.165 4.550.652.165 

335 . 144.890 

1.632. 842.397 1.428 ,127.186 

2.5IJ.755.362 1.296. 147.245 

9.706.513.004 9,706.513.004 

2.272.727.273 

287.827. 156 

133.074.832.458 6.531 .726,]98 

176.424 .01 8 17 1.784 .0 18 

281.143.591.418 130.752.648.608 

3 1/12/2010 31 / t2/2009 

VND VND 

162.253.692 162.253 .692 
36.282.395.009 17.6 12.006.798 

36.444.648.701 17.774.260.490 

-
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Cong ty c6 phAn Lieogi 16 Bao cao til i chinh 
24A Phan Dang LLIU, PhLIong 6, QU~ll Sinh Th?rul, TP H6 Chi Minh eho nam tai ch inh kat thue ngay 311 12/20 I 0 

8 . Tili san e6 d,nh hu'u hinh 

Nha, May m6e Phu'o'og li~n TSCO dung qlngTSCU
Chi lieu 

vijt ki~n true thi~ t hi v~n tai (rong quiln Iy hu'u hinh 
Nguyen gia TSCD 
sA clAu nlim 685.198.283 9.073.832.612 16.343.917.829 836.503.909 26.939.452.633 

Tang trong nlim 36.809.130.814 26l.827.684.696 5.J23.424.848 289.665.726 304.049.906.084 
- Mua s§m 261.827.684.696 4.990.432.851 77.305.000 266.895.422.547 

- Xay d\fng C(J b3.Jl 
- Tang khac 36.809.130.814 J32.991.997 212.360.726 37.154.483.537 

Giam trong lIam 
- Thanh Iy, nJlUc,mg haJl 

6.789.452.803 

6.4 16.760.990 

5.961.1 53.365 

5.961.153.365 

94.142.636 

38 .997.636 

12.844.748.804 

12.416.911.991 
.,\r 

" 

- Giam khac 372.69 I .813 55 .14 5.000 427.836.813 

S6 eu~i nlim 37.494.329.097 264.112.064.505 15.506.189.312 1.032.026.999 318.144.609.9J3 
' ..... 

lIso mOil T CD 

Sa dAu nam 370.457.494 1.456.888.364 4.307.484.370 595.553.757 6.730.383.985 

Tang trong nam 1.501.233.644 99.879.443.656 2.256.555.328 267.469.367 103.904.70 1.995 

- Trich kh~u hao TSCE) LSO 1.233.644 99.879.443.656 2.204.265.037 267.093.807 103.852.036. 144 

- Tang khac 52.290.291 375.560 52.665.851 

GiaUl (rong nam 875.345.349 2.028.228.937 21.762.959 2.925.337.245 

- Thanh Iy, nhl1c,mg ban 822.679.498 2.028.228.937 8.578.959 2.859.487.394 

- Ginm kMc 52.665.851 13.L84.000 65.849.851 

sA euAi nam 1.87.1.691.138 100.460.986.67J 4.535.810.76l 841.260.165 107.709.748.735 

Gi:i trj con I~I 
AaAu nlim . 314.740.789 7.6J6.944.248 ] 2.036.433.459 240.950.152 20.209.068.648 

sA eu8i nam 35.622.637.959 163.651.077.834 10.970.378.551 190.766.834 2 10.434.861 .178 

Gi<i tf! cOIll~i eu6i nam cua TSCD hftu hlnb oa dung d~ th~ chAp, dim c6 dam bilO cae khofl.ll yay: 55.576.000 000 

Nguyen gia TSCD eu6i nam da kh§u hao h~t nhung fuI con Slr clVng: 1.665.442.737 

9. Tili san eel dinb vo hlnh 

Chi ticu 
Quy~n sir 
d\lng dit 

Ban quy~n, 
, J.

bang sang ehe 
Nilan hi~u 
hang hoa 

PhAu m~m 
Illay Hllh 

CQngTSCO 
vo hlnh 

Nguyen ghi TSCD 
Sa dttu Dam 972.000.000 20.000.000 992.000.000 

Tang trong nam 21.257.730.634 21.257.730.634 

- Mua sfu-n 21.257.730.634 2 1.257.73 0.634 

Giilm trong nam 
~ L _
o ellol nam 22.229.730.634 20.000.000 22.249.730.634 

IIno nll'lII TSCO 

sa dAu nam ]7.222.224 17.222.224 

Tiing tl'Ong nlim 2.777.776 2.777.776 

- Trfch khAu hao TseD 2.777.776 2.777.776 

Giiim tl'ong Dam 

s6 eu8i Dam 20.000.000 20.000.000 

Gia trj con I~j 
sa dAu nlim 972.000.000 2.777.776 974.777.776 

S8 cu8i nam 22.229.730.634 22.229.730.634 
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Cong Iy d phAn Licogi 16 Bao cao lai chinh 
24A Phan Dang Luu, Phuong 6, Qu?n Blnh Thanh, TP H6 Chi Minh eho nam tili ehinh k~t IhlIe ngay 3 111 2/20 I 0 

31/1212010 31 /1 2/2009 
VND VND 

10 . Chi phi xliy dlrng cO' ban do' dang 

Xay dlmg cd Mil dO'dallg 

Nhll 24A Phan Dang Luu 

Truong Cao dfulg ngh~ KHUD Licogi 

0\1 an Khu do lhi moi Qu~n cAu Gi~y - Hil NQi 

II¢ themg Be tong dAm Ian 


. Till san c6 dinh kluic 

Mila slim ltii .W;II 


Ska clllfa 1011 TSCD 


CQng 

II . D~u tu' vao cang ty con 

Cong ty TNHH Xay dVng Thuang 1l1~ va Djch V\I Di~n Phll<1C 
Cong ty TNHH Sieu Thanh 
Cong ty TNI n i Xay dl,Tng va ThllO'ng mf;li 12 

C9ng 

Thong tin b6 sung v~ de ding ty con tl}i ngay 31 / 1212010 

Ten cong ty con Noi thilnh I~p Ty I~ 19'j leh 
t~i 31112/2010 

3/.672.63.VJ85 

2 1.711.925 .884 

9.960.71] .001 

-

271./99.290.790 

45 .360.1 23 . 13 7 

14.480.765.698 

9.089.396.636 

202. 119.5 L .3 19 
149.490 .000 

31.672.638.885 271.199.290.790 

31/1212010 31112/2009 

VND VND 

.\ 

. ~~ 
(\ t'. J <:
~\. 

