
 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 

 

Tháng 04/2015 



1. KHU DÂN CƯ PHƯỚC KIỂN:  
 

 

 

a. Vị trí đắc địa:  

- Dự án là một khu ốc đảo của Thành phố nằm tiếp giáp với Quận 7, cách trung tâm Quận 1 khoảng 4km 

và thời gian đi đến trung tâm Quận 1 khoảng 15 phút. 

- Dự án nằm trên đại lộ Nguyễn Văn Linh, cách Phú Mỹ Hưng khoảng 1km về hướng tây. 

- Dự án nằm cạnh KDC Phú Long, gần trường học, bệnh viện Pháp Việt 

b. Thông tin chi tiết: 

Vị trí xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp.HCM 

Diện tích khuôn viên 933.140m
2
 

Tỷ lệ sở hữu 100% 

Thuận chủ trương đầu tư QĐ số 4943/UBND-ĐTMT ngày 04/10/2010 

 QĐ số 6296/UBND-ĐTMT ngày 07/12/2010 

Văn bản gia hạn VB số 2936/UBND-ĐTMT ngày 17/06/2013 

Thông tin quy hoạch 

+ QĐ điều chỉnh nhiệm vụ 1/2000 QĐ số 3387/QĐ-UBND ngày 08/07/2011 

+ QĐ điều chỉnh đồ án 1/2000 QĐ số 435/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 

+ QĐ duyệt nhiệm vụ 1/500 QĐ số 329/QĐ-UBND ngày 09/09/2013 

+ Văn bản thỏa thuận mép bờ cao VB số 6982/SGTVT-GTT ngày 09/04/2013 

+ Thuận chủ trương xây dựng cầu VB số 5260/VP-ĐT ngày 21/07/2010 

+ Chấp thuận hướng tuyến cầu VB 1520/UBND-ĐT ngày 09/04/2012 

+ VB duyệt TKCS cầu vượt sông Rạch Đĩa 7237/SGTVT-XD ngày 15/04/2013 

Quy mô dự án 
Xây dựng khu thương mại, hành chính, y tế, khu biệt thự nhà 

vườn, nhà liên kế và chung cư cao tầng. 

Tiến độ thực hiện 
Đã đền bù được khoảng 82%. Đẩy nhanh tiến độ hoàn tất đền bù, 

triển khai xây dựng hạ tầng dự án.  

 Đã san lấp mặt bằng khoảng 78% trên tổng diện tích. 

 
Đã hoàn tất thiết kế QHCT 1/500 đang chờ cơ quan Nhà nước phê 

duyệt 

 



2. DỰ ÁN QUỐC CƯỜNG GIA LAI II: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Vị trí đắc địa:  

- Dự án nằm trong tổng thể KDC 6B với diện tích 33.197m
2
 trong tổng thể 735.592m

2
. 

- Dự án nằm trên trục đường Nguyễn Tri Phương (nối dài), cách đại lộ Nguyễn Văn Linh 800m, cách Phú 

Mỹ Hưng 3km. 

b. Thông tin chi tiết: 

Vị trí Lô số 4, KDC 6B – Nguyễn Tri Phương, huyện Bình Chánh 

Diện tích khuôn viên 33.197m
2
 

Tỷ lệ sở hữu 95% 

Quyết định giao đất QĐ 4733/QĐ-UBND ngày 22/10/2010 

Quyết định 1/500  QĐ 04/QĐ-BQL ngày 08/01/2008 

Quyết định TKCS  QĐ 21/TĐ.TKCS-BQLKN ngày 09/01/2009 

Quyết định phê duyệt dự án QĐ 78/QĐ-BQLKN ngày 12/09/2013 duyệt bổ sung QĐ 101/QĐ-

BQLKN ngày 02/11/2009 

Quy mô dự án Xây dựng nhà liên kế, chung cư cao tầng, nhà ở xã hội 

Tầng cao xây dựng chung cư 30 tầng (bao gồm 4Block) 

Thông tin Nhà ở xã hội 
QĐ 1211/QĐ-UBND ngày 17/03/2014 của UBND Tp duyệt cho 

phép chuyển đổi nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội 

 (Được phép chuyển đổi 300 căn nhà ở thương mại thành 572 căn 

nhà ở xã hội) 

Tầng cao xây dựng nhà liên kế 4 tầng 

Tổng số nền nhà liên kế 76 nền (5m x22m; 5m x 20m; 5.5m x 20m) 

Tiến độ thực hiện Đã san lấp mặt bằng,  triển khai xây dựng hạ tầng, thi công đường 

nội bộ số 2, 3, 5 



 

3. CHUNG CƯ CAO CẤP THE MANSION: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Vị trí đắc địa:  

- Dự án nằm trên trục đường  Nguyễn Văn Linh, nằm liền kề với dự án ASIAN Phú Mỹ, nằm đối diện với 

KDC Conic Phong Phú, Aview,… 

- Dự án nằm cách Quốc lộ 1A khoảng 2km, cách Phú Mỹ Hưng khoảng 7km. 

b. Thông tin chi tiết: 

Vị trí Khu 13E Đường Nguyễn Văn Linh, Phong Phú, Bình Chánh 

Diện tích khuôn viên 5.777m
2
 trong tổng thể 32ha 

Tỷ lệ sở hữu 100% 

Số tầng 16 tầng (trong đó gồm 2 tầng thương mại, 1 tầng Penthouse) 

Số căn  212 căn 

Số căn trên mỗi sàn 08 căn/block 

Quyết định giao đất 3690/QĐ-UBND ngày 28/08/2009 

 Giấy CN QSDĐ số BA399645 

Quyết định TKCS 17/TĐ.TKCS BQLKN ngày 04/12/2007 

Tiến độ thực hiện Đã hoàn tất xây dựng và giao nhà cho khách hàng tháng 05/2011 



 

4. CHUNG CƯ CAO CẤP GIAI VIỆT 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Vị trí đắc địa:  
- Dự án nằm bao quanh bởi 3 mặt tiền lớn như Đường Tạ Quang Bửu, Đường 1011 hướng ra Đường Phạm Thế 

Hiển, Đường 332 hướng ra Nguyễn Tri Phương. 

- Dự án nằm gần trung tâm hành chánh Quận 8, các trung tâm hành chánh Quận 8 khoảng 800m 

- Dự án cách Quận 5 khoảng 1km, cách đại lộ Nguyễn Văn Linh khoảng 1km, cách Chợ Bến Thành khoảng 

4km, cách Phú Mỹ Hưng khoảng 3km, cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 8km. 

b. Thông tin chi tiết: 

Vị trí  340 Chánh Hưng, Phường 05, Quận 08, Tp.HCM 

Diện tích khuôn viên 21.134m
2
 trong tổng thể 42.268m

2
 

Quyết định phê duyệt  nhà ở QĐ 30/QĐ-SXD-PTN ngày 26/03/2009 

Quy mô dự án  xây dựng chung cư cao tầng 

Tầng cao xây dựng 30 tầng (gồm 2 Block chung cư) 

Tổng số căn hộ 

Được duyệt 666 căn hộ. Dự kiến xin điều chỉnh 791 căn hộ (Đang 

nộp hồ sơ xin điều chỉnh chia nhỏ Khối 2 Block A1 tại Sở Xây 

Dựng) 

Số căn trên mỗi sàn 8 căn/sàn và dự kiến điều chỉnh 12 căn/sàn 

Tổng diện tích sàn xây dựng 107.347m
2
 

Tiến độ thực hiện 

Block B2 đã xây dựng xong và bàn giao nhà. Block A1 (khối 1) 

hoàn thiện giao nhà vào ngày 30/06/2014 và triển khai xây dựng 

Block A1 (khối 2) giao nhà cho khách hàng vào Quý 2/2016. Tiến 

hành các thủ tục đầu tư block thương mại vào năm 2015. 

Diện tích căn hộ 114,9m
2
, 144,7m

2
, 146.3m

2
, 78.2m

2 
-> 109m

2
 

Thời gian hoàn thành Thời gian hoàn thành khối 2 Block A1 giao nhà Quý 2/2016 

 

 

 

 



5. DỰ ÁN SÀI GÒN PLAZA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Vị trí đắc địa:  

- Dự án nằm trên trục đường Lê Thánh Tôn, nằm liền kề tòa nhà Lancaster, cách tòa nhà Vincom Center 

khoảng 80m. 

- Dự án cách Chợ Bến Thành 1km và cách bưu điện Trung tâm Sài Gòn 1km. 

b. Thông tin chi tiết: 

Vị trí  24 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM 

Diện tích khuôn viên 1.437,7m
2
 

Tỷ lệ sở hữu của QCG 96.39% 

Quyết định giao đất  2630/QĐ-UBND ngày 20/06/2008 

 Giấy chứng nhận QSDĐ số BD866820 do Sở TNMT cấp ngày 

09/03/2011 

Giấy phép xây dựng 

Giấy phép xây dựng số 23/GPXD Sở XD cấp ngày 29/01/2011 và 

Giấy phép xây dựng điều chỉnh số 129/GPXDĐC do Sở XD cấp 

ngày 22/11/2013 

Quy mô dự án  Xây dựng văn phòng và căn hộ cho thuê 

Tầng cao xây dựng 
22 tầng gồm 04 hầm, trệt, 20 lầu và tầng kỹ thuật (trong đó 9 tầng 

văn phòng, 10 tầng căn hộ) 

Tiến độ thực hiện  Thi công xong phần phầm, đổ bê tông đến sàn tầng 12. 

Thời gian hoàn thành Dự kiến Quý 4/2015 

 



6. DỰ ÁN LONG PHƯỚC – QUẬN 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Vị trí đắc địa:  

Dự án là một ốc đảo tiếp giáp với sông Đồng Nai 

b. Thông tin chi tiết: 

Vị trí  Phường Long Phước, Quận 9, Tp.HCM 

Diện tích khuôn viên  112ha 

Tỷ lệ sở hữu  100% 

Quy mô dự án  Xây dựng trung tâm thương mại, hành chánh, văn phòng, biệt 

thự vườn, nhà liên kế và chung cư cao tầng 

Tiến độ thực hiện  Đã đền bù được 17.8% trên tổng số 112ha 

 Đang triển khai thủ tục pháp lý dự án 

 

 

 

 



7. KHU DÂN CƯ ĐA PHƯỚC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Vị trí đắc địa:  

Dự án nằm trên trục đường song hành Quốc lộ 50, cách đại lộ Nguyễn Văn Linh khoảng 4km. 

b. Thông tin chi tiết: 

Vị trí  Quốc lộ 50, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, Tp.HCM 

Diện tích khuôn viên  117.652m
2
 

Tỷ lệ sở hữu  43,81% 

Quy mô dự án  Xây dựng nhà liên kế và chung cư cao tầng. 

Tổng số nền nhà liên kế 314 nền 

Tổng số căn hộ 340 căn 

Quyết định nhiệm vụ 1/500 QĐ 268/QĐ-UBND ngày 25/01/2011 

Quyết định QHCT 1/500 QĐ 6377/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 



 

8. CHUNG CƯ CAO CẤP LƯƠNG ĐỊNH CỦA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Vị trí đắc địa:  

- Dự án nằm trên trục đường Lương Định Của, cách cầu Sài Gòn khoảng 1km, cách cầu Thủ Thiêm khoảng 

1km và cách trung tâm Quận 1 khoảng 2km. 

b. Thông tin chi tiết: 

Vị trí  Đường Lương Định Của, P.Bình Khánh, Q.2, Tp.HCM 

Diện tích khuôn viên  4.684,6m
2
 trong tổng thể 13.372,1m

2
 

Tỷ lệ sở hữu  55% 

Quy mô dự án  Xây dựng chung cư cao tầng 

Quyết định giao đất  QĐ 218/QĐ-Ttg ngày 13/03/2000 

Quyết định 1/500 QĐ 15999/QĐ-UBND ngày 08/12/2010 

Tầng cao xây dựng 20 tầng (trong đó 2 tầng TTTM, 01 tầng 1 Penthouse) 

Tổng số căn hộ 280 căn 

Thời gian thực hiện 
Đất sạch 100%; Hạ tầng xung quanh hoàn chỉnh; Mặt bằng đã san 

lấp; Thiết kế hoàn chỉnh và sẵn sàng thi công 

 

 

 



 

9. BIỆT THỰ CẢNH SÔNG 13E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Vị trí đắc địa:  

- Dự án nằm trong khu tổng thể 13E với diện tích 9.165,7m
2
 trong tổng thể 320.542m

2
, nằm trên trục đường 

Nguyễn Văn Linh, đối diện Chung cư Conic Phong Phú. 

- Dự án nằm tiếp giáp với Rạch Chồm tạo nên cảm giác thiên nhiên thoáng mát, phù hợp cho việc nghỉ dưỡng 

sau một ngày làm việc mệt mỏi. 

b. Thông tin chi tiết: 

Vị trí  13E đường Nguyễn Văn Linh, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh 

Diện tích đất ở 9.165,7m
2
 trong tổng thể 320.542m

2 

Tỷ lệ sở hữu  100% 

Tổng số nền  38 nền (10m x 20m; 11m x 22m; 12m x 22m) 

Quyết định giao đất 3690/QĐ-UBND ngày 28/08/2008 

Thời gian thực hiện 

Đã hoàn tất cơ sở hạ tầng; Đã được cơ quan Nhà nước cấp Giấy 

CNQSDĐ và sẵn sàng xây dựng 

 

 

 

 



 

10. CHUNG CƯ CAO CẤP HIỆP PHÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Vị trí đắc địa:  

- Dự án nằm trên trục đường Xa lộ Hà Nội. 

- Cách cầu Sài Gòn khoảng 4km 

b. Thông tin chi tiết: 

Vị trí  11km9 xa Lộ Hà Nội, P.Hiệp Phú, Quận 9, Tp.HCM 

Diện tích khuôn viên  14.388,9m
2
 

Tỷ lệ sở hữu  55% 

Quyết định phê duyệt nhà ở 97/QĐ-SXD-PTN ngày 15/09/2008 

Quy mô dự án  Xây dựng khối văn phòng và chung cư 

+ Văn phòng  

   Tầng cao xây dựng 25 tầng 

  Tổng diện tích sàn xây dựng 25.642m
2
 (Chưa tính tầng hầm) 

+ Căn hộ  

  Tầng cao xây dựng 25 tầng 

 Tổng số căn hộ 492 căn 

 Tổng diện tích sàn xây dựng 72.392m
2
(Chưa tính tầng hầm) 

Thời gian thực hiện 
Đất sạch 100%; Đã san lấp mặt bằng; Đã hoàn tất thiết kế, xây 

dựng xong nhà mẫu và sẵn sàng xây dựng. 



 

11. KHU DÂN CƯ PHƯỜNG 7, QUẬN 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Vị trí đắc địa:  

- Dự án nằm tiếp giáp với trục đường Phạm Thế Hiển, cách đại lộ Nguyễn Văn Linh khoảng 500m. 

b. Thông tin chi tiết: 

Vị trí  Đường Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, Tp.HCM 

Diện tích đất ở 7.109,7m
2
 

Tỷ lệ sở hữu  100% 

Tổng số nền  60 nền 

Thời gian thực hiện 

Đất sạch 100%; Đã hoàn tất cơ sở hạ tầng; Đã cấp sổ, sẵn sàng 

xây dựng 



 

12. KHU DÂN CƯ TRUNG NGHĨA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Vị trí đắc địa:  

- Nằm ngay trung tâm bến xe Đà Nẵng, cách bến xe khoảng 500m 

b. Thông tin chi tiết: 

Vị trí  Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Tp.Đà Nẵng 

Diện tích khuôn viên 53.921m
2
 

Diện tích đất ở 11.695m
2
 

Tỷ lệ sở hữu  100% 

Tổng số nền  327 nền 

Quy mô dự án Xây dựng nhà phố liền kề 

Thời gian thực hiện 
Đã hoàn tất cơ sở hạ tầng; Đã được cấp GCN QSDĐ; Giao nền 

ngay cho khách 

 

 

 

 



 

13. DỰ ÁN MARINA ĐÀ NẴNG 

 

 

 

 

 

 

 

a. Vị trí đắc địa:  

 

b. Thông tin chi tiết: 

Vị trí  Phường Nại Hiên Đông, Quận Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng 

Diện tích khuôn viên 17ha5512 

Tỷ lệ sở hữu  51% 

Giấy chứng nhận đầu tư Số 321022000134 ngày 27/01/2011 

Quy mô dự án 

Xây dựng văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại và bến du 

thuyền 

 

 

 

 

 

 



 

14. DỰ ÁN NGÀNH CAO SU 

 

 3.000 ha cao su tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai trồng đã được 5, 4, 3 năm tuổi. 

 3.000 ha cao su tại tỉnh Carache, Campuchia đã trồng được 4, 3 và 2 năm tuổi. 

 Tổng cộng hai dự án trên Công ty sở hữu khoảng 6.000 ha cao su, đến tuổi khai thác mũ từ Quý 

4/ 2014 và lần lượt đến năm 2019 khai thác 100% trên 6.000 ha 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16.  NGÀNH THỦY ĐIỆN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Năm 2012 phát điện 3 tổ máy dự án thủy điện Iagrai 1 công suất 10,8MW 

 Hiện còn 3 công trình thủy điện Iagrai 2, Pleikeo; Anyun Trung công suất tổng cộng 

34MW đang tiến hành thi công dự kiến đưa vào khai thác Quý 2/2017.                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI 

NĂM 2014 

 

I. THÔNG TIN CHUNG: 

1. Thông tin khái quát: 

- Tên giao dịch  : CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI 

- Tên tiếng anh  : QUOC CUONG GIA LAI JOINT STOCK COMPANY 

- Logo   : 

                                        

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5900 409 387 

- Vốn điều lệ  : 1.300.040.290.000 VNĐ 

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:  

- Địa chỉ   : Đường Nguyễn Chí Thanh, Tổ 1, P.Trà Bá, Tp. Pleiku, Gia Lai 

- Số điện thoại  : (059) 3 820 046/061   

- Số Fax  : (059) 3 820 549 

- Website  : www.quoccuonggialai.com.vn 

- Mã cố phiếu  : QCG 

2. Quá trình hình thành và phát triển: 

Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai được thành lập theo Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh số 5900 409 387 cấp lần đầu ngày 21/03/2007 thay đổi lần thứ 17 

ngày 15/05/2014, tiền thân là Xí nghiệp tư doanh Quốc Cường. 