68 .042.645.520 

60.000.000.000 

24.000.000.000 

58.319.250.000 

54.000.000.000 

152.042.645.520 I 12.319.250.000 

Q.bi~u quy~t 1I0~1 dQllg kinh 

tl} i 31112120 I 0 doanh chillh 

Cong ly TNlll! Xay dl!ng Thuang m{ji 
Dieh v\I Di~n Phuac 

va Tp.H6 Chi Minh 95% 95% Xay dvng, d511 lu 
kim do Ihi 

Y6n di~u Ie 150.000.000.000 YND 

Cong ly TNf-U! Sieu Thanh 
Y6n di8u I~ 50.000.000.000 YND 

Tp.1l6 Chi Minh 100% 100 Vo Xay dl!lIg, dau tLf 

khu d6 Ihi 

Cong ty TNHH Xay d~mg va lhuang mf;li 12 
Y6n diau J~ 35.000.000.000 VND 

Tp.H6 Chi Minh 80% 8 % Xay dl,lI1 g, ddu lu 
khu d6 Ihi 

12 . vAu tU' vao cong ty lieu k~t, lien doanh sa IU'<fIlg CP S6lm,rngel' 31/12/2010 31/1 212009 

__~I~_i_3_1/_12_1_20_I____ /l 2_/2_009 _____________________VN~O w~.i_3_I__ __ YND ~D 

C6ng ty CP Licogi J6.1 600.000 600.000 6.000.000.000 6.000.000.000 

Cong ly CP Licogi 16.2 800.000 800.000 8.000.000.000 8.000.000.000 

Cong ty CP Lieogi ) 6.5 1.470.000 J.225.000 14.700.000.000 12.250.000.000 

Cong ty CP Licogi ) 6.6 1.200.000 i .000.000 12.000.000.000 10.000.000.000 

Cong ty CP Licogi 16.8 400.000 120.000 4.000000.000 1.200 .000.000 

Cong ty CP Licogi 16.9 1.240.000 1.240.000 12AOO.000.OOO 12.400.000.000 

Cong Iy CP Ca khf Llcogi 16 1.200.000 1.200.000 12.000.000.000 )2.000.000.000 

Cong ly CP D§u III va Phat lri~n h~ 1§11g Nghi San 67. 500.000.000 45 .000.000.000 

Cong ty TNHH Khu do th! Phu H¢i 311 .539.200.000 209.034.448.000 

C6ng ty CP Di~n h,rc Licogi 16 1.5 00.000.000 

Cong ly TNlJI-I Nhien ii¢u sinh hQc Phuallg Dong 88.025.93 3.048 

C\lug 537.665.133.048 315.884.448.000 
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--------- ------------

Cang ty ca phAn Licogi 16 HIIO e:lo tili chinh 
24A Phan Dang Luu, Phll(mg 6, Qu~n Binh Thl,Ulh TP H6 Chi Minh el10 !lam tai ch iIlh k~t thue ngay 3[/ 12/20 10 

Th6ng tin ba sung v~ cae e6ng ty lien k~t tl}i ngay 3111212010 

Ten cong ty lien k~t v 611 Ui~u I~ VAn tlurc gop Ty I~ gop van Q.bi~u quy~t HOl,lt dQng Idnh 

tl,l i 3111212010 theo v6n di~u I~ tl}i 31 /12/2010 doanh ehinh 
--------------------.----

Cong ly CP Lieogi 16.1 15.000.000.000 6.000.000.000 40% 40% Xiiy uvng, uAli 111 

'ong ty CP Lieogi 16.2 20.000.000.000 8.000.000.000 40% 40% Xay U\Ing, d~u tll 
Cong ty CP Licogi 16.5 30.000.000.000 14.700.000 000 49.3 % 49,3% Xay d\Illg, sail 

XlIii1 v~t Ii~u xay 

u\rng 

Cong ty CP Lieogi 16.6 41 .000.000.000 12.000.000.000 36,58% 36,58% 	 Xay d\Ing, san 
xlIAt v~t l i~lI xay 

dVng 

Cong ly CP Licogi 16.8 J0.840.000.000 4.000.000.000 47,05% 47,05% Tll v~n , thi~t k~ , 
giam sat 

Cong ty CP Licogi 16.9 25.000.000.000 12.400.000.000 47,2% 47,2% San xullt v~t li~u 
..('xay d\rng 

\ 

C6ng ly CP Co kJl1 Licogi 24.278.500.000 12.000.000.000 46,2% 46,2% Ch~ 1\10 , gia cong 
,! 

16 san ph5m C(J khi 
xay uVng 

C611g 1y CP Ddu lu va Phat 150.000.000.000 67.500.000.000 45,0% 45,0'Yo f)~u 1lf k il1h 

lri&n h\l tAng Nghi Son doanh bilt dong 

Cong ty TNI-Il-I Khll do thi 985.600.000.000 311.539.200.000 30,0% 30,0% oiiu III kinh 

Phu JIQi doanh b~t d{>ng 

Cong ty CP Di~n I\!'c 50.000.000.000 1.500.000.000 35,0% 35,0% Xay u\fng cac 
Licogi 16 cong (dnh di~n , 

he Ih6ng di~n ... 

Cong 1y TNHll Nhien Ii~u 560.000.000.000 88.025.933.048 22,0% 22,0% San xual Ethano l 
sinh hQc PhllO'ng Dong nhicn Ii~u 

13 .. D~u ttr diti IU~1I khae 3 1/ 12/201 0 31/12/2009 

VND VND 

Ti~n gui c6 ky h\ln t<;li ngan hang 	 70.000.000.000 

CQng 	 70.000.000.000 

14. Chi phi trii tmo-c dai h!,lll 3111212010 31/1212009 


VNO VNO 


Gia tri con I\li cua CCOC dang su dl,mg cha phan b6 	 1.335.850.782 94.902.678 

C9ng 	 ] .335.850.782 94.902.678 

15 ,Tni san thu~ thu I1h~p boiln Il,Ii 31112/2010 3111212009 
VND VNO 

Ai san Ihu~ thu nh~p hoan l<;Ii lien quan tai ChllY~1l quy~n sli u1,Jng d~t dlC an 	 4884 37.647 

C(ing 	 488.437.647 
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Cong ty cA philn Licogi 16 Bao cao titi chinh 

24A Phan Dang LUll, Phuong 6, QlI~n Binh Th9nh, TP 116 Chi Minh eha !lam llii ehinh k~t lhue ngay 31/ 12/2 01 U 

16 . Hi san dai hI'" khne 3 1/1 2/2010 3111212009 
VND VND 

602,000.000 1.023.196.910 

CQng 602.000.000 1.023.196.910 

17 . Yay v:\ IlQ' ngiin h~" 31112/2010 31 /1 2/2009 

VND VND 

Yay ngan himg (*) 286.764 .239.582 237.770.594.055 
Yay dai h1,in den h<,in tfa (xem chi ti6t yay dC\i hi,m) 60.395. 197. 380 38.492.000.000 

(lng 347.1 59.436.962 276.262.594.055 

(*) thOng tin b6 sling clia khoim vay ngc'in hr;m 
sa duo119' gac PImO'Ilg th ire sa hQ'p dang Ben ello vay Liii suAt Tho'i h:.In 

cu6iky dam bao 

VNM 101 770 ngay NHTNHH Tha ndi 366.759.7 12 Till eh~p 

lOll \12010 MTV IJSBC 

HE> 06741l0ITDfl ngay Ngan hilllg Tha n6i 12 than g 131.025.668 .564 Cae khoall phii i 
28/04/2010 TMCP An Bhlh  thu eua ben yay 

Sa Giao djeh llr EVN 

HEJs541 Ngiin hang Tha n5i 12 thang 155 .]71.811. 06 QUY~11 SLr d\lng 

09/HDTDNHn-PB.HCM TMCP Tien o§t va tai san 1\li 

ngay 20/1 112009 Phong 24 A Phall E>ang 
Luu, Q. Tall 
Binh, TP,HCM 

C(lng 286.764.239.582 

18 . Thu~ va cae khoiin phiii n(lp nha nu'eYc 31 /1212010 3111 2/2()09 

VND VND 

Thue GTGT dAu ra phiti nQp 10.0]2.883 .644 1.9 12.3]5 .880 

Thu~ TNDN 44.509.666.948 6 1.078.155 453 

Thu~ thu j,h~p ca nhan 1.1 42.857.751 1.073.585.032 

Cae lO\li thu~ kMe 4.500.000 4.500.000 

CQng 55.689.908.343 64.068.576.365 

Quy~t (min lhu~ eua Cong ty se chju st,r ki~m tra ella co quan (hu~. Do vi¢e ap d\mg Iwlit va cae qu i Jjnh v~ l h u~ obi v6'i 
nhi~u lo~i giaa djeh khac nhau 'e6 th~ dLfgC giai thieh theo nhi~u each khac nhau s6 (hll~ duge tri llh bay lren Dno eao tai 
ehinh e6 tha bi thay o6i thea quy6t dinh eua co quan thu~ 
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Cong ty ca phAn Licogi 16 

24A Phan Dang LUll, PhuOng 6, QlI~n Binh Th(lnh, TP 1I6 Chi Minh 

19 . Chi phi phiii Lra 

Trieh tmae chi phi Dv an Long Tan 

Trich trtIac ebi phi eong trinh Nghi San - Cty Tu§n Ililllg 

Uii vay (rich tntac 

Trieh twae chi phi thu lao IIQi cl6ng quan lrj 


Trfeh (mac ti~n di~n, nuae 


Trich tmac gia Lrj hu/n giao theo thanh Iy HD 976 


Trieh tmac ti~n thuang BOL DV an Long Tall 

. Trieh tmac chi phi bilo v~ loa nha 24A Phan Dang Llru 
Trieh [wac chi phi cuang ch€ giiti phong m~t biing Dv an 83 ha 
Trich (mac chi phi nl1<\ may Dan Chal 

qng 

20. ac khoan phiii lril, pbai IlQP ngAII h~1I khac 

Kinft phi cong cloim 

Bao hi8m xii hQi 

Bao hiem thAt ngh i~p 

C6ng ty CP Licogi [6 .6 


T6ng Cong (y CP Bau Minh 

C6 luc phili tra 


Vi~n may va d\lng C\l cong nghi~p 


. Cac khoflll phai Ira, phai n9P khac 

qng 

21 . Vay va nl{ dii h~n 

Yay dai hl,ln (*) 

qng 


(ft) Cbi ti€t vay wi h~n cu8i ky 


Bao do I;'.i chiuh 
eho nam tili chinh k~t thue ngay 31/ 12/2 0 I 0 

31/1212010 31 / 1212009 

VND VND 

35.009.467.681 24 .64 J. I ) 2.681 

773.925.608 

361.273.761 540.072.53 2 

72.000.000 

37.590.597 

295.466.864 

32.900.000 

50.000.000 

306.420.000 


2 J 3.619.130 


36.273.838.033 26.060.050.821 

31 /12/2010 31/ 1212009 


VND VND 


505.2 31.03 7 236.641 .396 
". 