Năm 1994: 

Công ty bắt đầu thành lập năm 1994 với tên Xí nghiệp Tư doanh (XNTD) Quốc 

Cường với lĩnh vực kinh doanh chính là: khai thác chế biến gỗ xuất khẩu, mua bán và 

xuất khẩu hàng nông lâm sản và cà phê, xuất nhập khẩu phân bón với hơn 500 lao động. 

Năm 2005:  
Hợp tác với XNTD Hoàng Anh thành lập Công ty TNHH Xây Dựng và 

phát triển nhà Hoàng Anh. Từ đó công ty bắt đầu chuyển sang lĩnh vực bất động sản 

tại Tp. Hồ Chí Minh, điển hình là 2 dự án Khu căn hộ cao cấp Hoàng Anh 1 & 2 và đưa 

lĩnh vực này thành mảng kinh doanh chủ lực. 

       Năm 2007: 

- Chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai 

- Được Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án thủy điện 

Iagrai 1, Iagrai 2, Pleikeo, Anzyn Trung và 4000ha cao su. 

- Dựa trên những lợi thế sẵn có, Công ty mở rộng phát triển hơn về lĩnh vực bất 

động sản. 

- Góp vốn thành lập các công ty con như Công ty TNHH TMXD ĐTPT Nhà 

Hưng Thịnh, Công ty TNHH ĐTPT Nhà Quốc Cường, Công ty CP ĐT BĐS Hiệp 

http://www.quoccuonggialai.com.vn/
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Phú, Công ty TNHH TM và KD Nhà Phạm Gia, Công ty Cổ Phần Giai Việt, … 

Năm 2008: 

- Đầu tư mở rộng quỹ đất dự án Phước Kiển tăng từ 19 ha đến 45 ha 

- Góp vốn vào Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Nhà Phạm Gia và một số 

dự án khác. 

Năm 2009: 

- Nâng tỷ lệ góp vốn tại Công ty CP Bất động sản Hiệp Phú lên 55% vốn điều lệ. 

- Tháng 02/2009, khởi công xây dựng dự án Thủy điện Iagrai 1 với công suất 

10,8MW. 

- Xây dựng 2 dự án căn hộ Trần Xuân Soạn và The Mansion 

- Đầu tư vào các dự án: Lê Thánh Tôn - Q.1, Lương Định Của - Q.2, Võ Thị Sáu - 

Q.3, Dự án Hiệp Phú - Quốc Lộ 50 và rất nhiều dự án khác. 

- Khai hoang trồng mới thêm trên 1.000 ha cao su. 

- Khởi công xây dựng thủy điện Iagrai 1. 

- Mở rộng dự án khu dân cư Phước Kiển từ 45ha lên đến 93ha. 

- Khởi công xây dựng và bán dự án căn hộ Giai Việt và 6B. 

- Thực hiện dự án KDC Lương Định Của thuộc P.Bình Khánh, Q.2, Tp.HCM với tỷ lệ 

vốn góp 55%  tại Công ty Detesco. 

     Năm 2010: 

- Phát hành và niêm yết thành công trên HOSE, nâng vốn điều lệ của Công Ty lên 

hơn 1.215 tỷ. 

- Ủy ban nhân dân Tp.HCM chấp thuận cho Công ty xây dựng cầu vượt sông 

 Rạch Đỉa bắt từ khu dân cư Phước Kiển ra đường Nguyễn Văn Linh, Q.7 

- Trồng mới trên 800ha cao su 

- Triển khai xây dựng dự án Giai Việt, phường 5, quận 8, Tp HCM 

Năm 2011: 

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện dự án thủy điện Iagrai 1. 

- Hoàn thành xây dựng và bàn giao căn hộ dự án The Mansion và Trần Xuân 

Soạn. 

- Triển khai làm hạ tầng và mở bán dự án đất nền Trung Nghĩa – Đã Nẵng 

- Thực hiện chia cổ tức năm 2010 cho cổ đông với tỷ lệ 5%/ mệnh giá bằng tiền mặt. 

- Trồng mới 600ha cao su. 

Năm 2012: 

- Hoàn thành và đưa vào sử dụng thủy Điện Iagrai 1 với công suất đưa vào hoạt 

động với công suất 10.8MW 

- Đền bù dự án Phước Kiển đến 80% 

- Xây dựng dự án 24 Lê Thánh Tôn, Quận 1. 

Năm 2013: 
- Hoàn thành xây dựng xong Block B2 thuộc dự án Khu căn hộ Cao cấp Giai Việt và 

bàn giao nhà cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom. 

- Xây dựng tiếp Block A2 (khối 1) Giai Việt dự kiến tháng 06/2014 giao nhà. 

- Thỏa thuận thành về việc chuyển nhượng 9 tầng văn phòng tại dự án 24 Lê Thánh 

Tôn, Quận 1 cho Ngân hàng BIDV. 

- Xin điều chỉnh chuyển 300 căn nhà ở thương mại thành 572 căn nhà ở xã hội tại dự 

án KDC 6B, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Tp HCM. 

- Xây dựng tiếp và hoàn thành thủ tục xin điều chỉnh nhà ở thương mại của dự án 6B 

sang nhà ở xã hội. Dự kiến Quý 4/2015 giao nhà. 
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Năm 2014 

- Hoàn tất việc hoán đổi cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu của Công ty CP đầu tư 

phát triển địa ốc Sài Gòn Xanh. Trung tâm lưu ký chứng khoán cấp giấy chứng nhận 

đăng ký chứng khoán thay đổi lần 3 ngày22/08/2014. Cập nhật thay đổi giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 17 ngày 15/05/2014, tăng vốn điều lệ lên 

1.300.040.290.000 đồng. 

- Xin phát hành cổ phiếu riêng lẻ để chuyển đổi trái phiếu và cấn trừ công nợ, tăng 

vốn điều lệ lên khoảng 2.800.000.000.000 đồng.  

- Triển khai xây dựng tiếp Block A1.2 Giai Việt phường 5, Quận 8 dự kiến giao nhà 

tháng 06/2016.  

- Hoàn thành chuyển nhà ở TM sang nhà ở xã hội dự án 6B theo quyết định số 1211 

ngày 17/03/2014 của UBND Thành phố. Tiếp tục Xây dựng hoàn thành Dự án nhà ở 

thương mại của dự án 6B, dự kiến giáo nhà Quý 4/2015.  

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

- Ngành nghề kinh doanh: 

+ Bất động sản 

+ Cao su 

+ Gỗ 

+ Thủy điện 

- Địa bàn kinh doanh 

+ Tỉnh Gia Lai 

+ Tp. Hồ Chí Minh 

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý: 

4.1 Mô hình quản trị: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Cơ cấu bộ máy quản lý:  Bộ máy quản lý của Công ty được tổ chức theo mô 

hình của công ty cổ phần với chi tiết như sau: 

a) Đại hội đồng Cổ đông: Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) là cơ quan quyền lực cao 
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nhất của Công ty, có toàn quyền quyết định mọi hoạt động của Công ty. ĐHĐCĐ có 

trách nhiệm bầu, bãi nhiệm Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và các chức vụ khác 

theo quy định của Điều lệ. 

b) Hội đồng Quản trị: Hội đồng Quản trị (HĐQT) là tổ chức quản lý cao nhất của 

Công ty do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 05 thành viên với nhiệm kỳ là 05 (năm) năm và có 

toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của 

Công ty ngoại trừ phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Các thành viên 

HĐQT nhóm họp và bầu Chủ tịch HĐQT. 

c) Ban kiểm soát: Ban Kiểm soát là tổ chức giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp 

trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh; trong ghi chép sổ sách kế toán và tài 

chính của Công ty. Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên với nhiệm kỳ là 05 (năm) năm 

do ĐHĐCĐ bầu ra. 

d) Ban Tổng giám đốc: Ban điều hành của Công ty gồm Tổng giám đốc Công ty, 03 

Phó Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc Công ty do HĐQT bổ nhiệm (hoặc tuyển 

dụng), là người chịu trách nhiệm chính và duy nhất trước HĐQT về tất cả các hoạt 

động kinh doanh của Công ty. 

Hiện tại, Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty  

và là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Trường hợp Chủ tịch HĐQT không 

kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc thì HĐQT bổ nhiệm một thành viên Hội đồng 

hoặc thuê người khác làm Tổng Giám đốc điều hành; trong trường hợp này 

Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty và chịu trách nhiệm 

trước HĐQT về các nhiệm vụ và quyền hạn được giao phó. 

e) Phòng Hành chính - Nhân sự 
- Xây dựng, ban hành chính sách, quy chế về việc sử dụng, quản lý lao động, nội 

quy lao động, hệ thống thang lương, bảng lương, quy chế khen thưởng, kỷ luật, v.v  

- Tuyển dụng nhân viên, đào tạo, bố trí, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật. 

- Thực hiện công tác định mức lao động, chấm công, tính lương, giải quyết các chế độ 

lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, các chế độ lao động 

khác cho nhân viên. 

- Xây dựng, ban hành quy chế về việc sử dụng, quản lý con dấu, v.v… 

- Thực hiện công tác văn thư lưu trữ, lễ tân, tổ chức hội họp, v.v… 

- Mua sắm, cấp phát, quản lý sử dụng thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm. 

f) Phòng kinh doanh 

- Hoạch định những kế hoạch kinh doanh và sản xuất cho Công ty. 

- Xây dựng chiến lược Marketing, hệ thống phân phối, kế hoạch kinh doanh, cơ chế 

chính sách phục vụ công tác bán hàng và thu hồi công nợ. 

- Thực hiện công tác tuyên truyền, quảng cáo, lập kế hoạch quảng bá thương hiệu 

Công ty. 

- Giải  quyết các vấn đề liên quan đến công tác chăm sóc, phục vụ khách hàng. 

g) Ban quản lý dự án: 

- Quản lý và điều hành các hoạt động tại các công trình thủy điện và cao su, các dự án 

Bất động sản và phát triển xây dựng dự án. 

- Báo cáo thường xuyên lên Ban Tổng giám đốc. 

h) Phòng kế toán: 



4 
 

- Theo dõi các chứng từ kế toán, lưu trữ sổ sách, hạch toán và tư vấn cho Ban Tổng 

giám đốc và tình hình tài chính của Công ty. 

- Lập kế hoạch tài chính, dòng tiền – đầu tư và tín dụng ngắn hạn, trung và dài hạn; 

Xây dựng các quy chế lưu trữ chứng từ, luân chuyển chứng từ nội bộ, thanh toán nội 

bộ, v.v… 

- Thực hiện công tác quản lý tài sản và sử dụng vốn. 

- Phối hợp phòng Hành chánh – Nhân sự tính tiền lương, thanh toán bảo hiểm xã hội, 

y tế, tai nạn và các chế độ khác cho nhân viên. 

- Lập báo cáo thuế, quyết toán thuế, báo cáo tài chính và các loại báo cáo khác theo 

quy định của Nhà nước và theo yêu cầu của Công ty. 

- Thực hiện công tác kiểm toán nội bộ để bảo đảm tính chính xác và trung thực về số 

liệu nhằm hạn chế tối đa những sai sót có thể xảy ra. 
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4.3 Sơ đồ cấu trúc các công ty con và công ty liên kết 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty CP Quốc Cường 

Gia Lai 

VPĐD tại TP HCM 

Công ty Con 

Công ty CP Quốc Cường 

Liên Á 

Công ty CP Đầu Tư BĐS 

Hiệp Phú 

Công ty CP ĐT PT Địa 

ốc Sài Gòn Xanh 

Công ty TNHH Sparkle 

Value Homes 

Công ty TNHH XD và 

KD Nhà Phạm Gia 

 

Công ty CP Giai Việt 

Công ty Liên Kết 
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Các công ty con: 

 
Tên Công ty Vốn Điều Lệ (VĐL) Lĩnh vực kinh doanh 

Công ty CP Quốc 

Cường Liên Á 

250.000.000.000 đồng. 

Trong đó, QCGL góp 

240.972.500.000 đồng 

(tương đương 96,39% 

VĐL) 

Xây dựng nhà các loại. Xây dựng công 

trình công ích; Xây dựng công trình 

đường sắt, đường bộ, và lắp đặt  hệ  

thống  điện,  hệ  thống  điều hòa và hệ 

thống lò sưởi và các dịch vụ khác. Kinh 

doanh bất động sản 

Công ty CP Đầu tư 

BĐS Hiệp Phú 

232.000.000.000 đồng. 

Trong đó, QCGL góp 

127.600.000.000 đồng 

(tương đương 55% 

VĐL)  

Đầu  tư  xây  dựng  công  trình  dân dụng, 

công nghiệp; Kinh doanh nhà hàng,  

khách  sạn  và  khu  du  lịch; Đầu tư xây 

dựng, cho thuê cao ốc văn phòng; Lập 

dự án đầu tư; San lấp mặt bằng; Thi 

công xây dựng công trình dân dụng, 

công nghiệp; Kinh doanh bất động sản. 
 

Công ty CP ĐT PT Địa 

ốc Sài Gòn Xanh 

300.000.000.000. 

Trong đó, QCGL góp 

252.015.000.000 đồng 

(tương đương 84,02 % 

VĐL) 

Kinh doanh bất động sản; Đầu tư xây  

dựng, kinh  doanh kết  cấu  hạ tầng khu 

công nghiệp – cụm công nghiệp.   Đầu   tư   

xây   dựng   kinh doanh khu nhà ở, trung 

tâm thương mại, trường học, khu du lịch 

sinh thái. Đầu tư xây dựng công trình thủy 

điện và nhiệt điện. Sản xuất và mua  bán  

vật  tư  xây  dựng.  Nhà hàng. Lập dự án 

đầu tư. Mua bán máy  móc  thiết  bị  phục  

vụ  ngành xây dựng. Thi công lắp đặt các 

công trình  dân  dụng  và  công  nghiệp. 

Nuôi trồng thủy sản nước ngọt nước lợ. 

Sản xuất và mua bán thiết bị nội thất. 
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Các công ty liên kết 

Tên Công ty Vốn Điều Lệ (VĐL) Lĩnh vực kinh doanh 

Công ty Cổ phần Giai 

Việt 

24.000.000.000 đồng. Trong 

đó, QCGL sở hữu 

11.760.000.000 đồng (tương 

đương 49% VĐL) 

Phát triển và kinh doanh bất động sản; 

Dịch vụ nhà đất; Kinh doanh nhà; Mua 

bán, chế biến nông sản thô. 

Công ty TNHH Xây 

dựng và Kinh doanh 

Nhà Phạm Gia 

239.000.000.000 đồng. 

Trong đó, QCGL sở hữu 

104.705.900.000 đồng 

(tương đương 43.81%) 

Thi công công trình dân dụng và công 

nghiệp; Sản xuất vật liệu xây dựng;   

Kinh doanh nhà và dịch vụ môi giới 

nhà đất. 

Công ty TNHH 

Sparkle Value Homes 

186.500.000.000 đồng. 

Trong đó, QCGL sở hữu 

55.950.000.000 đồng (tương 

đương 30% VĐL)  

Kinh doanh bất động sản. (Doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) 

 

 

5. Định hướng phát triển: 

a) Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: 

- Hoạt động kinh doanh của Công ty tập trung vào 3 mảng mũi nhọn là: Đầu tư phát 

triển các dự án Bất động sản, đa dạng sản phẩm cao cấp trung cấp và các dự án phát 

triển nhà ở; dự án trồng và khai thác cao su tại Việt Nam và Campuchia;  đầu tư khai 

thác các thủy điện vừa và nhỏ. Với mục tiêu hoạt động là đầu tư nhanh gọn hiệu quả. 

- Trở thành một trong những thương hiệu có uy tín, chất lượng và chuyên nghiệp hàng 

đầu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản, đa dạng ngành nghề (thủy điện, 

cao su,…). 

b) Chiến lược phát triển trung và dài hạn: 

- Phát triển công ty theo định hướng chuyên nghiệp để đáp ứng được mục đích phát triển 

và nâng cao vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp. 
 

 

-  Đầu tư phát triển các dự án Bất động sản phù hợp với từng thời kỳ phát triển của thị 

trường đa dạng hóa các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường. 
 
 

- Huy động vốn đầu tư để đảm bảo nguồn lực tài chính, học tập kinh nghiệm, đồng thời 

nâng cao hiệu quả đầu tư và chất lượng quản trị kinh doanh. 

c) Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty 

6. Các rủi ro: 

6.1 Rủi ro về kinh tế:  

Các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bao gồm bất động sản, thủy 

điện, cao su, chế biến gỗ đều chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sự thay đổi của nền kinh tế, nhất 

là bất động sản vì liên quan nhiều đến chính sách lãi suất ngân hàng, tính thanh khoản của 

thị trường vốn cũng như chính sách tín dụng của các ngân hàng thương mại, tình hình 
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lạm phát, ... Do đó, rủi ro về kinh tế là một trong những rủi ro trước tiên và quan 

trọng, tác động đáng kể đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty. 
 

Nhằm khắc phục những khó khăn này, Công ty luôn chú trọng đến việc tăng cường 

quản trị điều hành nhằm sử dụng vốn một cách hiệu quả và phù hợp với xu thế phát triển 

chung của thị trường. Trong tương lai, những dự báo về phục hồi kinh tế cũng sẽ cho 

phép Công ty mở ra nhiều triển vọng phát triển mới. 

6.2 Rủi ro về nguyên vật liệu giá cả đầu vào 

6.2.1 Lĩnh vực xây dựng kinh doanh Bất động sản 

Do đây là lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của Công ty trong 1 năm gần đây 

nên nguồn nguyên vật liệu xây dựng với giá cả đang ngày càng tăng cao từ sự phục hồi 

của nền kinh tế cũng là một trong những rủi ro đáng quan tâm của Công ty. Giá cả nguyên 

vật liệu đầu vào như sắt, thép, ximăng, cát, bêtông, các vật liệu xây dựng hoàn thiện và 

nhân công lao động…. (đặc biệt là thép, bê tông) biến động bất thường là nhân tố ảnh 

hưởng lớn nhất đến chi phí và giá vốn đối với các sản phẩm nhà thấp tầng và căn hộ cao 

cấp của Công ty. Tuy nhiên, Công ty luôn có kế hoạch dự trữ một phần nguyên vật liệu 

phù hợp để giảm thiểu một phần thiệt hại về giá gia tăng. Đồng thời, QCGL cũng duy 

trì mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp điều tiết một phần giá hợp lý. Vì vậy, rủi ro về 

nguồn và giá nguyên vật liệu của Công ty là nằm trong khả năng có thể kiểm soát được. 