167.232.033 '" -~ 
64.668. 192 15.755.5 19 -<

600.000 .000 oJ 

1.909.800.000 
~\ 

301.930.400 285 .053.300 

7.845 . 162.51 7 

12.408.643.7 12 54.507.747 .995 .... 

23.802.667.891 55.045.198.2 10 

31112/2010 3 1/1212009 

VND VND 

35.669.91 2.75 155 .0 17.228.349 

35.669.912.753 155.0 17.228.349 

s6 duo IlQ' gac D€n h:.111 tra PlIU'O'o g thu'c 

s6 hI/V dAng cu&i ky Irong ky tiri dam b:io 
Ben cho vay Lai suAt 

S6 1412/07IHDTD Ngan Tha n5i 48 thang 77.589.123.233 56.000.000,000 - Ngu6n thu IU 

hilllg TMCP An Blnh c6 dj~u chinh TOng C6ng ty 
di¢n I\fe Vi¢t 

am . 

- Hi san hinh 
lhanh sau dfiu ltf 

34-TPB .HCMffH/lO Ngan Tha n5i 60 thang 18.475 .986.900 4.395.197.380 TSCD Iii nha CU8 

hang TMCP Tien Phong c6 di~u chinh v~l k i ~1l (rue 

CQllg 96.065.110.133 60.395.197.380 

22 

http:35.669.912.75


Cong ty ca phAn Licogi 16 Bao do tii i ch inh 
24A Phan Dang Luu, PhuCmg 6, Qu~ Binh Th~nh, TP H5 Chi Minh cho nam tai ch lnh k~t thuc ngay 3 1112/20 10 

22. Nguau van chu sa bii'u 

a. Btillg d(}; chiiu bi€n d{mg van cI,U sit hfru 

Chi tieu V6n dAu tu" Th~ng dO' C6 phi~u Quy dAu to' Quy dtr phOng LQi nhu~n CQng van 
eua CSH van eB pb§n quy phlit tri~n tili cbinh chll1l phan ph6i chu sir bii'u 

S6 dO' diu kY trO'ac 136.000.000.000 227.799.104.885 (6.724.000.000) 20.478.433.441 13.600.000.000 98.580.907.918 489.734.446.244 

- Tang v6n trong kY 114.000.000 000 278.422.932.853 6.723.950.000 399.146.882.853 

- Lqi nhu~ tang trong kY 209.386.989.304 209.386 .989.304 

- Tang quy tu lqi nhu~n thuk - 27.817.211.478 11.400.000.000 39.2 1721 1.478 

- Chia c6 tue cho c6 dong (5.323.992.800) (5 .323.992.800) 

- Chia e6 rue bfuJg e6 phi~u thlI(mg (68.000.000.000) ( 68.000.000.000) 

- Trich I~p cae guy ill l<li Il h ll ~ thu:ln (60.155.989.5 14) (60. 155.989.5 14) 

Sa dO' cu6i ky trwc 250.000.000.000 506.222.037.738 (50.000) 48.295.644.919 25.000.000.000 174.487.914.908 1.004.005.547.565 

- Tang v6n lTong kY 125 .000.000.000 (735.000) 124.999.265.000 

- LQi nhu~ tang trong ky 225.2 12.6 19.743 225.212.619.743 

- Tang quy lU lQ'i nhu~n thufuJ • 22.521.261.974 17.738.469.198 40.259.131.172 

- Tang klliic trong ky 10.502.183.47 1 10.502.183 .47 1 

Chi a c6 roc cho c6 dong (49.999.990.000) (49.999 990.000) 

Chia co roc bing e6 phiau thucing - (125.000.000.000) ( 125.000.000.000) 

Trich I ~p cae quy (677 16.993 .746) (67.716.993.746) 

Giam khac trong ky (*) .. (5.238.469.798) (5 .238 .469.798 

4. S6 dlf cuc3i ky nay 375.000.000.000 506.222.037.738 (785.000) 70.816.906.893 37.500.000.000 167.485.734.376 1.157.023.894.007 

(* ) Giam khac trong nam Iii do don vi SLr dl,.!llg quy dl,I phong tai chinh 06 xu ly cae khoan eong ng ph<i i thu; ph;i,i tra rna khong thu h6i dugc 
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Cong ty c6 pltAn Licogi 16 Bao cao tili chinh 
24A Phan Dang Luu, Phuong 6, Qu~n Binh Th~nh, TP H6 Chi Minh cho l1 am tai chinh k~ t Ihlle ngay J 1/ 1212010 

b. 	Cili liil vall Jau (U' ella cllli sri' "irll 31 112/2010 31112/2009 

VND V D 

V6n g6p ua Nhft nulYc 

V6n gop ella cae c6 dong khac 375 ,000 ,000.000 250.000,000,000 


375.000.000.000 250.000.000.000 

c. Cae giao die" )'~ VeJlI 1'(1; cae dill sri' "fiu VI' pltan pltai c6 (Ire 	 Ni'im nay Niim Il"u'o'C 

VND VND 

- V6n ddu tu ella ehl! s6 hrru 

+ V6n gop d~u nam . 250.000.000.000 136.000.000.000 


t- V6n gop tang trong nam 125.000.000.000 68.000.000.000 


+ V6n gop giflm trong n1im 
+ V6n gop eu6i ky 375.000.000.000 204,000.000 .000 


- C6 tlrc nam 2008 da ehia 73 .323 .992.800 


- C6 tile nam 2009 da ehia b~ng e6 phi~u 125.000.000.000 


- C6 hie nam 2009 da chla b~ng tian 49.999.990.000 


d. Caplti~u 31/12/2010 31 /12/2009 
- S6 IUQ'ng e6 phieu dang ky phal hanh 37.500.000 25.000.000 

- &luqng C6 phi~u <la phat hanh 37.500.000 25.000.000 

+ Cd phi€u phd thung 	 37.500,000 25 000 000 

- S6 luqng e6 phi~u dang luu hanh 	 37.499.921 24.999.995 

+ C6 phitu phd " lI5Ilg 37 499.921 24999995 


- S6 lUQ'llg e6 phi~u quy 79 5 


+ Cd phidll 1'116 tMng 	 79 5 
.~ 

• Menh gi<'1 co phi~u dallg IlIU hanh (d6ngle6 ph~n) . 	 10.000 10.000 

e. Phon pltai /¢ 1I111l{111 	 Nlim nay Nihll tnro'c .. . .' VND VNO 

LQ'i nhu~n chu'n phan phBi dAu ky 174.487.914.908 98.580.907.918 

LQ'i nhu~n sau thu~ TNDN tang trong ky 225.212 .619.743 209.386.989.304 


Tang khae do tdeh giam quy khen Ihu<mg, phue lqi tu LN nam 2009 theo Nghj 10 .4 69.428.57 1 


quy€t elm d~i hOi d6ng eb dong 

Tni ti~n thuang ban di8u hiinb tu 'qi nhu~n eua nam 2009 (4 .936.000.000) 

Co llIC ehlIa nh~n nam 2007; 2008 32.754.900 

T<,llll trich Quy dau tu pillit tri~n tic lQ'i nhuan 20 I0 (22 .521.261.974 ) 

T~m tdeh Quy dv phong till chinh til 1Q'1 nhu~n 20 I 0 ( 17.738.469.798) 

T~l trich Quy khen thu<mg, phue lQ'i tic Iqi nhu~n 20 I0 (22.52 1.26 1.974) 

Trieh Quy dv- ph6ng tai ehfnh tlI lQ'i nhu~n 2009 - (11.400,000.000) 

Trfeh Quy dAu tll phat tricn lir IQ'i nhu~n 2009 - (27.81 7.2 11.4 78) 

Trieh Quy khen Ihu<mg, phue Iqi, tir Iqi Ilhu~n 2009 - (20 .938.778,036 ) 

Tra c6 tu« /lam 2008 b~ng ti6n (5 .323992.800) 

1n'l e6 luc b~ng e6 plliAu tir lQ'i lIhu~n ua nam 2008 - (68 .000.000.000) 

TIl1 c6 luc b~ng co phi~u tu lQ'i nhu~n cua nam 2009 ( 125.000.000.000) 

Trii e6 tire n1\111 2009 b~ng ti6n (49.999.990.000) 

LQ'i Jlhu~n con l~i cllu'n pilau phai cliai ky 167.485.734.376 174.487.914.908 

Theo Nghj quy~t s6 06INQ-Lieogi 16-DHBCD ngay 03/04i20 I 0 va Quy~t dinh 09/QD -DHDCD-Licogi 16 ngay 
26/04/20 I 0 cua B<,li hQi d6ng 66 dong ty I~ chia c6 tuc nam 2009 Iii 70% tr ng d6 20% b~ng ti~n m~t va 50% b~ng c6 
phi~u. Loi nhu~ nam 2010 duqc t<,lIll phiin ph6i thee Di€u I~ eong !y; s6 phan ph6i ehinh thue se dLrQ'c q uy~t dinh sall klti 

hQp D':li h(li d6ng c6 dong. 
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Cong ty cli ph~n Licogi 16 Bao ello lil i chinh 

24A Phan Elling Luu, Phuong 6, Qll~n Binh Th~nh, TP H6 Chi Mi nh cll o nam tiii chfnh k~t th llC ngay 31/1 2/20 10 

VI. TIlONG TI 86 SUNG cAe KIIOAN M1) TRiNJI BAY TREN nAG cAo KET QUA KI II DGANI-I 

23 . Doanh tim thuAn v~ ban hang va cung c5p djch V\I Niilll nay Nan! tru'o'c 
VND VND 

Doanh lhu lhu§.n v€ ho~t dQng d§.u tu cae khu do thi 125.940 ,649.393 296 ,30 I .326.929 

Doanh thu Ihu§.n v€ cac hllP d6ng xay dvng 884.77 1.1 25,569 2 12.601. 198.252 

Doanh thu lhudn ItT kinh doanh bfit d(>ng san d§u tu 832.080.907 1.077.345.598 

CQng 1.011.543.855.869 509.979.870.779 

24. GiA van h/mg ban Nihil OilY Nan! tnr6'c 
VND VND 

Gill v6n kinh doanh eua h09t dQng dftu ttl cae khu do thi 55 . 145.698.7 88 117.394.849.604 

Gili v3n Clla hgp d6ng xay l~p 764.608.641.513 206. 185,179.268 

Gift v3n hO~1 d(lng kinh doanh b~t dQng san dAu tu 41&.93 3.91 7 768.0455 12 

CQng 820.1 73.274.218 324.348.074.384 

2S • Doaull tllU bo:.tt dQng titi chloh Nan! nlly Nam tru'o'c 
VND VND 

Uii tic~n giri, ti6n eho yay \6. 707.004.624 3.61 S.398 .499 

Liii ehenh I~eh tY gift da tht,rc hi~n 9.278 .203.054 

C6 ItIc, Ii;ri nhu~n sau tl\ll~ du<;yc chia 7.935.500.000 980.000.000 

Liii ho~t dQug dAu ttl chung khofm 3.905.624.000 

, Doanh Lhu hO~1 d<)ng IAi chinh khac 4.652.088 

Cqng 37.830.983.766 4.598.398.499 

26 . Chi phi tili chillh Nam nay Nam trml'c 
VND VND 

Chi phi Jiii yay 27.5 58.592.206 19.342.790.222 

L6 chenh I~ch ty gia da thve hi~n 1.986.768.000 10.389,64 7.888 

Chi ph[ ho~t dQng d~u tll ehUng khoan 9.5 7 1.3 50.024 

Cqng 39.116.7 10.230 29.732.438.110 
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Cong Iy cli phAn Licogi 16 B:lo cao lili chinh 
24A Phan Drmg Luu, Phuong 6, Qu~n Dinh Tlwnh, TP H6 hf Minh eho nam tai eh ill l! k~t lhue ngay 3 1/ 12/2 0 I 0 