6.2.2 Lĩnh vực kinh doanh cà phê và các mặt hàng nông sản 

Do Công ty chỉ kinh doanh mặt hàng dưới hình thức mua bán theo vụ mùa không 

sản xuất nên rủi ro trực tiếp về nguồn nguyên liệu ở lĩnh vực này là không có. Tuy nhiên, 

Công ty cũng sẽ chịu rủi ro gián tiếp nếu các nhà cung cấp nguyên liệu cafe thô cho Công 

ty gặp khó khăn trong việc thu hoạch hạt cafe hoặc các mặt hàng nông sản khác trong 

những giai đoạn thời tiết thay đổi thất thường, dẫn đến tình trạng sản lượng cafe không 

được thu hoạch như dự kiến. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh và doanh thu 

từ lĩnh vực này của Công ty. 

6.3 Rủi ro tài chính 

Đặc điểm trong tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiêp bất động sản 

là phải vay lượng vốn lớn từ ngân hàng với chính sách lãi suất còn nhiều biến động và phụ 

thuộc vào tình hình lạm phát cũng như lượng tiền trên thị trường vốn. Do đó, để triển khai 

các dự án bất động sản thì QCGL cũng không tránh khỏi rủi ro cao về lãi suất vay: Thời 

gian đền bù kéo dài lãi vay phát sinh, chưa đủ định mức lãi xuất, thanh khoản và khả năng 

giải ngân. Nếu các ngân hàng bị tác động bởi yếu tố kiểm soát tín dụng, chính sách thắt 

chặt tiền tệ nếu có thì nguồn vốn cung cấp cho các dự án sẽ bị ảnh hưởng; đồng thời, 

nguồn thu và thanh khoản từ khách hàng theo tiến độ bị hạn chế, sẽ tác động lên doanh thu 

và lợi nhuận của Công ty. 
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Tuy nhiên, Ban lãnh đạo Công ty luôn tìm ra các phương án xoay sở tối ưu nhất để 

đề phòng các rủi ro lớn nhất là Bất Động Sản, Công ty luôn có phương án dự phòng, dòng 

tiền tối thiểu để phục vụ các dự án đang dỡ dang và giảm thiểu lãi vay cũng như chi phí 

quản lý. 

 

6.4 Rủi ro đặc thù ngành 

6.4.1 Thủy điện 

Điều kiện thiên nhiên là nhân tố rủi ro lớn nhất ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất 

kinh doanh của ngành thủy điện. Sản lượng và hiệu quả của nhà máy thủy điện phụ 

thuộc chính vào nguồn nước. Trong trường hợp hạn hán kéo dài làm lượng nước tích 

trong hồ chứa thấp, ảnh hưởng lớn tới sản lượng điện sản xuất. 

Ngoài ra, các thiên tai khác như lũ quét và mưa lớn có thể gây thiệt hại về 

đường xá và các công trình đê đập của nhà máy, gây ra sự cố trong việc phát điện và tăng 

chi phí sửa chữa. Trong quá trình vận hành, máy móc thiết bị của nhà máy có thể bị hỏng, 

nắng hạn kéo dài dẫn đến việc sản xuất bị gián đoạn làm cho sản lượng điện và doanh thu 

của Công ty giảm sút. 

6.4.2 Cao su 

Rủi ro của lĩnh vực này nằm ở điều kiện thiên nhiên ảnh hưởng đến sản lượng 

mủ khai thác của cây cao su. 

Ngoài ra, một yếu tố khác ảnh hưởng đến tình hình đầu tư cao su của Công ty 

và của những doanh nghiệp khác cùng ngành trong nước là sự cạnh tranh về giá xuất 

khẩu với các nước khác. Hiện nay, do khoảng cách về sản lượng khai thác hàng năm 

của Việt Nam so với các nước khác như Thái Lan, Indonesia và Malaysia vẫn còn rất 

lớn nên Việt Nam không chủ động được về giá xuất khẩu. Thị trường xuất khẩu 

chính của cao su Việt Nam tập trung vào Trung Quốc nên thời giá thị trường của sản 

phẩm có thể biến động theo sự thay đổi về chính sách ngành cao su và ngành sản xuất 

vỏ ruột xe của khách hàng này. Tuy nhiên, xét về dài hạn cao su thiên nhiên sẽ mang lại 

hiệu quả lớn về kinh tế cho xã hội Việt Nam nói chung và cho Công ty nói riêng. 

 

7. Thuận lợi  

7.1 Thủy điện: Thủy điện dưới 30MW giá điện áp dụng theo parem và giá có giờ cao 

điểm, giờ thấp điểm,… nên các Thủy điện dưới 30MW rất thuận lời về mặt giá bán điện 

7.2 Gỗ: Với kinh nghiệm lâu năm trong nghề khai thác chế biến, các máy móc thiết bị đã 

khấu hao 100%. Tay nghề công nhân ổn định, mức lương tại Gia Lai thấp so với mức 

lương tại Tp.HCM nên sản xuất ổn định, tiết kiệm, giá thành rẻ. 

7.3 Phát triển dự án: Vị trí đắc địa, hạ tầng xung quang hoàn chỉnh, kết nối giao thông 

vào các khu dân cư sầm uất, giá trị bất động sản gia tăng và làm các vị trí xung quanh hạn 

chế. Do đó, đất QC rất thuận lợi gia tăng giá trị nhờ các hạ tầng và lợi thế xung quanh đã 

hoàn chỉnh. 
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7.4 Xây dựng: Quốc Cường tự tổ chức thi công, giá trị vô hình. Tài sản công ty Xây Dựng 

là đội ngũ kỹ thuật lâu năm, các máy mốc thiết bị đã khấu hao hơn 70% nên tạo ra giá 

thành thấp nhất để cho ra sản phẩm Bất Động Sản uy tín chất lượng có thể tháo gỡ với tình 

hình thị trường hiện nay tất cả là nhờ vị trí trắc địa, chất lượng và giá thành rẻ. 

 

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2014 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2014:   ĐV tính 1.000.000đ 

- Doanh thu thuần     :  523.528 

- Lợi nhuận trước thuế TNDN   :    27.103 

- Thu nhập sau thuế của chủ sở hữu Công ty :    32.375 

b) Tình hình thực hiện so với kế hoạch: 

 

CHỈ TIÊU 

KẾ 

HOẠCH 

NĂM 

2014 

THỰC 

HIỆN NĂM 

2013 

THỰC 

HIỆN NĂM 

2014 

 

So sánh thực hiện năm 2014  

So với thực 

hiện 2013 

So với kế 

hoạch năm 

2014 

A B C D E=D/C*100 F=D/B*100 

Doanh thu và các 

khoản thu nhập khác 

         

1,500,000  

         

1,015,016  

                  

916,201  90.26 61 

Doanh thu thuần               

972,856  

                  

523,528  
53.81 

 

Doanh thu HĐTC                   

7,020  

                  

386,068  
5,499.5 

 

Thu nhập khác                 

35,140  

                      

6,605  
18.80 

 

Tổng chi phí           

1,002,520  

                  

889,097  
88.68 

 

Giá vốn hàng bán               

910,374  

                  

561,731  
61.70 

 

Chi phí tài chính                 

59,201  

                  

297,210  
502.03 

 

Chi phí bán hàng                   

3,920  

                      

3,570  
91.07 

 

Chi phí quản lý                 

14,511  

                    

18,889  
130.17 

 

Chi phí khác                 

14,514  

                      

7,697  
53.03 

 

Lợi nhuận trước thuế 

TNDN 

               

100,000  

               

12,496  

                    

27,103  216.90 27 

Chi phí thuế TNDN 

hiện hành 

  -                      

(3,517) 
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Chi phí thuế TNDN 

hoãn lại 

                

(6,480) 

                      

8,789  

  

Lợi nhuận sau thuế 

TNDN 

                  

6,016  

                    

32,375  
538.148 

 

Phân bổ:      
  

Lỗ của các cổ đông 

thiểu số 

                

(8,768) 

                        

(482)   

Lãi thuộc về các cổ 

đông của Công ty 

                

14,784  

                    

32,858  222.25 
 

 

Trong năm 2014, Công ty hoàn thành được 61% kế hoạch doanh thu và 27% kế hoạch lợi 

nhuận trước thuế. So với năm 2013, doanh thu chỉ đạt 90.06%. Nhưng nhờ sự điều hành và 

lãnh đạo sáng suốt từ Ban Tổng giám đốc đã đề ra các chính sách, phương án xử lý kịp thời 

các chi phí phát sinh, sang năm 2014 Công ty đã lãi được 32.375 triệu đồng và có thu  nhập 

thuộc về các cổ đông của Công ty là 32.858 triệu đồng. 

 

2. Tổ chức và nhân sự: 

Danh sách Ban điều hành: 

STT HỌ TÊN NĂM SINH SỐ CMND CHỨC DANH 

I Hội đồng quản trị    

1 Bà Nguyễn Thị Như Loan 10/10/1960 230022268 Chủ tịch 

2 Ông Lại Thế Hà 30/08/1956 230001470 Thành viên 

3 Ông Nguyễn Quốc Cường 12/02/1982 025030579 Thành viên 

4 Ông Hà Việt Thắng 04/07/1978 191429766 Thành viên  

 

 
5 Bà Đặng Phạm Minh Loan 18/03/1977 024326432 Thành viên 

II Ban Tổng giám đốc    

1 Bà Nguyễn Thị Như Loan 10/10/1960 230022268 Tổng giám đốc 

2 Ông Lại Thế Hà 30/08/1956 230001470 P.Tổng giám đốc 

3 Ông Nguyễn Quốc Cường 12/02/1982 025030579 P.Tổng giám đốc 

III Ban Kiểm soát    

1 Bà Đặng Thị Bích Thủy 18/03/1976 230504467 Trưởng BKS 

2 Bà Nguyễn Thị Diệu Phương 19/02/1980 225122734 Thành viên 

3 Ông Nguyễn Đa Thời 08/09/1974 024975098 Thành viên 

IV Kế toán trưởng    

1 Ông Nguyễn Minh Hoàng 08/06/1964 230274468 Kế toán trưởng 

 

 

 



12 
 

2.1 Bà Nguyễn Thị Như Loan – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc 

 

Họ và tên : Nguyễn Thị Như Loan 

Số chứng minh nhân dân : 230022268 do CA Gia Lai cấp ngày 26/10/2010 

Giới tính : Nữ 

Ngày tháng năm sinh : Ngày 10 tháng 10 năm 1960 

Nơi sinh : Bình Định 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Quê quán : Bình Định 

Địa chỉ thường trú : Nguyễn Chí Thanh, tổ 1, P.Trà Bá, Tp.Pleiku, Gia Lai 

Số điện thoại liên lạc : (059) 3 820 061 

Trình độ văn hóa : 12/12 

Trình độ chuyên môn : Kinh doanh 

Quá trình công tác  

- Từ năm 1994 đến tháng 

02/2007 
: Giám đốc Xí nghiệp Tư doanh Quốc Cường 

- Tháng 03/2007 đến nay : Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai 

Chức vụ công tác hiện nay 
: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần 

Quốc Cường Gia Lai 

Chức vụ nắm giữa tại tổ 

chức khác 

: Chủ tịch HĐQT Công ty CP ĐTPT Địa ốc Sài Gòn Xanh 

  Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quốc Cường Liên Á 

Số lượng CP sở hữu và đại 

diện sở hữu 
: 60.582.799 cổ phần, chiếm 47.67% vốn điều lệ 

- Số lượng CP đại diện :0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 

- Số lượng CP thuộc sở 

hữu cá nhân 
: 60.582.799 cổ phần, chiếm 47.67% vốn điều lệ 

 

2.2 Ông Lại Thế Hà – Phó Tổng giám đốc  

Họ và tên : Lại Thế Hà 

Số chứng minh nhân dân : 230001470 do CA Gia Lai cấp ngày 09/07/2001 

Giới tính : Nam 

Ngày tháng năm sinh : Ngày 03 tháng 08 năm 1956 
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Nơi sinh : Thái Ninh, Thanh Ba, Phú Thọ 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Quê quán : Nam Định 

Địa chỉ thường trú : 15 Trường Chinh, Tp.Pleiku, Gia Lai 

Số điện thoại liên lạc : (059) 3 820 061 

Trình độ văn hóa : 12/12 

Trình độ chuyên môn : Cư nhân lâm nghiệp 

Quá trình công tác  

- Năm 2001 – năm 2005 : Kinh doanh sản xuất chế biến xuất khẩu gỗ tại Pleiku 

- Năm 2006 – tháng 

02/2007 
: Phó Giám đốc Xí nghiệp Tư doanh Quốc Cường 

- Tháng 03/2007 đến nay : Phó Tổng giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai 

Chức vụ công tác hiện nay 
: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty CP 

Quốc Cường Gia Lai 

Chức vụ nắm giữa tại tổ 

chức khác 
: Không 

Số lượng CP sở hữu và đại 

diện sở hữu 
: 597.500 cổ phần, chiếm 0.47% vốn điều lệ 

- Số lượng CP đại diện :0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 

- Số lượng CP thuộc sở 

hữu cá nhân 
: 597.500 cổ phần, chiếm 0.47% vốn điều lệ 

 

2.3 Ông Nguyễn Quốc Cường – Phó Tổng giám đốc 

 

Họ và tên : Nguyễn Quốc Cường 

Số chứng minh nhân dân : 025030579 do CA Tp.HCM cấp ngày 25/03/2009 

Giới tính : Nam 

Ngày tháng năm sinh : Ngày 12 tháng 02 năm 1982 

Nơi sinh : Tp.Pleiku, Gia Lai 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Quê quán : Đà Nẵng 

Địa chỉ thường trú : 236 Phạm Thái Bường, P.Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM 
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Số điện thoại liên lạc : (08) 39 305 704 

Trình độ văn hóa : 12/12 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Quản trị kinh doanh 

Quá trình công tác  

- Năm 2004- Năm 2006 : Phó Giám đốc Xí nghiệp Tư doanh Quốc Cường 

- Năm 2006 đến nay : Phó Tổng giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai 

Chức vụ công tác hiện nay 
: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty CP 

Quốc Cường Gia Lai 

Chức vụ nắm giữa tại tổ 

chức khác 

: Thành viên HĐQT C.ty CP ĐTPT Địa ốc Sài Gòn Xanh 

CT.HĐQT C.ty TNHH Khai thác Đá Hưng Thịnh Phát 

Số lượng CP sở hữu và đại 

diện sở hữu 
: 537.500 cổ phần, chiếm 0.42% vốn điều lệ 

- Số lượng CP đại diện : 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 

- Số lượng CP thuộc sở 

hữu cá nhân 
: 537.500 cổ phần, chiếm 0.42% vốn điều lệ 

 

2.4 Ông Hà Việt Thắng – Thành viên HĐQT 

Họ và tên : Hà Việt Thắng 

Số chứng minh nhân dân : 191429766 do CA Huế cấp ngày 10/11/2004 

Giới tính : Nam 

Ngày tháng năm sinh : Ngày 04 tháng 07 năm 2004 

Nơi sinh : Tp.Huế 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Quê quán : Thừa thiên Huế 

Địa chỉ thường trú : 60D3 Giang Văn Minh, P.An Phú, Quận 2, Tp.HCM 

Số điện thoại liên lạc : (08) 38 300 661 

Trình độ văn hóa : 12/12 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Bách Khoa 

Quá trình công tác  

- Năm 2000 đến năm 2011 
: Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư – Hội sở CTCP 

Chứng khoán Sài Gòn 
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- Năm 2011 đến nay 
: Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Công ty CP Hùng 

Vương 

Chức vụ công tác hiện nay : Thành viên HĐQT  

Chức vụ nắm giữa tại tổ 

chức khác 
: Thành viên HĐQT C.ty CP Dệt may Thắng Lợi 

 
: Thành viên HĐQT C.ty CP Chế biến hàng xuất khẩu 

Cầu Tre 

 : Ban kiểm soát C.ty Cổ phần tập đoàn Hòa Phát 

 : Tổng giám đốc C.ty Cổ phần Yến Việt 

 : Thành viên HĐQT C.ty Cổ phần Licogi 16 

Số lượng CP sở hữu và đại 

diện sở hữu 
: 18.500 cổ phần, chiếm 0.015% vốn điều lệ  

- Số lượng CP đại diện :0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 

- Số lượng CP thuộc sở 

hữu cá nhân 
: 18.500 cổ phần, chiếm 0.015% vốn điều lệ 

 

2.5 Bà Đặng Phạm Minh Loan – Thành viên HĐQT 

Họ và tên : Đặng Phạm Minh Loan 

Số chứng minh nhân dân : 024326432 DO Công an TPHCM cấp ngày 11/08/2006 

Giới tính : Nữ 

Ngày tháng năm sinh : Ngày 18 tháng 03 năm 1977 

Nơi sinh : Nam Định 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Quê quán : Nam Định 

Địa chỉ thường trú : 58 Phạm Ngũ Lão – P3 – Q Gò Vấp – Tp HCM 

Số điện thoại liên lạc : 0918501398 

Trình độ văn hóa : 12/12 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế 

Quá trình công tác : 

- Năm 1999 – Năm 2000   : Unilever Vietnam – Kế toán quản trị 

- Năm 2000 – Năm 2005  : KPMG Vietnam – Phó phòng kiểm toán 
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- Năm 2005 đến nay        : Vina Capital – Phó Giám Đốc Điều Hành 

Chức vụ công tác hiện nay : Thành viên HĐQT 

Chức vụ nắm giữa tại tổ 

chức khác 

: Thành viên HĐQT Công ty CP Dệt may Thắng Lợi  

: Thành viên HĐQT Công ty CP Chế Biến Hàng xuất 

khẩu Cầu Tre 

: Ban kiểm soát Công ty CP Tập Đoàn Hòa Phát 

: Tổng giám đốc Công ty CP Yến Việt 

: Thành viên HĐQT Công ty CP Licogi 16 

Số lượng CP sở hữu và đại 

diện sở hữu 
: 100.500 cổ phần, chiếm 0.079% vốn điều lệ 

- Số lượng CP đại diện : 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 

- Số lượng CP thuộc sở 

hữu cá nhân 
: 100.500 cổ phần, chiếm 0.079% vốn điều lệ 

 