27 . TIIU nh~p khac Niim nay Niilll tru·trc 
VND VND 

Thu nh~p tit thanh Iy tiii san 3.5 49.816 .240 9.470.566 .66 7 
1 hu nh~p lu quiin 19 s6 c6 dong vii ph i Slt d\mg tl1lfcm g hieu eua cae C.ty c6 ph~n 1.785.042.560 1.6 13.293 .05 3 
Thu nh~pttr cllUy~n nhu9'ng v6n gop 85.461.534 .605 110.318 .084.502 
Thu I1h~p IiI thu phi huy~n nhuQ"ng hqp d6ng 368 .726.695 669.446 .599 
Uii eh~m nQP 128.491.497 
Thu nh~p tir xli Iy cae khoiin cong nl! 4.370.448.343 
Thu nh~p khcic 17.765 .929 19 1.575.334 

C9ng 95.681.825.869 122.262.966.155 

28 • Chi phi khac NiiOl nay Niilll tru'o'c 
VND V 0 

hi phI thanh 1y tai san 376.670.553 
Chi phi tili san bAn giao eho cae c1ml vj 3.675.7) 2.452 9.056.292.738 
Chi phi 11lu~ ch~ nop 59.361.1 03 375.505.466 

hi phi kM.c 8.904.641 1.587.038 

Qng 4.120.648.749 9.433.385.242 

29 . Chi phi tllU~ tllU nh~p dOllnh ngbi~p hi~n hanh Niim nay aIII t rU'l)'c 

VND VND 

Tang Iq'i nhu~n k~ loan trU'lYC thu~ TND 261.142.474.324 253.952.124.579 

Cae khmin di~u chinh lang (giam) Igi nhu~n ehill lhu~ 
cd IlfC, I"i n}ll/()n dlf{1C chia (7 935.500. 000) 

TI1/~ lao h9i d6ng quem tr; 1. 409.480. 500 643600.000 

Chi phi khau hao tai scm c6 ai;lh 74. 38/.600 62./ 9/.282 

Didu chlnh lallg cac khocm lllll nMp chill Ilml 62. 539. 577 

Thu nh~p chiu thu~ tllU nJI~p doanh ngbi~p: trong d6 254.753.376.001 254.657.915.86 t 

71ll1l1h~p lir 1I0(11£19I1g kinh doanh chinh alf(Tc giam 50% Ihlld TNDN 99.043.592. 865 

Thll nhap lif hO(l1 dpng KD b61 dQng sail va tIm nh9P khirc khOng dU9'C ' 55.709.783.' 36 254.657 9' 5. 861 

huang I£lI alii Ihul TNDN 

TI\U~ TNDN hoan I~i 488437.647 


Hoan nh~p thu~ TNDN hoan I~i (488.437.647) 

Thu6 lhu nh~p doanh nghi~p tu hO\lt dQng KD chlnh dugc giam lhue TNDN (* ) 12.380.449.108 


Thu~ lhu nh~p doanh nghi~p tu ho~t dQng KD BDS va thu nh~p khac 38.927.445 .784 63.664.478.965 


kh6ng dugc huang uu dai thu~ 


1 hu~ Lhu nh~p doanh IIghi~p dugc giam thea Nghi quych 30/2008 (U) (1 5.378.040.31 I) ( 19.099.34] .690) 


Chi phi UIU~ tilu nh~p hi~n hanh 35.441.416.934 45.053.572.922 

(*) Nam 2006 Cong ty chuyen <.l6i tu doanh nghj~p Nha !lucrc sang eong ty eo ph~n . am 2007, 2008 Cong ly c1 uge 
miSn 100% s8 thll~ TNDN plllii nop va giiim 50% thua thu nh~p doanh nghiep plHii lI(>p trong nam 2009, 20 10. 

(U) Theo Nghi quy6t s6 3012008/NQ-CP ngay 11 /1212008 eua ChInh phu, dan vi dllQ'C giiim 30% thu~ thll n h~p 
doanh nghi~p plHii nQP 'Illy IV nam 2008 va nam 2009, do c6 s6 lao dQng khong vll91 qua 300 nguoi . Thco quyih 
to~n tl1U~ nam 2008 Cong ly c1ugc mi~n giam 30% sf> thu~ thu I1h~p phi'l i nQP ella quy IV !lam 2008 la 
15 378.040.3 II VND nlnIllg do nam 2008 <.lan vi chua IWeh to{ltlncn dan vi c1 i~u chinl giiim 56 l h ll~ TNDN phai 11~)P 
niim 2010. 

-~ -- . , 'In ' IJ 

AO~ " i' 

,'C'"It.~· \' 

\. '.I\;u" 
J\."",.. ___"\'1\,\., 

i;"\ ~\~.\l" ¥\';. 
/"0 . 
"~~ 

26 


I 

http:15.378.040.31
http:254.657.915.86


Cong ty c6 phAII Licogi .16 l3ao cao tili chinh 
24A Phan Diing Luu, PI1LfCJI g 6, Qu~n Blnh Th~nh , TP H6 Ch i Minh eho nam l<li chlnh k~t thue ngay ] 1/ 12/2010 

30 . Chi phi tllU~ thu nh~p doanh I1ghi~p hoan I~j ("'*) Nam nay lim tru'o'c 
VND VND 

Chi phi thu6 Lhu nh~p doanh Ilghi~p ho11n I~i plult sinh til d.c khoan ehenh l¢ch 488.437.647 (488 .43 7.64 7) 

~m thoi ph<ii chiu thu~ 

Chi phi thu~ Lhu nMp doanh nghi~p hoiln h.ti phat sinh til viec hoan nh~p tiii san 
thu~ thu nh~p ho11n l?i 