2.6 Bà Đặng Thị Bích Thủy - Trưởng Ban kiểm soát 

Họ và tên : Đặng Thị Bích Thủy 

Số chứng minh nhân dân : 230504467 do CA Gia Lai cấp ngày 22/10/2008 

Giới tính : Nữ 

Ngày tháng năm sinh : Ngày 18 tháng 03 năm 1976 

Nơi sinh : Tp.Pleiku, Gia Lai 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Quê quán : Thừa Thiên Huế 

Địa chỉ thường trú : 91 Đinh Tiên Hoàng, Tp.Pleiku, Gia Lai 

Số điện thoại liên lạc : 0986 200 011 

Trình độ văn hóa : 12/12 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế 

Quá trình công tác : 

- Năm 1999 – Năm 2006 : Kế toán tại Xí nghiệp Tư doanh Quốc Cường 

- Năm 2007 đến nay 
: Nhân viên Phòng cung ứng vật tư C.ty CP Quốc Cường 

Gia Lai 
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Chức vụ công tác hiện nay  

Chức vụ nắm giữa tại tổ 

chức khác 
 

Số lượng CP sở hữu và đại 

diện sở hữu 
: 68.060 cổ phần, chiếm 0.054% vốn điều lệ 

- Số lượng CP đại diện : 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 

- Số lượng CP thuộc sở 

hữu cá nhân 
: 68.060 cổ phần, chiếm 0.054% vốn điều lệ 

 

2.7 Ông Nguyễn Đa Thời – Thành viên Ban kiểm soát 

Họ và tên : Nguyễn Đa Thời 

Số chứng minh nhân dân : 024975098 

Giới tính : Nữ 

Ngày tháng năm sinh : Ngày 08 tháng 09 năm 1974 

Nơi sinh : Bình Định 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Quê quán : Bình Định 

Địa chỉ thường trú : 22/3A/9 Quang Trung, P.08, Q.Gò Vấp, Tp.HCM 

Số điện thoại liên lạc : 0949 975 555 

Trình độ văn hóa : 12/12 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế 

Quá trình công tác  

- Năm 2008 – Năm 2012 :Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bưu Điện 

- Năm 2012 đến nay : Công ty TNHH TMXD ĐTPT Nhà Hưng Thịnh 

Chức vụ công tác hiện nay : Kế toán trưởng 

Chức vụ nắm giữa tại tổ 

chức khác 
: Không 

Số lượng CP sở hữu và đại 

diện sở hữu 
: không 

- Số lượng CP đại diện : không 

- Số lượng CP thuộc sở : không 
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hữu cá nhân 

 

2.8 Bà Nguyễn Thị Diệu Phương – Thành viên Ban kiểm soát 

Họ và tên : Nguyễn Thị Diệu Phương 

Số chứng minh nhân dân : 225122734 do CA Khanh Hòa cấp ngày 05/05/2004 

Giới tính : Nữ 

Ngày tháng năm sinh : Ngày 19 tháng 02 năm 1980 

Nơi sinh : Khánh Hòa 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Quê quán : Khánh Hòa 

Địa chỉ thường trú : 2A/5 Hùng Vương, Tp.Nha Trang, Khánh Hòa 

Số điện thoại liên lạc :  

Trình độ văn hóa : 12/12 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác  

- Năm 2002 – Năm 2005 
: Trưởng nhóm kiểm toán C.ty TNHH Kiểm toán Quốc tế 

PKMG 

- Năm 2006 đến nay 
:Giám đốc đầu tư C.ty TNHH Vinacapital Corporate 

Finance Việt Nam 

Chức vụ công tác hiện nay : Thành viên Ban kiểm soát 

Chức vụ nắm giữ tại tổ 

chức khác 

: Giám đốc đầu tư C.ty TNHH Vinacapital Corporate 

Finance Việt Nam 

 Số lượng CP sở hữu và 

đại diện sở hữu 
: Không 

-  Số lượng CP đại diện : Không 

- Số lượng CP thuộc sở 

hữu cá nhân 
: Không 

 

2.9 Ông Nguyễn Minh Hoàng – Kế toán trưởng 

Họ và tên : Nguyễn Minh Hoàng 

Số chứng minh nhân dân : 230274468 do CA Gia Lai cấp ngày 26/08/2003 
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Giới tính : Nam 

Ngày tháng năm sinh : Ngày 08 tháng 06 năm 1964 

Nơi sinh : Bình Định 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Quê quán : Bình Định 

Địa chỉ thường trú : Phường Hoa Lư, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai 

Số điện thoại liên lạc : 0935 082 991 

Trình độ văn hóa : 12/12 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác  

- Năm 1994 – Năm 2006 : Kế toán trưởng Doanh nghiệp Nhà Nước  

- Năm 2007 đến nay : Kế toán trưởng C.ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai 

Chức vụ công tác hiện nay : Kế toán trưởng 

Chức vụ nắm giữa tại tổ 

chức khác 
: Không 

Số lượng CP sở hữu và đại 

diện sở hữu 
: 57.290 cổ phần, chiếm 0.04% vốn điều lệ 

- Số lượng CP đại diện : 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 

- Số lượng CP thuộc sở 

hữu cá nhân 
: 57.290 cổ phần, chiếm 0.04% vốn điều lệ 

 

- Những thay đổi trong ban điều hành: không có 

- Tổng số lao động của Công ty tính đến thời điểm hiện tại là 237 người với cơ cấu 

như sau: 

STT Phân loại lao động 
Số lao động 

(người) 
Tỷ lệ (%) 

I Phân theo thời hạn hợp đồng 237 100 

1 Hợp đồng lao động dài hạn 65.00 27.43 

2 Hợp đồng lao động ngắn hạn 172.00 72.57 
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STT Phân loại lao động 
Số lao động 

(người) 
Tỷ lệ (%) 

II Phân theo giới tính 237 100 

1 Lao động nam 26.00 10.97 

2 Lao động nữ 211.00 89.03 

III Phân theo trình độ 237 100 

1 Đại học, Cao đẳng 50.00 21.10 

2 THCN 81.00 34.18 

3 CNKT và trình độ khác 106.00 44.73 

 

Chế độ lao động:  

- Thời gian làm việc: từ 8h00 giờ sáng, 8 tiếng/ngày, 6 ngày/tuần và nghỉ trưa 1 

tiếng/ngày. 

- Tất cả CBCNV đều được nghỉ phép năm theo chế độ của Nhà nước hiện hành 

được xét lên lương khi đến kỳ hạn. 

- Điều kiện làm việc: Công ty cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc cho CBCNV 

của Công ty. Đối với lực lượng lao động trực tiếp, Công ty trang bị đầy đủ 

phương tiện bảo hộ lao động và luôn tuân thủ nghiêm ngặt các  nguyên tác về an 

toàn lao động. 

 

Chính sách lương thưởng phúc lợi 

 Chính sách tiền lương 

Công ty xây dựng Quy chế trả lương với mục đích khuyến khích người lao đông 

tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc, kết hợp hài hòa giữa lợi ích người lao 

động và Công ty, đảm bảo mức thu nhập tối thiểu và không hạn chế mức thu nhập tối đa 

của người lao động. 

Công ty thường điều chỉnh mức lương cho người lao đông phù hợp với điều kiện 

kinh tế. 
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Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động như BHXH, BHYT, trợ 

cấp thôi việc và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước. 

 Chính sách tiền thưởng 

Công ty có chính sách tiền thường cho người lao động vào các dịp lễ, tết. Thưởng 

do hoàn thành kế hoạch và vượt mức chỉ tiêu. Thưởng do có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, 

giải pháp hữu ích nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc. 

Tiền thưởng cũng được xác định trên cơ sở kết quả kinh doanh của Công ty và 

hiệu quả làm việc của tứng nhân viên, trợ cấp căn cứ theo trách nhiệm và tính chất công 

việc của từng nhân viên trong tập thể công ty. 

Công ty có chế độ thưởng phạt hàng quý cho CBCNV trong tình hình thực tế. 

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

a) Các khoản đầu tư lớn: 

- Đã hoàn tất được 82% công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Phước 

Kiển. 

- Dự án Khu căn hộ Cao cấp Giai Việt:  

 Xây dựng hoàn thành và bàn giao Block B2 (222 căn hộ) cho khách hàng. 

 Hoàn thiện khối 1 thuộc Block A1 (222 căn hộ) và bàn giao nhà từ ngày 

30/06/2014. 

 Triển khai xây dựng khối 2 thuộc Block A1 (339 căn), dự kiến bàn giao nhà vào 

Quý 2/2016. 

- Tổng số cao su đã trồng khoảng 2000ha/2600ha, đã trồng được 6, 5, 4, 3, 2 năm 

tuổi. Dự kiến thu mủ vào cuối Quý 3/2014. 

- Đang tiến hành triển khai thi công dự án thủy điện Iagrai 2, Anyun Trung. Hoàn 

thành đi vào hoạt động Quý II/2017. 

 

b) Các Công ty con, Công ty liên kết: 

STT Tên Công ty/dự án Tình tình tài chính 

I Đầu tư vào Công ty con 

1 Công ty Cổ phần Quốc Cường Liên Á 
Trong năm 2014, Công ty có nguồn thu từ 

HĐTC là 1.067.291.284 đồng.  

2 
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Địa 

ốc Sài Gòn Xanh 

Hoàn thành thủ tục chuyển đổi cổ phiếu cho 

cổ đông hiện hữu của Sài Gòn Xanh. Trung 

tâm lưu ký chứng khoán cấp Giấy chứng 
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nhận lần 3 ngày 22/8/2014, cập nhật thay 

đổi giấy đăng ký kinh doanh lần thứ 17 

ngày 15/05/2014. Đang tiến hành các thủ 

tục đăng ký giao dịch bổ sung theo quy 

định của Luật chứng khoán. 

3 
Công ty Cổ phần Bất động sản Hiệp 

Phú 

Trong năm 2014, Công ty vẫn chưa triển 

khai dự án vì vậy phát sinh các khoản chi 

phí làm ảnh hưởng lỗ khoản 760.860.303 

triệu đồng. 

II Đầu tư vào Công ty liên kết 

1 Công ty Cổ phần Giai Việt 
Đang triển khai bán căn hộ khối 2 Block A1 

Giai Việt. 

2 
Công ty TNHH Xây dựng và Kinh 

doanh Nhà Phạm Gia 

Hiện dự án vẫn chưa được triển khai nên 

chưa phát sinh về doanh thu , chi phí . 

3 Công ty TNHH Sparkle Value Homes 
Trong năm 2014 chưa có hoạt động doanh 

thu.  

 

4. Tình hình tài chính: 

a) Tình hình tài chính       ĐVT: 1.000.000 đồng 

Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 
Tỷ lệ % so với 

năm 2013 

Tổng giá trị tài sản 6.360.750 6.885.285 108.25% 

Doanh thu thuần 973.520 523.528 (146.19)% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (8.129) 28.195 546.84% 

Lợi nhuận khác 20.626 (1.091) (205.29)% 

Lợi nhuận trước thuế 12.496 27.103 116.88% 

Lợi nhuận sau thuế 6.016 32.375 538.13% 

 

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:  

Các chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Ghi chú 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

- Hệ số thanh toán ngắn hạn 

     (TSLĐ/Nợ ngắn hạn) 
2.47 lần  6.76 lần  
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- Hệ số thanh toán nhanh 

   (TSLĐ/Hàng tồn kho) 
1.15 lần 1.27 lần  

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

- Hệ số: Nợ/Tổng tài sản 60.63% 42.87%  

- Hệ số: Nợ/Vốn chủ sở hữu 167.00% 77.77%  

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

- Vòng quay hàng tồn kho 0.22 vòng  0.14 vòng  

Giá vốn hàng bán    

Hàng tồn kho bình quân    

- Doanh thu thuần/Tổng tài sản 15.29% 7.60%  

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

- Hệ số LN sau thuế/DT thuần 0.62% 6.18%  

- Hệ số LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu 0.26% 0.85%  

- Hệ số LN sau thuế/Tổng tài sản 0.09% 0.47%  

- Hệ số LN từ hoạt động KD/ DT thuần  (0.84%) 5.39%  

 

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: 

a) Cổ phần: 

- Tổng số cổ phần  : 130.004.029 cổ phần 

- Loại cổ phần lưu hành : Cổ phần phổ thông 

b) Cơ cấu cổ đông:  

Cơ cấu cổ đông của Công ty tại thời điểm ngày 28/07/2014  
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Chi tiết: 

Tỷ lệ sở hữu vốn tại thời điểm ngày 28/07/2014 

Danh mục 

Cổ đông trong nước Cổ đông nước ngoài Tổng 

Giá trị 
Tỷ lệ 

% 
Giá trị 

Tỷ lệ 

% 

Giá trị Tỷ lệ 

% 

Tổng vốn 

đầu tư CSH 
1.107.670.450.00

0 87.16% 163.098.170.000 12.84% 1.270.768.620.000 100% 

Cổ đông 

nhà nước - 0.00% - 0.00% - 0.00% 

Cổ đông 

sáng lập 617.177.990.000 48.57%  0.00% 617.177.990.000 48.57% 

Cổ đông sở 

hữu từ 5% 

trở lên 605.827.990.000 47.67% 116.610.000.000 9.18% 722.437.990.000 56.85% 

Cổ đông sở 

hữu từ 1% 

đến dưới 

5%  371.798.600.000 29.26% 45.815.330.000 3.61% 417.613.930.000 32.87% 

Cổ đông sở 

hữu từ dưới 

1% 130.043.860.000 10.23% 672.840.000 0.05% 130.716.700.000 10.28% 

Cổ phiếu 

quỹ - 0.00% - 0.00% - 0.00% 



25 
 

 

Tỷ lệ cổ đông sở hữu vốn: 

Stt Danh mục 
SL Cổ 

phiếu 

Tỷ lệ 

% 

Số lượng 

cổ đông 

Cơ cấu cổ đông 

Tổ chức Cá nhân 

Tổng số lượng cổ phiếu 127.076.862 100% 1010 19 991 

1 
Cổ đông lớn ( Sở hữu 

từ 5% CP trở lên) 
72.243.799 56.85% 2 1 1 

 Trong nước 60.582.799 47.67% 1  1 

 Nước ngoài 11.661.000 9.18% 1 1  

2 Cổ đông khác 54.833.063 43.15% 1.008 18 990 

 Trong nước 50.184.246 39.49% 989 13 976 

 Nước ngoài 4.648.817 3.66% 19 5 14 

3 Cổ phiếu quỹ - 0.00%    

 

c) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có. 

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

1.  Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014   Đơn vị tính: 1.000.000 đồng 

Chỉ tiêu 
Năm 

2013 
Năm 2014 

So sánh năm 2013 và năm 2014 

Số tiền Tỷ lệ % 

1. Doanh thu thuần 973.520 523.528 (449.992) 53.77 

- Doanh thu bất động 

sản 
832.170 397.983 

  

- Doanh thu bán hàng 98.483 79.156   

- Doanh thu bán điện 42.866 46.389   

2. Doanh thu tài 

chính 
7.020 386.068 

379.048 5.499 

3. Doanh thu khác 35.140 6.605 (28.535) 18.79 

4. Lợi nhuận gộp 62.482 38.202 (24.280) 61.14 

5. Lợi nhuận sau thuế 6.016 32.375 26.359 538.14 
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6. Vốn chủ sở hữu 2.309.529 3.795.224 1.485.695 164.32 

7. Tổng tài sản 6.360.750 6.885.285 524.335 13.91 

8. ROA 0,09% 0.47%   

9. ROE 0,26% 0.85%   
 

2. Tình hình tài chính: 

a) Tình hình tài sản: 

Năm 2014, mặc dù tình hình tài chính Công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhưng 

Công ty vẫn tập trung nguồn lực tài chính để đầu tư các dự án còn dở dang để đẩy nhanh 

tiến độ hoàn thành nhằm đưa sản phẩm ra thị trường chào bán, để có thể thu hồi lại nguồn 

vốn cho Công ty. Tổng tài sản năm 2014 đạt 6,885.28 tỷ đồng, tăng 8.25% so với năm 

2013, chủ yếu tăng từ việc đầu tư dự án Phước Kiển, xây dựng dự án 24 Lê Thánh Tôn và 

Giai Việt. 
 

 

b) Tình hình nợ phải trả: 

Tình hình nợ hiện tại, biến động về các khoản tín dụng vay nợ ngân hàng. 

Vay và nợ ngắn hạn năm 2014 

Chỉ tiêu Số cuối năm Số đầu năm 

1. Vay ngắn hạn   

- Vay ngắn hạn Ngân hàng 59.340.000.000 53.490.000.000 

-  Vay ngắn hạn đến hạn trả 55.963.719.692 169.015.921.954 

Cộng 115.303.719.692 222.505.921.954 
 

Vay và nợ dài hạn năm 2014 

Chỉ tiêu Số cuối năm Số đầu năm 

1. Vay và nợ dài hạn   

- Vay dài hạn Ngân hàng 1.650.431.834.132 1.635.424.065.396 

Trái phiếu chuyển đổi - 136.500.000.000 

Trái phiếu thường   

- Vay dài hạn đến hạn trả 55.963.719.692 169.015.921.954 

Cộng 1.706.395.553.824 1.804.439.987.350 

 

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: 

Năm 2014 Công ty đã thực hiện tốt những cải tiến trong cơ cấu chính sách và quản lý. Đẩy 

mạnh hợp tác đầu tư, chuyển nhượng dự án. Trong năm công ty đã chuyển nhượng toàn bộ 

khoản đầu tư của mình trong công ty TNHH Phú Việt Tín, ghi nhận khoản lãi là 

381.837.919.743 đồng. 
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4. Kế hoạch phát triển trong tương lai: 

Do thị trường bất động sản vẫn chưa có dấu hiệu tốt hơn những năm trước, Công ty sẽ 

chú trọng việc mở rộng đầu tư cao su và thủy điện để tạo nguồn thu ổn định bớt dần phụ 

thuộc vào bất động sản, bên cạnh đó Quốc Cường vẫn tiếp tục đền bù, hoàn tất thủ tục triển 

khai xây dựng hạ tầng dự án Phước Kiển. 

Trong năm 2015, Công ty vẫn tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án còn dở dang nhằm 

đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ trong thời gian sớm nhất, cụ thể: 

- Dự án Phước Kiển:  Công ty sẽ đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, 

tiến hành triển khai xây dựng hạ tầng và hoàn thiện hồ sơ pháp lý dự án. 

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thiện khối 2 (Block A1) dự án Giai Việt để bàn 

giao nhà cho khách vào khoảng ngày Quý 2/2016. 

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thiện Chung cư Nhà ở xã hội Quốc Cường Gia Lai 

– Khu 6B (572 căn), bàn giao nhà vào Quý 4/2015. 

- Đầu tư xây dựng dự án Saigon Plaza tại số 24 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. HCM. Dự 

kiến hoàn thành giao nhà vào Quý 4/2015. 

- Triển khai đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện Iagrai 2 và Anyun Trung hoàn thành 

đưa vào sử dụng Quý I, II/2017. 

-  -  Triển khai xây dựng chung cư Quận 2 tại đường Lương Định Của.  

 

 

Ngoài ra, trong thời gian tới Công ty tiếp tục cơ cấu lại bộ máy quản lý nhằm phù hợp với 

tình hình mới, nhằm mang lại hiểu quả cao cho Công ty và các cổ đông của Công ty. 

 

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

 

1.  Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty: 

- Trong giai đoạn khủng hoảng nền kinh tế toàn cầu suốt những năm qua, nền kinh tế 

nước ta đã hội nhập với kinh tế thế giới nên không tránh khỏi những khó khăn, kinh tế 

trong nước bất ổn, lạm phát tăng cao, nợ xấu ngân hàng, vỡ bong bóng bất động sản,... đã 

tác động không nhỏ đến các doanh nghiệp. Vượt qua được cơn bão suy thoái và khẳng 

định uy tín, thương hiệu của Quốc Cường là một nỗ lực lớn của các thành viên HĐQT và 

Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể nhân viên Công ty trong năm qua. 

Bên cạnh đó, HĐQT cũng luôn giám sát chặt chẽ công tác của Ban điều hành nhằm 

đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ điều lệ Công ty và đúng với pháp luật, các Nghị 

quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT được thực hiện đầy đủ, đúng chủ trương. Chú trọng quản trị 

rủi ro, đồng thời từng bước chuẩn hóa các quy trình, quy chế từng bước khắc phục điểm 

yếu tạo đà phát triển bền vững, qua đó tối ưu hóa lợi ích cho Công ty, cổ đông và Nhà đầu 

tư. 

- Lương, chế độ chính sách và chăm lo đời sống vật chất cho người lao động: Trong 

khi hàng loạt các doanh nghiệp trong nước nợ lương, bảo hiểm dài hạn, thì QCGL vẫn 
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thanh toán tiền lương và đóng các chế độ cho người lao động như BHYT, BHXH, BHTN 

đầy đủ, kịp thời. Đây là nổ lực không nhỏ của HĐQT, Ban giám đốc Công ty. 

- Toàn thể CBCNV trong toàn Công ty là một khối đoàn kết, với tinh thần trách 

nhiệm cao, đội ngũ CBCNV có trình độ tay nghề, kiên định chung tay xây dựng Công ty 

phát triển vững mạnh. 

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

- Ban giám đốc và đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty hầu hết là những người đã gắn 

bó cùng Công ty từ những ngày đầu thành lập đến nay, do vậy, có thể khẳng định hầu hết 

đều một lòng vì sự ổn định phát triển của QCGL. Dưới sự lãnh đạo sâu sát, cùng với sự 

nêu gương về tinh thần trách nhiệm, sự hy sinh vì Công ty, vì người lao động của HĐQT 

đã khiến cho toàn thể Ban điều hành Công ty phải luôn cố gắng thực hiện nhiệm vụ mà 

ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty đã giao phó. 

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

- Tiếp tục chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông, Hội đồng quản trị còn tồn tại từ nhiệm kỳ trước. 

- Rà soát lại cơ chế quản lý các đơn vị trực thuộc, tổ chức nhân sự trong toàn Công 

ty. Mạnh dạn áp dụng cơ chế khoán có sự quản lý của Công ty, cắt giảm những nhân sự 

không đáp ứng được yêu cầu phát triển Công ty. 

- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông cũng như quan tâm hơn 

nữa đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động của Công ty. 

- Tuân thủ và hoạt động theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. 

- Tạo đà phát triển, tiếp tục phát huy các thành quả đã đạt được, hoàn thành các dự 

án đang triển khai theo đúng tiến độ. 
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V. Quản trị Công ty: 

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:  

Stt Họ và tên Chức vụ 
Ngày tháng 

năm sinh 
Địa chỉ CMND Ngày cấp Nơi cấp 

SL CP nắm giữ 

(tính đến ngày 

18/12/2013) 

1.  
Bà Nguyễn Thị 

Như Loan 

Chủ tịch Hội đồng 

Quản trị kiêm Tổng 

Giám đốc 

10/10/1960 
26 Trần Quốc Thảo, p.6, 

Q.3 
230022268 15/03/2008 

CA. Gia 

Lai 
60.582.799 

2.  Ông Lại Thế Hà 

Thành viên HĐQT, 

Phó Tổng Giám 

đốc 

03/08/1956 
15 Trường Chinh Tp 

Pleiku – Gia Lai 
230001470 09/07/2001 

CA. Gia 

Lai 
597.500 

3.  
Ông Nguyễn 

Quốc Cường 

Thành viên HĐQT, 

Phó Tổng Giám 

đốc 

12/02/1982 

40/5 Xuân Thủy, P. 

Thảo Điền, Q.2, 

Tp.HCM 

025030579 
25/03/2

009 

C.A 

Tp. HCM 
537.500 

4.  
Bà Đặng Phạm 

Minh Loan 
Thành viên HĐQT 18/03/1977 

58 Phạm Ngũ Lão, P.3, 

Q. Gò Vấp, tp. HCM 
024326432 

11/08/2

006 

C.A 

Tp. HCM 
100.500 

5.  
Ông Hà Việt 

Thắng 
Thành viên HĐQT 04/07/1978 

60D3 Giang Văn Minh, 

An Phú, Quận 2, Tp 

HCM 

191429766 10/11/2004 
CA. Thừa 

Thiên Huế 
18.500 

6.  
Bà Đặng Thị 

Bích Thủy 

Trưởng Ban kiểm 

soát 
18/03/1976 

91 Đinh Tiên Hoàng – 

Tp Pleiku – tỉnh Gia Lai 
230504467 20/10/2008 

CA. Gia 

Lai 
68.060 

7.  
Bà Nguyễn Thị 

Diệu Phương 

Thành viên Ban 

kiểm soát 
19/02/1980 

2A/5 Hùng Vương, 

Tp.Nha Trang, Khánh 

Hòa 

225122734 05/05/2004 

CA. 

Khánh 

Hòa 

0 

8.  
Ông Nguyễn Đa 

Thời 

Thành viên Ban 

kiểm soát 
08/9/1974 

22/3A/9 Quang Trung, P8, 

Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh 
024975098 11/7/2008 

CA. Tp. 

HCM 
550 

9.  
Ông Nguyễn 

Minh Hoàng 
Kế toán trưởng 08/06/1964 

Phường Hoa lư  Thành 

phố  Pleiku Tỉnh Gialai 
230274468 26/08/2003 

CA. Gia 

Lai 

57.290 
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2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2014: 

- Hội đồng quản trị luôn chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban giám đốc trong việc thực hiện 

các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và của Hội đồng quản trị. 

- Hội đồng quản trị thực hiện kiểm tra giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban giám 

đốc với việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. 

- Nôi dung Biên bản, Nghị quyết Hội đồng Quản trị đã thực hiện trong công tác chỉ 

đạo, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty: 

STT Số nghị quyết Ngày Nội dung 

1 05/14 QĐ-QCGL 28/05/2014 
Phê duyệt điều chỉnh Giấy chứng nhận Đầu tư dự 

án thủy điện IaGrai 2 

2 
0106/NQ-

ĐHĐCĐ/14 
01/06/2014 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2014. 

3 05/QĐ-QCGL 16/06/2014 
Tham gia góp vốn tại Công ty CPĐTXD Thủy 

điện Quốc Cường 

4 04.08/QĐ-HĐQT 04/08/2014 
Nhận chuyển nhượng và cử người đại diện phần 

vốn góp tại Công ty TNHH Phú Việt Tín 

5 03.09/QĐ-HĐQT 03/09/2014 

Chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH 

Phú Việt Tín cho bà Lại Thi Hoàng Yến. 

6 10.9/QĐ-HĐQT 10/09/2014 

Nhận chuyển nhượng từ Công ty TNHH MTV 

Tổng công ty cao su Đồng Nai và Công ty TNHH 

MTV Cao Su Bà Rịa tại Công ty TNHH Phú Việt 

Tín 

7 14/QĐ-HĐQT 14/11/2014 

Chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH 

Phú Việt Tín cho Công ty CP Bất Động Sản 

Thịnh Vượng và Công ty Cổ phần biệt thự Thành 

phố. 
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8 0910/NQ-HĐCĐ 09/10/2014 

ĐHĐCĐ thông qua việc lấy ý kiến cổ đồng bằng 

văn bản về phát hành cổ phiếu riêng lẻ chuyển 

đổi trái phiếu và cấn trừ nợ. 

9 2810/NQ-HĐQT 28/10/2014 

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ 

để chuyển đổi trái phiếu và cấn trừ công nợ 

10 3110/NQ-HĐQT 31/10/2014 Thông qua danh sách cấn trừ nợ  

11 18.12/NQ-HĐQT 18/12/2014 

Thông qua danh sách cấn trừ nợ điều chỉnh bổ 

sung  

12 25.12/NQ-HĐQT 25/12/2014 Thông qua kết quả phát hành riêng lẻ 

 

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của HĐQT: 

- Hội đồng quản trị đã phát huy vai trò quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp, góp phần tạo được tinh thần làm việc đoàn kết, cùng nhau 

gánh vác trách nhiệm. 

- Nhìn tổng quát kết quả hoạt động kinh doanh đầu tư năm 2014, Hội đồng quản trị đã 

xây dựng được chiến lược phát triển Công ty. 

3. Hoạt động của Ban kiểm soát: Ban kiểm soát đã xây dựng được quy chế hoạt động  

của Công ty: 

- Theo dõi quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát hoạt động của Công ty. 

- Theo dõi giám sát công việc thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng. 

- Theo dõi giám sát hoạt động tài chính toàn công ty. 

Đánh giá quá trình hoạt động của Ban kiểm soát: không có bất kỳ khiếu nại nào của cổ 

đông. 

4. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc 

và Ban kiểm soát: 

Nhằm đảm bảo quyền lợi trách nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đối với 

việc quản trị điều hành và kiểm soát quá trình hoạt động của Công ty. Tại Đại hội đồng 

cổ đông thường niên năm 2014 đã thông báo mức thù lao các thành viên Hội đồng quản 

trị và Ban kiểm soát như nhau: 
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Stt Họ tên Chức danh 
Mức thù lao 

Đồng/người/tháng 

01 Bà Nguyễn Thị Như Loan 
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng 

giám đốc 
7.000.000 

02 Ông Lại Thế Hà 
Thành viên HĐQT – Phó 

Tổng giám đốc 
3.000.000 

03 Ông Nguyễn Quốc Cường 
Thành viên HĐQT – Phó 

Tổng giám đốc 
3.000.000 

04 Ông Hà Việt Thắng Thành viên HĐQT 3.000.000 

05 Bà Đặng Phạm Minh Loan Thành viên HĐQT 3.000.000 

06 Bà Đặng Thị Bích Thủy Trưởng Ban kiểm soát 3.000.000 

07 Bà Nguyễn Thị Diệu Phương Thành viên Ban kiểm soát 2.000.000 

08 Ông Nguyễn Đa Thời Thành viên Ban kiểm soát 2.000.000 

 

- Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty: Công ty đã thực hiện đảm bảo các 

quy định của pháp luật về quản trị Công ty, trên cơ sở quy chế Quản trị nội bộ và 

Điều lệ Công ty đã ban hành. 

VI. Báo cáo tài chính  

1. Ý kiến kiểm toán 

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán 

Đính kèm báo cáo tài chính đã được kiểm toán. 

 CÔNG TY CP QUỐC CƯỜNG GIA LAI 

CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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C6ng ty C6 phan Qu6c Cuong - cia Lai

BAO CAO C(IA BAN GIAI,I DOC

B3n crrm d& cdnq iy c6 phiin oudc cddig - ca La (.cons
va baooo6'.hrnrr hqp nh:tcia c6no ty vrdc c6no rv con
rhrc ngdy 3tihanq t2 nam 20t4

TRICH NHIEII CI'A BAN GIAMD6CDOIV6| BAO CAOTAICHINH HgP NHAI

BdrG.ri& !a r?+ TFT dar bio oao cao bi .1rr fop I il(1o rrig nar 6 c1r 1p1;n
afh rLE h I .. hop ti rr r*ra clrhmpril+tqL;rcddolskniooarhrp,;lc
:llJilil"il.",ft"'i:,:,1?:.i1"",i3 ," *- '.,n -" 'l"10 

dr6,' f ad bro,co 
'a

> ua dhon oAccnhh sdch ke ioan rhlch hqp ve epdqng cacchlnh sach ney mor oach nhaquan
> th\rc hiqn c3c ddnh g e v6 utc |ih mot c6ch hqp ti ve fian rro|s,
> ret 16 rc^ctJ;. T,c.e to$ ap oulg do tao doAl ^o duoc l_!1rij hry (|dng va $l -i
::# ;l"i iJiT,l":,* ".,.0r cf Lsr truc,ay d. r"oc hr oay va e i rh,. 1 ao,e odo

t ep Md,ro ar dtr1 To r 1,. r'€J -d * 1qLler l.c roa. odlg LAr tr. 1u Irorg rdp.$n9
lh6.ho renq Ttp doan sE r6p rvc hdrdona

BdlGiand6.!1|Lr.crlneTdaadro,ecec.6sc-t[eoalhct topdL@ ruoa,d6ondnarh 
' 
11.r r: c\'+ rop r5tdi" -tp dodr, r'oird- dd (lir )"c ropty rd bar ./ ho, ij,6nro\.drrbao €1gclc>dsl.\ls.oa1151r,j,o,,t6ddra @eldadLs-apar 9 B"1G,an

ddi c019 crtL ha.F 15.en v0 {e( qrir ti €c r"is,4 cja ap do.r 
"a 

oo oo ij r,i,c 1'er e.bGl0v0riclfopdengrnc\anvdpnarnar cact-Af {.ganD1\arr0,rg. ph?Trrc

Bal.Gan dd!.ar kel Arg Teo dol| da tran IntfigvarclL 1eL t+r tt.g v.e. tapb6o@o
Gichltrh hqp nhAl [Am iheo

CONG BO cOA BAN GIAMo6c

rFeo j. €r cja Ba' Gidi d6^ bdo €oia' (r'T f ep rar.eh eo pr;1 anr f Jno h,.va hdD v.r1'ri{ta-ht+foprritljaTapdo"ltaorq4s|l1Arot2.d;2ot4.aioujhoarddmiinti
dodl\foprtrlvArrt r'11 rL -r4ar igl c rcprrtcro, rT l2r cnnr ker d r -L1g.qaiprJ
hop \b' uc cllsl Trc M 6al v,ar \ar.c+ d016 bar ds$ 1gF ip v4r Nan,a ce. qLi d1r
orao ry6 Er qral dcr ve. ep vJ fi l bar o"o cto taicnt* rJ lnlnn noo nhlt

ryl llei treng irlnh bay Mo cao nay
("r4p doan ) cho nam taichrnh k€l







C6ng ty C6 phen Ou6c Cudng - cia Laj

BANC CAN OOI KC TOAN HqP NHA]
vao ngay 3l rhens 12 nrm 2014

ft

\

rin vA cac khoAnt'Ml
d@g tiin

2 Cbc khoan iuonq duonq lien

cec khoAn phai thu nsen han

2 Trd irudc cho noudr. ban3 Cac khorin phai $u khac4 Ouphdnqphajlhunsinhan

2 Du phdng gam 9a hang

1 ch phftfrj rudc nsdn han2 ThuC siA tn gia lSns du?c

3 Thr-A va .ac khodn khed

4 Taisin ngen han khsc

1 Ta san c6 dinh h0ohtnh

2 Ta sei c6dtnh v6 htnh

3 chi pht xAy dvng 6 bdn

Cec khoen deu tu 6i chinh

r oau iu vro cdns ry |'en kAr

1 Ch phrll:tudcdtihan



c6ng iy C6 phan Ou6c Cuong - Gia Lai

BAo cAo Luu CNIYEN TIEN Te HqP NHAT
.hon6mtaichrnlr k6rihucnsay3l thtna 12nen 2a14

cHITICU NGoAIBANG cAN oOIXe ToAN

0

I

B. vdNCHrlSoHoU

2 Trt.ns do v6n cO phAn

4 Outdau u phfltEn
5. Oui dv phdnq laicrrrnh6 Lqi nhu4n *u lhue chua

c. LqicH cua cic cdoONG

3 Ngud mualri rign rldc
4 Thudve cec kho:n pheinop

5. Phd tri nsudirao doig

7. Cac kboin phaili: pheinop

3 Out khen lhudng phrclq

3. Thtr6lhu nhap hoEn raiphdirra
4 Doa lhu chuathuc hen

3

TONG CONG NGUON VON

<4ffi



C6ng ty C6 phAn Ou6c

BAO CAO LUU CHUYEN TIEN
cho nrm riichrnh kgr lhrc igay

Clrdng - Gia Lai

17, lqinhrin e.u rh!6 rNDN

- Ld caa ce. c6 doig thi6u s6
L4j LhLQc vC cAc cA &ns cAa

13, Laico b6n va Eisuygidmtlcn
n6i c0 phiCu (VNO/C6 phlau)