Thu nh~p LllUa Lhu nh~p doanh nghi~p hOiln I~i plll!t sinh IiI cae khoan 16 tinh thu~ 
va uu alii LllU~ chua sLr d\lng 

Cqng 488.437.647 (488.437.647) 

VII. TIIONGTJN BO SUNG CAG cAe KJIOAN M1)C TRINH BAv TRONG BAO cAo LU'U CHUVEN TIEN ' 

Cae giao djch khong b~og liAn snit Imii"ilg aSn bao ClIO lUll chuy~n ti~n I~ Ghi Ir! giao <lich 
Ky nay (VND) 

G6p vbn VaG ong ty lien kSt thong qua vi~e c11uyan n\1 vay lhflnh v6n g6p 3.500.000.000 

Gop van VaG cong ty lien k~l thong qua vj~c chuy~n cong n\1 thanh v6n gop 1.711 .080.226 

Gop v6n VaG cong ty lien k~t thong qua vi~c lra 6LtIC b~ng c6 phi~u 3.000 .000.000 

Gop vdn vilO cong ty lien k8t b~ng tai san 102.504 .752.000 

VIII. THONG TIN VE cAc BEN LIEN QUAN 

Trong qua trinh ho~t dQng kinh doanh, Cong Iy phat Sillh cac nghi~p V\l v&i cac ben lien quan, cac nghi~p vv ehu y~u 

Cllc ben lien quail M6i quan h~ Nqi dung nghi~p VI} Cia trj giao djch 
Ky n:lY (VND) 

Cilng ty TNl-U I Sieu Thanh Cong ty con Chuy~n li~n gop v6n 

Cong ly TNTIlI £>i811 PhlIOC C6ng ty con Gop v6n 

Cong ty TNIII I XD va Thuong J1l~i 12 Cong ty con Chuy~n ti8n gop v6n 
Cho yay 

Ti~11 di~n tllUe van phong 

Cong ty C6 phAn Licogi 16. 1 Cong ty lien k~t Chi phllh~u pht,l cac dIng trinh 
Cho yay 
Tilli ph! quan Iy s6 c6 dong 
Phi Slr dVng llHrong hi~u 
Cho thue hQi truang 
C6 t{rc nh~n du(,1c 
Uii ellO yay 

6.000.000.000 

9 .723.395.520 

24.000.000 .000 

41.000.000.000 

776.525 

37.5 13.976 .0 18 

3.200.000.000 

10.909.09 1 

318 . 119.787 

4.147.000 

1.020.000.000 

49 .0 18.056 

• )'1 'lIn",·· /., 
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Cong ty cA phAn Licogi 16 Biio cao tili chinh 
24A Phan Dang Luu, Phuang 6, Qu~n Blnh Th~nh. TP 116 Chi Min h cho nam lil i ch inh k~l tllll C ngay 31/ 12/20 I0 

Cong ty C6 phcln Licogi 16.2 Cong ty lien k~l 

Cong ty C6 ph~n Licogi 16.5 Cong ty liell k~t 

• 
Cong ty C6 phan Lieogi 16.6 Cong ty lien k~t 

Cutlg ty CP DT va PTHTNghi Scm Cong ty lien kat 

Cong ty C6 phan Licogi 16.8 Cong ty lien k~t 

Cong ty C6 pb5n Ca khi Licogi 16 Cong ty lien kch 

Cong ty C6 ph511 Licogi 16.9 Cong ty lien k~t 

Cong ly TNllH Khu do thi Phu HQi Cong ty lien k8t 

c.ty TNHH Nhicn li~u SH Phuang Dong Cong ty lien k~l 

Cong. ty CP Dl~n h,rc Licogi 16 Cong ly lien k~t 

Chi phi th~u ph\! cac cong trinh 
hu phi qu{m Iy s6 c6 dong 

Cho lhue h(>i tNong 
Cung dp v~l Lu 
Phi Slr d\mg thuang hi~u 
C6 tuc nh~n uugc 
Ul.i cho vay 

Chi phi th~u ph\! cae cong trinh 
Nhugng 10 B3-5 + 1-7 

Cho Lhue hQi !wong 
Chi ph i quan Iy s6 c6 dong 
Ban lhanh ly tai san nha 24A PDL 
C6 lIic nh~n uu<;yc 
Mua cd phan 

Chi phi th§u ph\! ac eong trlnh 
Nhugng 10 B4-1 D\T an Long Tiln 
Phi sir d\lng tlllrong hi~u 
c6 tuc nMn oUQ'c 
Chuy~n li~n mua c6 ph~n 
C§n lru cong nc;7 voi CNLC ti~n BT 

Gop v5n 

Cho lhue hQi tnIOllg 
Chi phi lu vAn thiat k~ 
C6 luc nh~n OUc;7C 
Gop v6n 
Phi su d\mg thuang hi~u 
Chuy~n ti~n mua ell phein 

Cho lllUe h(>i twang 
Cho yay v6n 
Chi phi quan Iy s6 c6 dong 
C6 IUC nh~n oUQ'c 
Lui eho yay 

Phi sir dl,mg thuang hi~u 
NhuQ'llg may pbat di~n 

C6 tlic nh~n duc;7C 
Phi sir d\lng thuang hi~u 
Thanh Iy TSCD 
Chi phi thAu ph\l cac cong lrlnh 

G6p v6n 

Gop v6n 

G6p v6n 

73. 750.006 .349 

2 1.8 18.1 82 


5.00S .000 


5.93 2.622.894 

558 .622.894 

1.440.000.000 

562.485 .7 11 

2.2]7.702.727 

239.420 .364 
5.275 .000 

2 1.818.182 
14.459.091 

1.83 7.500.000 

2.450.000.000 

3 \6.298 .290.420 

954.439.091 

91.393. \8 2 

3.000.000.000 

2.000.000.000 

47.376.382 .916 

22.500.000.000 

4.021.000 

1. 101.136.155 

420.000.000 

1.400.000 .000 

37.582.599 

2.800.000.000 

b\5. 133 .000 

~ 


1.300.000.000 

12.727 .273 

2.040.000.000 

813 .916 .262 

445 .881.8 18 

63.636.364 

1.178.000.000 

95 .899.386 

3.267.707.068 )
6.495 .766.620 

102.504. 752 .00 

88.025 .933.048 

1.500.000.000 
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Cong ly cA pbAn Licogi 16 Bl10 cao lai chlnh 
24A Phan Dang LIIU, Phl1crng 6, Qu~n Binh Th\inh, TP H6 Chi Minh cho nam tai chinh k~ t IhllC ngay 31/12/20 J0 