2. c;c khoan giimtird6anh thu

3, Doanh ihu $uan va hrin hans

5, {!6} |9l nhuin sop ve bin hAng

5. Do.nh thu ho?talang ttichlnh

frcns 46:Chi pht tei vay

L chi phiqudn lido.nh nghiep

10. Lqinhuin (6) th!anri' holr

T6ng rqrnhlin tn 6crhuC

chi phr rhua TNDNJlicn hrnh

Thu nhap (chr phr)ftuarNDN

ot
/t3.;"X\'., CC r'r,i r,r 't-;

tdv,+ty/ltu,

JN;
Nguy6n



C6n9 iy C6 phAn Qu6c Codng - cia Lai

BAO CAO LUU CI'II]YEN TIEN TE HgP NHAT
cho nrm laichrnh k6l urrc ngay 31 fianq 12 ndm 2014

11

I, LUUCHUYENNENT|i
flo4r ooNG K|NH DoANH

Dilu chkh .ha cec khaAn:
I Khauhaovakheulrltu srin cd dinh

I L6chenh r.chtisia h6idoe ch0a

Lqlnhu4n ln ho?l dons d6u ru

{rd) lgi nhu:n LPho?tdQns ktnh
ldoanh rruoc th.y ddi'6n luu dQns
| (Tang)sam cl. rhoin phsr rhu

Tdng (g6m)cackhoan phd ld
{r:is)qiemch phr rra ttuoo

Tbucthu nhap doanh nqhieoda noD
T€nch khec chd hdardonq

Luu chuygn tran thuinsi,
dungvioho?l tring kinh doanh

II. LUU CHUYEN TIEN TI}
HOAT O9NG OAU TU
TCnch dA mua simlAlsdn c6dnh
Tien thu do thanh tY.rdisdn c6 dinh
Tian ch dau u s6p vdn veo

rian lhu hdiu vec ben khoindau ru
96p v6n v)odo. vi khac

Luuchlyan$enthuan,(3rtdvns

III. LUU CHUYEN NENTiI
HOATOONG TiI CHiNH
T en vay ngrd han da h?n nhan dwt
TiCn .n Id nq q@ vay

| 6, aazsez*oj

(21.4o4137 635)

25

27

(112,563,953.167)

a0 I Luu chuyan i'n rhujn lst d{ns vto)
Irr hoar d0nq tri chinh



C6ng ty Cd phan Qu6c cudng -cia Lai

A4O CAO LT'U CHUYEN TICN TF HqP NFAT ($P lhEO)

' .%'

(Giem) rihg tlan vr rodns
allMs ti6n huAn lrons nln

Tian ve hMs .iuons oan

Tien vi luong alwng {en
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TIUYET M NH BAO CAO TAICHINH HOP NHAT
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uong ry uo pnan Quoc uuong - ('|a Lal

THUYET MINH BAO CAO TA CHINH HOP NHAT ll 
'O 

IhEO)
.do!r/ e!rcnaau clnr .arlr Lcrsay Jr f alo 2 na;20.

THONGNN C6NG TY(€P lhEO)

' d1o '/ cd p1jn Dr li-r .roaT crorq f, ' r , d @-9 ry oi pll1dLdr il an i ap teo
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> Ouyat ttnh 3d 234/2003/OO-aTC ngdy 30 thenq 12 ndm 2OO3 va vi+c ban hanh sA!
chu.n muc K6 ban viet Nam (oe13)
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C6ng ly C6 phen Qu6c CLrdng - Gia Lai
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C6ng ly phan Qu6c Cuong - Gia Lai

TNUYETI,IINH BAO CAO TAICHINH HqP NHAT (I6p theo)
vad nsay va cho nam ulchlnh k€r rhLlc ngay 31 rhang 12 ndm 2014
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\gL,ar Sa a' sll c6 d11. Lr 1' F o"o 96T 9 a nla \a 1$1q cr' 01,o d1 q!1 nr,
rip dAn vec dua B sijn vao san stns rroai d6no nhu du ren
Cec ch phJ mua sim, neng cap ve d6imtiUisdn c6 dinh tugc gb Ung nguyOn ga cia iA
sed va oh phlbaofi, sria.hoa duqc hach ban vAo bro ceo k& qua haard6ng kinh doanh

hr 6' srr,.6 d rr, Lr f 'T oro- oor -dy ra11 ti, 1qlre, 9 a !d gia ui kr ar I ao,, $
ker qui hoatdonq k nh doanh hgp ihal

3.5 raisan c6 dinh vE hjnh

Teisdn c6 dinh vd hrnh duqcghinhan lheo nguyon ga lo d gtd trikh6utrt toy kc.

Nguyen gia U $n c6 dnh vd hlnh bao gom ge nua ve nhirng chiphlc6ll6n quan ti.lc b6p
den viec dua talsan vao sDduna nhrdukei.
Chc ch phrnenq c,p ve d6imO lais6n od dnhvo htnh duqcghiEnq iquyen gia crja iei
san v6 cecchiphi khec duqc hach ro6n v9o ketqud hoatdonq knh doanh khtphrtsinh



C6ng ty C6 phan Ou6c cuong - Gja Lai

THUYETNIINH BAO CAO TAICI]INH HqP NHAT (€p lheo)
Eo -gcyra!-o l.Fra r1r-.! rFjLrsdy? 

'Fa 
q 2 rr 201!

3 r6MrArcAcCHINH sAcH KEroaN cHU ytu \!Fp(To,

r\cr Lrao r" sr1.d d"1 ,ur F'i vc <1Ar a.i a s' ,6 dT \. rhl d-0. rr,lheo
oFrorq p\lp rr'4, Eo dlo,s'F,1s noT sl6r tD o J1 nrL ou' g -oc [11 cja.ar',

3,5 rei sen c6 6!nh vo hinh\tit'p \hea)
11 c sd1.6 d * v6 r'1i dLo bal rv faln / ro4Ar q'l,a 9

k6l qud hod dQns knh doanh

QLrEn s& dwg dAI

Ot7A1.t d 'r drro Ecq ii 31 .6sa.cddnt vofr11rar b51g
, harkr -:o doJ. r\5' dLa9rrc\L!r ror,d stor19d,r r.ql,d1q.6 qlrd| si
drg ataibao96nur e1d-a rlc iepda1!e.dlaB'rordol?rq
lhrisrr sarg dr si dlrs rl rorq drqc rf5r !L , qLyal5i oJrq dll d rr qd' 5t

Thdigai hou duns udd ljnh o')a rA sen.6 dinh va g B khAu hao dusc rem !€r ?idhjh
dtr b5o irg dror pFJo \" rt gi"n rc1trtr r"o 

' 
rirqral vo

se $u duq( ii} vec stdvnq bi5;n cddinh

c\i pF' d vav bco 9d1 ! | a1 va) va dr, { pF'.r. pra.. 11 61 qual rB lAp d61 (ac

Cr 01 d ,ar duo. -a(1r@1'1vc1r pr' oFa 5n n llig rr1.19oa tv ci I dr duq!
v6n hda lheo n0 dutrq cLla doan rao rheo

Cr pl d €, A1 q ar.'Jc tep d-41 r'e. T,a sir rey drT I oa( 1
.L rta dr '6 h6l lFd gi"r di daidd.o rha dld vao si orfg m
ho4c tra b6n du@ von hda vao nsuyen sia cia iAi san d6.

ct' ori r* rro. o"o qda cl- (f D1 rj rLo- rg5' Fa1 lorc !r p1 15 tw od' f 11 !e1
brro.lr dOirclol' iqprtA,adLocorel06t'ofg[-di1grro'qar 1jlad,Iot,.t-d'
gian ctc lqilch kinh rA rudig tiq duqo &o ra rU cAcchiphtnay

.oor t.rdoa11drqcr.1 ol1lroplwlqpDpqaTJa G'a pr ropr rkrh
doa.l bdo od 1sa r rcp , ra, lar o'al rd ho d6icia ec E sll de 1r?o dd .a(
lroar nd pr; f; d.a o$l sd 1o.c d5 rrra r iAr r') -dc (619 cL v61 do oa' ' Lc pFd.)' \ de ddi cv qr^a1Idtr <*.ocl d n E ?a €c c1r pr' |(1r qlal LB LAp ddr r'Ec Tp
nrrat k nlr doanh. Trisan, ns pheille c6lhcxlcdinh dugc ve nhins khoan nq iiem lans
phd g3nh chiu fong hop nh{ knh doanh ci6 ban blmua d6u thinhan rheogiairihop ty
binaay hdo nhet knh doanh.



C6ng ty C6 phan Qu6c Cuong - Gia Lai

THUYEI MINH EAO CAO TA]CNINN H9P NHAT (I6P hEd)
vao ngay ve cho nam E chrnh k6t rh0c nqay 31 th6ns 12 nan 20,_

3. r6M rAr cAc cHjNH sAcH KE roAN cHU yeu;6pseo)

3.10 Deu to vAo cec c6ng ty iar k6t
Lac tGl dlr L ,rdid. .or9ryr.r.6tt- c6rqlv ie^$r roj1grynauomddraodoalc6rlrrdroda;grArhrql,o1q

co, a@a-rr-o1gdar,6rL !6,!0,tAn)0ooqr/4, odp, Frddor,r,tr d)Lw
Iro o lLolg pr ao./6r
oo' re ro* iqo +:rr\-o or 9d. o ha, dd. Ltr;han
sd rtL, ic rao doal to' 9 9a u ra s, fl}r .-d !or9 rr er .Ar s;r n rc. Lq t$hootna,F.irf rr !ecdll"v)o r5-9ryt,A1ra,dre. p_;1 ljfr r6rqserilor ra

ot Jr b6 | onq l, orrg rD, qbr Tro, rto, rra Batrao (eloLA'm ddrq lri doart tqp d5' orrl t' F Ddr s6, vr cia tap ooa, ro&.e qL, iar
oong hindoanhcuacdnq rv|ien reisauth mua

PrJl ld f-L cia 1 d dJ-.1 roro q rrr:r ,6, cj6 c6, q ry
d1"14, r i.1broL3o rdr q J, \oeld0 g trF ooafr ndp i t5r ,a p-a, ,rj t-t cta nr daL
tu !!ng thay d6isau khimua c'la cac quy cia cong ry €n k& 6u9c ghinhqn vao cadqui.
Trardo' r/.A.aL '4r" dro. .o1ta !jc<mjrdSrrrvaoc6nd'r .i rcl. c6 rj. -\ar dt dc r. rj' o k e..A, dr oc.& rr vao.f or d5- u \ao cd, ;
Ed-(eb, i 

'11(ja.619 a ef.rrdlo.EDcrg1dn,orba
!id red do)| \l r; drns uc -r,rr qarl [6 &r 11:l qr41 \o, tp doar ca. d,eJ'op 1ldr li,c1\oo de droc 9l' r1:r dd o;o d,itr c( clrl sr!1.6.ocl dd aprhri qurn vdiTap doan konq fudno hqp aln lh6i

C6c khoan dAu tu khec dusc gtri nhan rheo gia mua rhuc td

3.12 Dt! pha,ng glan sit deu ru d chah

K\o;1forap+d ee . .1 16! Ar dro-si oulgdard10 oipud,v,Ac.to !Lo, ao
d61q rri(\cr drr To dd1g tdoddlo rheo D a, a3 cia Bo rar t:o dQlq

DL pFO' 9 d ro- tJp rc \G( 9 rr d a .',.ja (ac.,oi1 dJ,.,,:o, qd, .. +,(.i tA,o"nnrr lfeo \Ldlq dJi ljdTr0r'L sd223r00or E-c do 3o t, -|n1oar tai rqal ,
$ang 12 ndm 2009 va Th6ns ru s6 392013m-BTC do aQ Taichrnh bao hanh ng;yis*r196 n 20ri Ter 'o5!ginsddrD,rojfd€ -r d llr I bro.lo,o. oL; \oa. d0! rhl ooant Fqo nf :r cEr .rc;1 pt 5 t€,r cFphtlrichrrudc

c;. tfoir-pt; !i r'"c pHr tliro-drdoF rFjlaosd e1o1j'rtro,9l-or9 a

nhan duq. h6adon(!a nhacunsoiphar chra

3.13 Trq c'p thati vi6c pht tA
Il9 cap h6i vi6c cho nhan v€n duqc rrlch lo6r vlo c06i h6 ki b3o clo dho toan b6
Tlo-rdo ddlo d:,)a ,tu ! der E3, J. arq tith 2003 bsrsdd, 

'c 
rvc rlo .,,4-r"d rai_"o

dolo L-ai bao F;T ,r 1a' va a, ,r. b,r1ruo, s ol.o |l:,
, ra 2000 rr.'of 9 bn1 q rj1 hc' 9 dE hn 1q (ep +d \,e, sa d,o. d;a .h nn ;o
cunr mrr nan d8 bao.cao lheo m6c t@ng btnh quan cia seu $dng qan ihai nnh d6n rhdi
d_.n rao b;o €o o; cserhrq.rjltrrclarocr"/+dut.9t 1w,tob6o-&



Cong ty c6 uuoc Luong - uta Lal

THUYEI MINH BAO CAO TA CI]INN HqP NHA'T ( 6P hdo)
vao ngey v, cho nam u chiih k€tih0cnsay 31 thano 12 nam201,4

3. r6M TAT cAc cHiNH sAcH Ke roAN cHUyeu (r6p(Leo,

3,14 Phen chia tqi nhudh

.d 1,Lh .f-g1sal I' lA 'f ' 
J rep ooarr. q1ep,.$rq bao oor t5, .FF, F teln d oa oo

drrt d J " .r. s0 dL E.' s4.er 
" 

t( \j r! rod r ar, ro .6 dLa r a rio €( idd6Eq.drdDd Lb dorg.6d6 sD 1 Eo -, qrTdL o.o19l,e;
Dct !.jd-;pddr raG.qL, d'r1(idpraptlc verNar
Tap doAn lrich ap cac qui dv phang sau It q nhu4d rhuan sau rhu6 rbu nhao d@nh
nsh.p drja Tip dorn rheo dC nsh cra H6iddng ouan rd v) duqc cac c6 ddns ihe duyer
ia oaih6 (10n9 C6 d6ng ttrudns nten.

> Aui dv phang lat drtnh

orr I a, d,o, r .f r"o da oro,e, oar ddlo 
^ 
+ ooarf rF6 io .t ro.g ^ia .ap doel

'1 d d .'o 5d^ F + \e Li' I doarf . rcac da oL pt d1q (!.ac.f ol|,6 tu/ ller
runo,I r Ida oal b;ld- ror9.11 11 r/F rl \a k c1rr ti, o 1jdc T/ 1d.

, Qu' deu tu phet hen
ori rr, drdc I ^t eo rFSn plr- rr ,'e. ndd! Focr do19 fod. o;. tr rdr *,
rLia TAo do3n

> Out khen thcdhs, phttc lei
oli nay duqc r.tch ap d6 khen thudnq khuyen khtch vat ch6t dem taitoirdh chung vt
re 0 ao ofLc oi.fo L6' 9 +r1\'er ,d d 

'o, 
| 1r bd\ 

' 
tL lar .rotr p,; ,; ir1

brns cln dd ldioen hopnhjl

s.l5 Lei Gn nA c6 philu
l:' d D"1ne1r d .6 d npl dLo( rr1- oerq.rl -, d to, rlrAr saL r1,. ral .1 oA oeL.\;F!\o.drr-.ia,6o'et rLdr'coq']cnclyl1do,p1rr06cb^6dono5d,nrr.6
ol Ar o\dr$' o . " Corq ry.ro s6tLo19 orl orA' 9b qrle..ia (ou5 p1A: p$ +d,o

ctc nghiCp vtr bang ngo?i tC

Ca_ ror ap /- or d sfr oirq a, do., da1.A. D, \o do' r rar 16.e lo&.td -ao doal
vND) d4 ra.r .Gr eo ri 9i; 9do ocl vaD Tar prr s+ 1g'rep,tlcto6-'rr *'rol-Tr.re1re606.rooa'gdddalisa d'rrorta,jTk\ao.Lcr9a1rr10l\Ldonc ri_:odo.r' i.c o,ir D to'oErr, tl j."c!u;r
Fe'\ er'iqa r-. 6.1oodar-sjdsdorGl.e@

sbc ngoai4cu6inlm duqc hach torn vdo bAo cro kar qu6 hoat d6nq knb doanh hqp nh6r

phan

: -L oj1 ue1coD1F, trrqc rll ote 4J clra s rF-;ierrlr&sar.ldrdEL
1'1l .foc6r,- ia16 o1'e- rt dr' p 

' b6.roc6d6rs 'Frr(6p1.rptdrrT.ic.!1g', (f o sd rors bn1 q.i1 9a q,,El "j" s6 (d or A' o1,j 10| 9 d.10 L F4 1 I.o, 9Tr va so udrg 0 fi o-cJ 9a qlrrl crd d o\ieL pf 6 tFdls sE d_0. p dr i"1., oT
'Lo-g "op E,^lrrc d ofdr 016 t16rq raT rrE s G! dorg slr gdr deL oro.
cnuyef rnann 6 pneu ph Inonq



C6ng ty C6 phen Qu6c Cudng - Gia Lai

THUYET M NN AAO cAoTAlcHlNH BqP NHAT ([6pfieo)
{. 1qdyr Dra t2rr1 20 r

3. roMTarc^c cHiNH SacH Ke roAN cHll yEu (l6p m€or

3.13 Ghi nhan doanh thu

Docf r r\r d,o. ot 1rr [f i Tao doal .d.t' lrs 1 h duq. -cc a,c1. { rd c6 lt
+, drf dro. n6r 't F .tr( .t a r hqp i (jc .d.

cr rr' r, d' .c. Lorl r ,;r r{-
rra o"1 @ 1d 9 b:1 o,; tc' c4! daL. s sf 1$r .L r+ :cL day c019 pt j d-,qc d'"p
0dg kh qhi nha. doanh rhu:

Daahh thu ban hang

D.crr hr oar f a o dLtr 91 *t1.1 €.' j .o rok yo- r'c cac d 4an "d 1rJ rng ra
oa ouqc c-uyer .r,o rqror rd r\Ld1o ,1'r-9 tdit\d d,er cr rrar s ro Fa1g 16c
Doanh thu bar dang sen haen kanh
vdl ol' dO! >;1 dLo.,er' hr tA da oar tr c"!'i. o ro19,eu € v ec.on,r r.L,6r
sarq, ro rgrdiala. fJ u0T l|rorg a r io Fqp daro \Fo1g c6 diaL (41I 

"o d6r Ddrt"rd'9\oo.6ds're1[aod6' doa'h FLcltdLdqF,r$nrn,-a. dar[,e1(fitet

D@nh ku chutAn nhugng qtyAn stt duhs dAt

Doanh thu duqc ghinhAn khihoAn rhanh xaydung @ sd ha ians va.huyCn giao d6t cho

Doanh thu dugc ghi nnai khi I cn aiphal sinh trcn cs sd ddn dh lI:, krrikha nang rhu hd
[6n aikhdns chacchri

Doanh thu duqc qh nhan kh quyai nDsc nhan khoan thanh ro6n cd rLrc cia Tap doan

rhu' rh\ nhAp h6n hanh

ra d. i La fL +30 v6 rF d 11. 1$p phai rop .Fo .ar ner ,1 \c ,4 rT rrdcd'o r, d1\ ba! sb 
''Ar 

du l'C- oJo- tr rd.j, o?( p1l' rop.toioq-a1|nA ora
kd' Ll r L- ll + rlrr\a' ral lnA @ r AL'-. oe1 rsal rA tljc l j Lc roc, rn
-aa hr rred 1er , "r1oro- 9r r rvrooco-co\d.q,o?.dofsr,frdoa.lTp
l"slrgoai t I'rd,9 5do r5rA lrl rrAp orr er 1t"rr dld106116r.roar h,r( dre, st,r$r.ro /61 cJ i st *r ro. q 1rdr9 f oo ra. +re hr r'ep I +1 t r11.-1g drc ah
nhen tu.ldp lAov6n.hi sd lrtu
Tap doei ohi dugc bu rn) cac tsi san lhu€ lhu nhap hiln hlnh va l|lu6 thu nhap hicn hanh
phditrd.kh TapdoandOquy6nhqpphrpdu?cbitUgtraujsenLtu6lhunhAphi4nhanh
vdithua rhu nhap hcn hanh phainop v, Tap doan du nrnh lhanh lohn lhu6 rhu ihap hien
hanh phe n6p v, aisan rhuorhu nhap hien hanh t|.n cos6thuan.

L; L rrcp rr. E' duq. %. d 11(r.ar !tdr (rm ac,rdrrnorla,noa/Mlh_c.rlClod en g'ia.osdrfF urerr l or:" j!6srr d 1qprrrj\a; jLrq is6
cia chrno cho nqc dlch 4p b3o c3o uichinh hqo nh,r
Thue th0 nhap hoan tei.phi lra duqc qhinhan cho rAca cec khodn ch€nh Ech hm lhd
+ rh 

'4, €oa .n rra llr 
' 
+p ot1 c pfj' r? 016lsT tr gl rF+1oandr. cja aor

codi-f Ta sao o(1rcy \$rq 16;rF 1d1q d4r o,
o rrrt' 1 F lt F I rup rTc! to rrr'rLF, €, ho dem ohar snh



C6ng iy C6 phan Qu6c Cudng - cia Lai

THUYETMINH BAO CAO TAICHINH HqP NHAT (4P th'O)
vao,gJy\,c\o $r rJ L\]\ r'r rl 

'crqar3'rrr-q zrrlot!

3, T6M TAT cAc CHINH sAcH KEToAN cHiJ YEU (u€prneo)

fhue hu hh'p h.en hi ttiep \heal

la'.:r hre l|L rtp fo:1 a .a1dLtr sn l51c1orArc5.a-c$r1 +,1qn Fd d,qc
\\rL In qia ti dL4 !r ir vL !\r0r ialq." rdn scL cja c:(.f oar t6 h1 1LA d c",
khoan ou da rhu6 ch'a si,dung, kh chacchrn lrdnq roong la s€ c6 tq nhuan rhh thua d6
stdgng nharng dhanh ech hm lhdiaruq! khau li, clckhodn dlhh itiuS va clc uu d,
ihua chua s&dqnq nay. nsoaildl id sin rh05 hoEn taiphel s nh larshinh4n ban dau d'ja
n6lE Jr bscrqoll' ir r 

' 
T0l 9 ao o .1 aa g ao o F ryrrrg@arr 11619dd1,o,Le l\ frap \roe 6h1 !6,G 116,d,&pEr<,.1

Teisdn thu6 thu nhap hoan ar va iuC Ihu ihap hoan hiphaird duoc xeo dnh theo rhu6
sud du tlnh se 6p dunq dho d6m € chhh khiiA sdn du9c thu hdihay nq phaitii duqc
thanh to6n dua t€n dac hir thu6 su6l va tuarrhua c6 hieu uc veo nsey k€r $tr. ky k€

Thua lhu nhap hoEn /eidvqc ah nhan vlo bao cao katqua ho?t dong kinh doanh hqp nhAr
nqoaild lrudng hqplhue ihu nhap phar snh ridn quan d6n mor khoin muc duqc qhiihrno
vao 16. ,r j s't \rL uo19 n dE tdo ral rfr6 rFr l ap I o51 a cr19 dro.9r ngl rr-

TAp doan chl dDoc bir lr' c6c idisan lhu6lhu nhaD hoan aiva ftue bu nhro hoan aiohd
, oo t1r lso doa- .d qr,a' l do o bD drq. b:, nr 9'0a b' (.r TFLF IL rF+p {er 1drl ro

$ rrr *ap 161 a11 pr e 1ap /a €(.c ad1 lr ,! rr rtp t orl 4 vr f-6 fJ fco
hoan aipbarll. nay En quanld thu6 ihu nh4pdoanh nshiep dvqc quan ty bdicung mor
cdquan tue hoac Tap aroan du dnh lhanh roan thuc rhu nhtp hiqn hsnh phdinop ve lai
;1 1A'1r 11rp I Fl ra1r a! .o.d rr rA1 rca. lF J' ai la s;1 ddE'ro' v6 .'ec rEnl
lolr ropld' rriao19 Llg.r aolo ld'l .'cr('Fd' rorS j/erciarrE t.r *ep b:r'a'
p\;il€,'oa( ta sdlrr-p+L fAoro:r a dLaclFaf loar rac r. d'

3.2n th6ng un bA phAn

MOrbophan amolhqpphaic6th6xacdinhr6ng berdlqcciaT4pdoaniham gavAo
vec cung cap oic si. pham h.4c dch vu ien quan (b0 phAn chia lh€o ho?r dong kinh
doanh) hoac cuis crp san phem hoid dch 4 lrons mor moih/dns kinh ra cu thE (b0
prrtn dr a theo vtng dia ry), m6ib0 phan ney chiu rii o v. rho ducr eiich khad bet vdi
c6c bo ph4n khad Hoal itons kinh doanh cla Tap doan chi ygu lao € rtr hoat itQns bet
d6nq san, caosu th'iyden. ben ca phe va 9a Tap doan hoar dong trong mQrkhuvucdia

G 5 ri gfr s0 ci. €'.:1 .1Arr +aorcd1 a' p15'dld }e 1,fl e Go lodr rAh".r,
Ieroclrervap-l g',n q.dr qF'rjc:d6r51tfLI1Ldaprcd c dAr nroSodra
chac chan c6 di rai nhuan lnh rhue.ho ph6p toi rdh cia mor pha. hoac ban bo la san
lhla lhu nhap hoan reiduqc s|}dung cac E san thu6 rhu nhap hoan t?ichue duoc shi
.\31tu6c d' droc ?er ?A la ao rsa/ ta l L! \; 

'e 
rml raf .a dlor qf' 1 a111(tlc(\11-ddi o rr l.nr'lf FrA or rrolq c 66 -o rFF si orls !6c di sil rLA ln

nhaP hoan l?ichuaghinhan nry



Conq iy c6 Ou6c Cuong Gra Lai

THUYET M NN BAO CAO IAICHINH HqP NHAT (iAP ihEO)
\ao rsa, .d cFo l "T b' -r fl rar I

3. TOMTAT CAC CHiNH SACH KE TOAN CHU YCU ft6p ihEO)

phan

shi nhan ban ddu va hhh bdy

"o r ofg rr so ? 0.00c -l E-! do Eo t3 cl rF ocr I a11vao -ac/ 6lhcno tnem
200e | 

'oro 
d;r co olls c Li. Tr. B"o *o d' hf oD. r r';ii ber ojo co €

di.619c' 3 r1. F -rr9r,,)r0,lr 5i.bi.r,.fcoa.cd.Ihqarl'rA rt. I lc ajlb'c1rl Tp,,r1'rqrb"ouorerqlj
ra1\3 L ,i1L !1.r srr $r d3 odr rsodoalql:rd11ve! p e, to" .J, rcisn bl
.hrnh na, ra hd diem qh'nhan randju
Teilhd dem ghi nhan en dau Hisan iaichinh duqc xa. drnh lheo nguyen gia conq vdi
orcchiphIg ao dich ti/c uep c6llen quan

c". ra <l- r "'+ !D ep do"1 b"o qdr r& -r' .rc;1 tr o19 drors 1tu cc. !,oir
rer Ir T.- 1cr, pfjirtrL\: t/A1g, r).c. r'ol pri - r.
Ns phrl iri iaichi^h
\o o\i ri ra .1' F ro o-.r \'.id 10'g1r..0 r1or.!d-r'1L,et r,rt ro19 oco
.co a 11r lop'1i. dto, oral.oa nO ; prl rd'a;1ih
dudc qb nhan $6ng qua bao deo kar qua hoardong k nh doanh crc khdan nq phail.e u'\' r dro. .r..dr1rFoqd r o a1bd T5o doar ,". di'1v|e. plar to" iL T pJ; rd
lai.hinh rhd dem qh nhan rin diu
lll d rc pd r_i ta .rn, oro. 9f ' 

1r :r bar d;- Feo' g-ydr 9'a I r o' lac -r pr. 9 ao

Nq philrra taichhh dia Tap doen bao gdm pbaihj nguribe^ cad ktrorjn phjti.a kh3c, va

Cang cu bt drtdh Gi' ti sau ghi nhAn b.n 6Au

+ a id o l, 2r0.1.-o .o F.o o ft r'd \ e^ ,& dn 1 d 9cu cia €c.drq r. L'r.1.ar91 1$1b.1d:, Dod6sihscrgl *ar bd oir (ia €c c6 g rr ra crl l
dang duq! phan Anh lheo nsuyon 9 e.

Bn h:! cac cnng q tei chtnh

lrtl .i.o d5.rr d'.,' 14q. br rrva ga I tuilsEd,r.
doi\eF"1\oorhA 

' 
sr .J, irAr dor v cbq 

'rA| op prdp rlI drdvd.qF 1\r- /vr!dvdr5 drarlel!osd,r dr. roac
Ihanh roen nq pMilii dbnq rhdl

iyda mua 90% quy€n sd hou rrong ocN va 50,570 quyan sd ha?u lfons
vu mua ney d, duqc.hbp huan bd HQiddng Quan id ciaT4p doan ch

HqP NH6T KNI OOANH vA sAP NHAP

Hqp nhtt *hh doanh cqg tl c6 phen fhny dcn ou6c cuohs (acH,) ve c6,ns tr
c6 phen Du tich Hoans cuons (Hrc1



C6ng ty C6 phan Ltuoc ulrong - bra Lal

THUYeT M Nn BAo cAorArcHlNH HqP NNAT (ij6p fieo)
vao n9ayva cho nam rrichinh k6lthro nqdy3l rhano 1? nJm 2014

l]P NHJT KINH DOANH VA SAP NHAP(6PlhEO)

sep nhAp vdi c6ns ty c6 phin DAu tu Phat t16n Dta 6c sai cbn xanh
vdo 1gar 6 FaE JrrT )01, .drqodcdroc ./b"1c1i'qLoar r\fa.ro.!'arr.a1
.lap lar n. prr' ,r rFA1 6pler 06I Lc 16, Ioc1ddi.o c6pllrrtac. cd
dons hen hou crra c6n9ly c6 phan oau iu pher rgi oia 6c saicdn ianh Cs€x) mot
CooN@r |eou'l\,,t1q Fdls .6c\'Bch -1eodo C6r9rypBr'J.Frd
iodl dai 1611l' cd pt d.6-0 |}, \eo Popdd19."o 1 co Ioa r0I a19 0 rd' ?0 2,
Nql q.,dl0c \6' do19 .6 d6iq o:r 'Lo-g s6. 06/\O.OCGL.2o1 Ear z rlarq o
DT 20'r, !9ri04ercia Fd d6T ol;r r s60t NorDoT0t-9
20'2 \oF or.AlDa $' d6rq 6d6'o.62/tuNo.ocu 20r3.9c,2/r.3Errrr
20'J N9\ q,vel Dc, r0 d6E .6d6rs, j" scx.6.40/Noscc.9c, 4 aE / rr
20'r ,aNoF qlerDc 6d6r'dddra aascr sa03 0i \a sGG-20 rr9r/3ra19!

irec plrat hanh de duoc hoan thenh vao ngay ls thbns 4 nam 2014 vdit6ng s6 c6 phi6u
Td dLo( pr ri f:1\ B ) o27 '67 -\eo do .6' s ') oa 5i d(rs , 016 oo3 cd p, _3r 06
hr c I a- \'ec b3^ d6 !o 4 390. 5 c6 plaL' a a( -6 d6-o f 

'e. 
f c r r ja sGX lronoIg rd rr.//\ s6 FiL cje scr \a rLa r'b9soc6 pnal ior c oo r"r rol s6dr da:

100% sd hFu cta sGX va huc hien ved srp nhao.

TIEN VA CAC KHOAN TUONG DUONG TIEN

Cackhorn tudng dtrdns tCn (')

Cl cac khoin nDng duongliannnhbey
fi6ng Ia c3c ngln hang h0dng mai va

Phaithu ben ien quan (thuyCl rJ?/j sd 3ol

Du phong phAirhu nsin hen khd doi

2365 924275
2990351333

101.044.175000 110 000 000 000

106.400.454.603 11s.204.799.697

.Jd rhoAn tengt ngin hancbihr han dud' ba

35 594 624 669
10r29019.373 13931623913

193,019,359/621 104_575.2s3.537

(25.055.339225) (20363635551)

r72.964,520,196



C6ng ty C6 phAn Ou6c Cuong cia Lai

TNUYETIIINH BAO CAO TAICHINH HOP NHAT (!6P $'}O)
\ao' q;vrd(foratr €' r -1rP l

7. TRATRUOC CHO NGUOI BAN

Trirrua,t.hoc6nqly TNHH Thuons E? rty
dqng Dbu u PhJrb'6n Nhl Huno Th nhr.l

rri trudc b.n ian quan 1rh,ydr rrf sd 30)

Prl,i, a1 \\a FLrg 
'r 

I ro so ta .$ 3]39q. br v\D o1r- \, c. oiac ,r,
dqns du an GlaiVet va rrung um thudns meiSaicdn pazc

CAC KHOAN PIAITHU KHAC

453.333.992365 24.913099972
99.39r.!00493 75 32A 542 567
90.000000000

643,730.392.353 100.73A.642.s30

Pha uiu ben li6n quan {rn,lr m/,h sd 30)

rhue ihu nhip doanh nshtepqm l|nh (It

Du phong phaithu ngrn han kh6 ttdi

C4rg Du phdng rrich 4p tronq nam

/ klod rA1r"j/1+ na' solA-Td.pdod' cr ris -ro 6' q',,s1/a1 rrst;!;
ve.denb!95 ioadlr.hoduanrhud:ncrLonqFriud.

fr -'eo Tror rr,6 7320.-1.8.c rq"r.3 rlarg b nar 20tj cia BO ,a .1,1lttE drr Lri \;i F ndr sddarcja LAr IrA NDN. tep oocr.e.D an, Op . Ld
fiu nhap doanh ngh ep rheo rt ta 1%llen doanh thu tho duqc ircng rodns hop chua
xec it nh dreo doanh lhu vachiphtluong 0ng

Dq PHdNG PHA HU NGAN HAN KH6DOI

Ch iiAt Inh hinh trng gidm du ph6ng ph, Uru ngin han kh6ddinhu sau



Cbng iy Qu6c CLrong - Gia Lai

TNUYET M NH BAO CAO TAICHINH HOP NHAT (t6DthEO)
- 11Grhr. 

'ocy3 lrr9 2 tln 2ol4

Or phong giem 9l hAng idn kho

() Bll donq sen dd danq bao sdn cacdu en

159 142 549 224)

khu dAn cv danq fien khainhu sau:

Du an kho den cu PhudcKian

Du dn khu dAn cu Tru.g Nghra

Du an chung c0The Manson

O{ 6n khu dan cu Phudc K6n
ch6p ceo cho khoen vayk cac

331.953.111.591

Ch tCltiihhinhlanggiamdvphonggamgiehang6nkhonhusau

c0n9: Dq phdng rddh aptonqnEfr

vA du rn khu dan cu Trung Nghta da duqc dem diind
nqan hrns lhuonq ma lTruyel mrrh sd t5 vd ,3).