Cho d~n ngay kh6a so I~p Bao cao tai chinh, cae khmin elllIa chrgc lhanh loan v6'i cac ben lien quan nlw sau: 

Cae ben lien quail M6i quan h~ 
--------~------------------

Phili lIlU 
Cong Iy C6 phAn Co kh i Licogi 16 Cong ty lien k~1 

NQi dung nghi~p VI,! S6 ti~n 

3.656.063 . J90 

Cong ty ell ph§n Licogi 16.9 Cong ty lien k~t 2.920.566 .857 

Plllii tnt 

Cong ly 6 ph~n Licogi 16.1 Cong ty Iien k~t 5.539.727 .606 

Cong ty C6 ph§n Licogi 16.2 Cong ty lien k~t 18.541 .7 4.772 

Cong ty 3 phAn Lieogi 16.5 Cong ty lien k~t 8.354.345.366 

Cong ty C6 philn Licogi 16.6 107.930 .854.449 

Cong Iy c3 phftn Lieogi 16.8 Cong ty lien k€1 54.011.8 14 

IX. BAO CAO BO PII~N 

Ban Giam d5c cua Cong ly xac djnh r~l1g, vi~e ra ea quy~t djnh quail Iy ella cong ly ehl! y~u d ~ra tren cac IO\i i san ph5m, 
djch v~ rna cong ly cung dlp chu- khong d\Ia Iren khu we dja Iy ma cong Iy cling dp san phAm, djch V\!. Do v~y bao cao 
bQ ph~ chinh y~u cua Cong ty I~p theo linh V\IC kinh doanh. 

I. Bao cao b{l ph~n theo linh VI}'C Idnh doanh (bao cao cbinh y~u) 

Chi tieu Xiiy Hip J{jnh d08nh DD J(hac CQng 

Doanh thu lhu§n Ill' ban 884.771.125.569 \25 .940.649.393 832.0S0 .907 1.0 1I.S43 .855.S69 

hang ra ben ngoai 

Doanh tim thUlln til ball 

hilllg cho eae bQ ph~n khac 

LQ·j nllu~n til" hOl.lt dQng 120.1.62.484.056 70.794.950.605 413 . 146.990 191.3 70. 58 1.6 51 

kinh tJoanh TV 
.UIJ ~.~ :t 

UVAM 
T6ng chi phi mua TSCD 266.02 1.702.603 59.285 .934. 115 325.307.636.7 J8 \E t'~N 
Hi sim bl) ph~1\ 914.960.433 . ILO 434.158 .588.244 57. 852.368.593 1.406.971.389947 ,OA~~ 

-/,;' 1 iii sim kMng phan b6 419.361.0 14 .036 41 9. 6 1.01 4.036 _V 

T5ngTili sail 914.960.4 33.11 0 434.158.588.244 - 477.2 13 ,382.629 1.826.332.4 03.983 

NQ' plH'Ii tni ella cae b<) ph~D 544.187.422.277 35 .315 .887.681 235.572.847 579.738.882. 805 


NQ' phai tni khOng phan be, 90.548.004.939 90.548.004.939 


Tang NQ' phai trii 544.187.422.277 35.3 15.887.681 90.783.5 77.786 670.286.887.744 
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C8ng ty ca ph~n Licogi 16 O~O cao tili chinh 

24A Ph an Dang Luu , Plurang 6, QU?II Binh Th~n h . TP Il6 Chi MlIlh eho nam tai ehinh kft thue ngay 3 1/ 12/20 I 0 

2. Dao cao bq ph~n theo khu V\l'C din Iy (bao cao tllu' y~u) 

Bao eao b¢ ph~n Uleo khu vvc dia ly dVa Iren vi tri eua khaeh h<'mg (ho~e dl!8 lren vi trf eua (ai san) tl}-O fa doan h Lhu ello 
• b¢ ph~n 

hi lieu Lai Chilu DAng Nni TP HA Chi Minh Khac CQng 
------------------------------------~~----

D08nh U1U IhuAn lu ban 754 .086.375.022 J84.390.135.258 27.11 2.025 .81 1 45 .955.319.778 1.0 11 .543.855.86') 

hang ra ben ngoa! 

• 
Tai san be ph~n 166169.18 1.491 3.610.972.220 62.884.438.101 232.664.591.81 2 

T6ng eh' phi mua TSCD 266.021.702.603 59.285.934. 115 325 .307.636.7 18 

lX. s6 Lll.W so ANH 

Sf) li~u so s{lIlh lren Bang can d6i k~ loan la s6 li~u Iren Bao cao lai ehlnh eha nam ta i ehinh k~t lhue ngay 31/1 2/20 09 dfi 
dLII,)'C kial1l loan boi Cong ty TNHli Djeh V\l Tu v~n Hi ehinh K~ toan va Kiam toano S6 Ji~lI Iren Bang can d6i k6 lmin 
t~i ngay 01 fO 1120 10 dii dUQc [rinh bay lfili thea Thong tLI 244/2009/TT-BTC 19ay 31/ 12/2009 eua BQ truang BQ Tai ehinh 
h116ng d~n stra deSi b6 sung ch~ 09 k~ tottn doanh nghi~p. 

Ngu'O'j I~p bi~u K~ toan tmi'rng 

NgllY~~ Thj Thuy Hoang Chi Phuc 
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