22
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C6ng ty C6 phan Qu6c Cudng - cia Lai

THUYET MINH BAO CAO TA CNINN HqP NHA'T ( 6P TEO)
vaongayvechonrmu chhhk€trh(cnsay31fteno12nem2014

1r. rArsAN cOotNHvO HiN

fdi seh sj duns de lha chlp

s5.969120 47.625569120

13, cHr PHiXAY OUNG co BAN DO DANG

'rrung tam thudns mei Sdi 6dn ptra
Duhi n6ng ltudng caosu

Dvrniri,tyden aqGi2

TONGCQNG

Du 
'n 

ndns tudns cao su da duqc drns dc
hens Thwnq mai Cd phan An Brih -Chinhenh

14. cAc KHoAN oAU n' TiI CHINH DAI HAN

14.1 o tu vao c6ns v nen 4l

cdnq tyTNHH Xay dunq vd
Kiib doanh NhA Pham cia(,

c6ng ly c6 phan G a vier(riri



\]

uong ry Lo pnan Cuong - Gra LaiQu6c

rHUyEr M NF BAo cAorAtcHtNH Hqp NHAr (ijep lh;o)

CAC KHOAN DAU TUTAICHINH DAIHAN

14.1 aeu tu vao cons E ri6n ka\tep tneal

c 6 s6c .rra khoad dAu tu veo cdnq ly 6n k6r
Phan bd lqirh€ rhudnq na
Phrn 16 Ey ket ons cdis ly |ien k6i

c6ds ly TNHH Xry duno vA Kinh doanh Nha ph?m ca (pG) ta cang ry k6dh nlriim
rol Fc, c6 r"rar,,4' I'tt e1 dLo. 1 e{ Eo heo c'Ar ChLno nn:n o-no "/ ^nnoo- 1 so 0i02. * rd do sd {6 roa.f ,c D"r.L tf t{ p.o r. cir v" | ;;.qa rsru.q | .)1 -002 !t .ac G;y C1,! +a1dCL c1a oG ro uL 16 dcno tv u
F7 r39A 016. 6.0 rr Dc P1ro. . Lr6l Er11 cr, F, T| "1 ord t6 c1 Mi;r. v,ar
Nar. qoarddna Fr1\ cl. oc ta I' i0 9 cdld 1'n1oa1orE ,d,o1s !r ep <ln
'rdr,b rcl \er dL19. r'a I'rr doal r$.aorr!/roqd rE di.
c0'9 t) Nl I od-le VcrrF Hor., SvH, a 16,s ry cc. 11A 1 1/J 1er -o ha,
Lr,)+ \ a1r d F- dt 4 +a f ,ap 1eo Gry . 1i19 

' 
$r

03 0!76roadoStt(H&Dt trrlo1o-dc1 v. Fc5p 19a,,,5,1lig t.ren20 0.".a.cdlc1,Tr rod'ql?.Tdoa*d'eL(rr ivi c6 r' J sd rr tr 1 roa L
ra :r 3 -oc 1c ! s€ b23C Drorg G t6 hd N6, ard-q Ar D1r olal 2 tf J,l
o $ rd c1' M r 1 v'ar \dn roc d6tq l F.i"svH,rp r+r,a.11doa1t dl
ci' g ydlclrldl rl,org lodr bO s6 iL cjd nrl to q corg ryc6 pr.r cc,v,ir
arhLlAt nnh sA 271

2 De!tud.thankhac

c6ng TyTNHH X9ydung va Kinh doanh nhd

wy dai nen 66n han G (fhuyat nnh dj 23)

67.922 21A AOO 64.a71.67A.AOA
12.240.000000 12.240.000000, 113 643 597 747

30.162.214,000 22s.313.776.0A0

1, Oay B khoen dau tu cLta Tap dodn dC phdl iriEn du An Khu dan cu Loono o nh Cia
toa hc ra Dudns Ludnq otnh c'ja Phudnq Btnh Khlnh, Quan 2, rhenh;h6 Hd chl
Mirh, ViEt Nam theo Hop ddns hsp €c kinh doanh s6 12]2009/HO,DE-OC noav 12
rhens 6 nrm 2009 vdicons ly ph rCn Ktlhuar Kinh ra \,iet Nam

,' Oa/ E |\foa, d:L I cia c6r9 q I eo Hoo ddrg ro @c . 11d
r vesire{ | ! rcdld o15r 161 du 11 oll 0019 s5r ra pTorg Nr i,ar od1q olal
son Td, Thanh ph6 oa N.no llerNam.

15. VAY NGAN H4N
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Cdng ty C6 phan Qu6c CLrdng - Gia Lai

THUYET M NH BAO CAOTAICHINH HqP NHAT (U6P iNdO)
vao ngay vd cho nrm teichJnh kcr th'rc nsay31fien! 12 nam 2014

V6n hrja veo 9i3 r cec dq en bar d6ng srn
c^i p^i |eiray (fhuyer ninh s4 27)

Pneiri bdn ti'n stan (Ihoy4t hihh s6 3a)

NGUdIMUATRiTEN TRuOc

147 272.232951 160.AAA 712 A17
20314.156903

203,036.r39.359 219.63S.313.s14

44 023 179 434 107914603316
3 365 462.936 1A 101 U3 416

47.393.642.420 113.015.046.732

115.513.390236 552.497420.663
6.361.306223

11s,513.390.236 559.353.726.336

THUEVA CAc KHoAN PHAI

Thu€ thu nb4p doenh nghi+p



uong ry uo pnan uuoc uuong - bra Lal

THUYETMNH BAO CAOTAICHINH HqP NHAT (dAp ihs)
veo nqay ve cho nrm €idhJnh kel th'lc nqey 31thdn! 12 nem 2014

20. CHIPHIPHAITRA

chi phr xay d?no coig lrrnh

TONGCQNG

233.339356355 153.431.331.951
90.616913.996

33.613669439 29.733.323.326

427-125461.515 2tg.ra2.6t1.n3

21. CAC KHOAN PHAI TR^, PHAI NOP NGAI HAN KHAC

Pha ha ben ien quan fthdtr,,n sd 30,

TONGCQNG

DOANH THU CHUATHW HIFN

(hoan tAn nay ma hien 36 Uan ma Tap doan xurt hda ddn thu6 gia tn gia tang cho khAch
hAng tng lrud. len nua crc cei hQ dang xay dvns.

62.226.603.453 52296.342.229
949.760.9s3 657.411.443.761

53,176.364"{06 709.707.745390

ti

\

TONG CQNG

vay dei hen dln hen ft (Thut4t nkh si 1q

1,?06,395,553.324 1.304.{19.937350

23
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long ry uo pnan lluoc uL/onq - Gta Lal

THUYET MINH BAO CAO TA CHINF HOP NFAT(i6P ftEO)
!;o 19t/,J'\olrnra cl, I

VND
Nennay Nentuoc

1.270.763620000 1 270 763 620 000
1.430 524r30 000

27s1 293 100000 1 270.763520000

voN cHu so Hou rliaD rheo)

fihh hinh thay d6t nsn6n v6n ch, sa 6ru (r 60 rheol

"r 
/ao r", 6 -a9. r 1 20 4, C6E.r de r1c1dLd. I o1q rar.6 7CCN.JBCh oa1rhi bd' u. bdl crrT r\ol. \r.a.d v'er Ndnt iio r1rj1\ A. p$rfc,r rrar dorlll d; F'. ne1 -od1 06' \o !6 p !..i" s cd od, q I er {., 1" scx tTo 06
c019,. pilr l)-r 'd.o27 o. c4plard3l1|?a nAl re.rtundd rv\oir:to jr Ir 5 !. 0r 6L scy d' o. odr d6' rr11 I cd prat c6. s ry J .c nla c, 

:6q (d o .L tddoul rd1 ofeoropdd 9 dp lao qar"0fa s 0 aa_0 2 Nsl,qLjeto+,.0
d0'9.d dd'a b: ro19 d 2 06 \o/o, ^t.20 . re-, , rdg 6;& io t. lsi
+ .clcs il6:d'j' o ott I o0t I.NoFooTor .gty. IaT.t sTr0.r.!91'
qL el oc,6' do1o 6 do q.6 2/05 \ooc,,o r,sj/ r? hJg 5 eT ?or3 !;1
o-.el Dd' f b d6T .d d6r.'e s6x s6.dozlo scc,irc, Ii lr a1s 7, h 20. t,_,aloli qL/ oJ t 0' dorg c6 oo, 9 c:c sL/ s6 08-04 r.o $cc.-o.J,s;r 3 hr! a .r 1

l vao oc) 2). alq 2rra-0.,.d1sI,dad,oc:voalcrno
Nc- (r ;o rlrl ve- pr a|d1' iFAa (d orF' d6 h r I e1 (nr,-an dd,,a die-,;
VO- al lod'. o 5 -rred .d;J To Cb/ oLjn
of;i \rr5.d 7050Lac< o pr ./0o/5oocdohel
da 15 r' IiA' /p. llrral d6 .o' 136 r00 000 000 v^o r?, p1€r . :a /oc pt Faro no
5 Lirited v)o 'o;\ :/ 'far 

'. raa _0t! ,o na-10 a sooo vND.d ot dr c:n;
"ar/, c..q r ri.s dc pf.tftrF t23 06- /3. rj plaL da cd, .iL -ono no .d 56 ie;) r23{ b2 3 0000v\o.d' efsidt000ov^D.6otFL v,e-.;,E106' %, d.(r/oc Da fd ddls,0d6rs i0f9 q." r1.o No1 quArsdo106.!0|dLo.ta.9;/.
F31o 6 $n 20',4 Nq1' oL,er \d 00 0No.lDco sa, 9 f"m to %T 20 4 

_Ni|
ol-.i .ic 96 d61q orjl v' !6. s oNo] Do , ocr 23 rDro 0, ra 20.4 .6, s,i/..1ttcr9 Foro qrr ,r'1$o t.o er sd <E T?.1r. Dir rr ri, ^ Ga ta ds d,eili G"r Crno' a1Oa-o ', { 1, oorlr /-,e( bT /or d,eL ebr19ar apoco

u.2 cac siaa dlch v6 v6n vdi ctc chn sb hi.u vA Dhan Dh6i cd rttc

24.3 cd phiau - c6 ph6u phA thanq

Sd c6 phi6u drdd phep pMrhanh

s6 c6 ph'6u d3 phrthrnh sdp vdn day d't

cd phiau qut, do cong ry nrn sit



C6ng ty C6 phan Ou6c Cudng - cia Laj

THUYET]VINH 3AO CAO TAICHINH HgP NHAT(I€plhed)
vao nsey v, cho nam € dhrnh k6r rhLlc ngey 31 rhlns 12 nam2014

24. vdN cr.lo sd Heu G6p rheo)

u.a Lai fin h6i c6 phiau

Th! nhap v. s6c6phidu duqc st dunq kons unh ben re
cd prr au duqo rrlnh bay boi dud :

co$nva. sulgamlrsnm6i

Lsinhuan rhuAn phan b6 cho c6 d6ns sd hou
cdph au ph6 ih6n9 c0a c6ns ty
Sd udns o6 phi€o ph6(hOng luuhanh binhqurn
La @ brn ve Eisuy qam ftn m6ic6 phi6u 251 116

K dr co cc. siao o'* 6 ot- 6r ord h6, 9 | oec s,ao oc1 @ pr gr p{ rf o10 r6m lanos'i sarrrcE nv,de' 19a! Jpbco )ora,,,r1,op1 r,ay

2s.1 D@nh th! ban hbns

Do.nh lhu bin hang

Daanh kt b't dQns sen
Da$h thu ban hang h6a
Daahh thu ban diAn

Hang ban bi lta tei -
DOANHIHUTHUAN

25.2 Da.nh thu hoet dang $rchinh

La ttr rhanh ry cad khoan diu tu{.]

TONG oONG

1- s ropddrs r! oar 19ar 511619 9 13r ?0t4 Tjo doer d: !Ire1r.ro.q,ddr
b6trol' trcu rciartl'llrgc619r) |NHH o1r !,A' , -or id.Tr1;5t urd no' 9 ru1 20 , , ,o Co'g q c6 p+r B;r D61o Sj1 -11r / rcrq rqi !o rer
4330 000 000 000 v^o va q1 -a .Foa- cr tJ 33t 317 919,4 j vND



C6ng iy C6 phan au6c Cudng - Gia Lai

IHUYET MINH BAO CAO TAI CHINH IOP NF]AT (ii6O IhEO)
?ao 19ay vd 

' 
10 

' 
ra ra cl'l -6rrL. ga,"t l! .2.r;20 -

Gia vdd bet d6no san
G , v6n brn ha,i h6a

27- CHIPHiTA CHINH

L6fianh ty cec khoin dau tuf/

Phan bd dilbC lhuons m?l
Hodn nhap ra vay c(]atlaiph 6u chuyai d6i
Sotn nhapsam sia dau uui.hlnh

f) lfat 01'ryt 9 op t r / ?d|d, dar u p\ar s 11 I I .e-reo do"1(nrE1
dir rr.ia 1' 1 !1q c6' q t! cd otjl ca v19r.hocdn;r/rluuruv5.a)erDL 9s.ro/vrvq's6r& a 70 iroo 0d0 0oo vND hed hoo o:i;

a.a brl 19o/ ro rraT 
'tf no..m;1ro,a25s1275s54J6

THU NHAP VA CHl PgJXHAC

Thu dolhanh rYhspddng ntra cin hO
Thu trr thanh ry ieisdn c6 di.h

cie q con laicLla taisrn tlranh ty



C6ng ty C6 phAn Ou6c Cudng - Gia Lai

THUYET M NH BAO CAOTAICHINH HOP NHAT (Ii6P iNdO)
Dicth\ l0r.nc Tay t rot2r5r?u.4

29. THUErHU NHAP DOANH NGHIEP

r6p doan c6 nshra vu noprhu6thu nrl.p doaih nsh ep flNDN.)n.usau:
Hoatdons bll d9n9 srn vi ho?tdong khic
rap doan ch nshia vu nop ihua rNoN vdimrc iluA suAi 22yo thu nh4p chu rhue (nem

-rpddr tu rq1"vr'.p tlrr tN 6p.1rla.rorots
vi duqc a ;m 50% rhue TNON ibnq 7 nbm lepiheo
Eco cao rA.rc rao doar c1. + "dr |? tua o qJcr hra Do,,e, do drrq rr !t cc.
qL dnhvei\rA-dr5Adeca;in(t +eo{'4..A-hkra!'Far sd'rradrocrmnod/
tad bAo.eola chrnh hqp nhAl c6 ilia sa birhay d6 lheo quyer dinh cu6tcins dra.o qua;

chi phl thu6 |NDN hEn hanh

Th05 TNDN h in hanh ph, ha duqc xacdinh duarcn lho nhap oh u rhuecta nrh hien h!L rFAp!\ I l\Fcja lpdod11rc. ?d to'r1ra,dlgcbro,coro&daor&&loij
\oa d6rqL1\doallnopJli v I +3d .. 

'L 
hrA hd! o"o qdn ;- hc, rf iFr

rep i r'L u F la/.ri pr duq!,5JJ rL cb n Jc d rr i11 r,,6 Uom lac njd mar €cho.l0 g oao qdn rr- .rc; n.c kr61d o ; -t L tr,l t 4.F61silai.lAL l+(rclr drcf li|ILA -\lcTNo!1.r 'a1io, r.; -ia +pdo)r dlsc'.1lheoILdslAr
dr ban hanh don ngay ker $rc ky keloan n5m.
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C6ng ty C6 phin Qu6c Cuong - Gja Lai

THUYET M NH BAO CAO TAI CHINH HqP NHAT (IJ6P ]E!)
h11rar rr. !e/ rr l1ars D rr+ 20t

Bang cah d6i ke ban hqp nhat

29. THUETHU NHAP DOANH NGHIEPOEP $EO)

29.2 thu6 iNDN hoan trt

Tao dGl o q' r r:1r o s6,&ir rrA rNDN roh td, ona, rt \) d qll 1 rd h. Taproar a vd ucb,elddrs @19 n,

, 7.571A1a 126

o.31s.543e33) (.e37601 696)

(7571 000126) (1473s400.692)

553.0s7703 (1.937601696)

15.364 269 747 5577114.344
324540.037 4669.310260

29.3 ctc khoen 6 chqln s&g nhr e!
-apdtu- drd pFeo -r rylr dc tFoe' onfrlassrgETsarde
lltr trA bL dL4 rbrg vdlq 5 -rn \a ir sar $T oEl >inn ftrdin
i}'ic Ii lc lorr rn ttp doh (o. Dtl t6 r'A vo 6no oE r r,.o", rt r1ars . -dn20t3 /o 530 7t2 233v\o, (o l| e si ;J, s dd
ch u ihu6 phersiih trons rudna tai ch d6r nhu sau

or1e.543,933) (t0.10e.411.354)

/

20'13

{32.264.001.30O

-6 rd hll Lft Hf rd LAM trA d,a olrorg q,vcl loar {ao rgayqp bro cro rbichtnh hqp nhijt nry
rr0 doil ctva qn 1t' 

'a 
s51rrA ln .rtp roel c clo o$n !d,0v ^..6 s6 Gnlr' 0_4 -3 0r vNo do <16rs t+ oL rrl de'o, f Lrn cn,u, La Loro L",o r"t e rr



C6ng iy C6 phAn Ou6c Cudng - cia Lai

r'ruvEr M NH 3Ao cAo rAtcHlNH Hqp NHAT (rrap ureo)
vao raA, !5 (fo rJf Dicr '1\ totlr^ !a, r. hars t2 rrT 2014

NCHTFPvU vdrcAc BEN LEN OUArI

Nhong giao dich lre.g you c'la Tap doan vr cac ben ian quan iong nrfrbao gdm:

Ba Nguycn Ngoc Huydn My

Thu nhap cia cac inanh vten

83 Nquyan Th Anh Ngdyst



C6ng ty C6 phan Qu6c Cuong - cia Lai

T]]UYET MINH BAO CAO IAICHINH HOP NHATIIdD thEOI
ra' (r'11$l h.c nga, r. lTrs r2 4ar r0.4

aEN LEN QUAN 0i6p $eo)

d.m 2014 cec khodn phet rhu va phdi td

Cdng ty C6 phen Khang Hung

cdng ry TNHH Tu VAn & xay
Dvns S6nq Ma

Ba Ngry6n Nooc HuyCn lvy

C6ng tyTNHH Xay d\ns va

cdng ry TNHH Xay dunq vd

Cdnq tyC6 phan Khang Hung

ctc khdin phei nA, phai n4p khec

Cong b/ C6 ph,n KhanqNung



C6ng ty C6 Qu6c CLrong - cia Lai

THUYETA'INH BAO CAO TA]CHINH HqP NHAT ft50 lhEO)
v3o no.y vd cho n5m l, .hrnh k6r rhLrc nsey 31 rha;s 12 4d,ir 2014

Phan

3', THONG TIN THEO BO PHAN

r:pdolrrracb.ca.boorsr hs rlvuc(+doc+,ooptloaocao(nlnn lELin:,bvrrrsu;t!1h d:i icrrpdoalo'€cd6r9cFi/aLbd 1,Lrq ..b,er\esjnlhtmvr
ud- roar d01s rirl doal\ !jc _ap doaldrc. d r, L. \a qlll I li,eo ir 'hi. ci" s.1n
Dhan !ad'addoTapdo)r-t19clp\d,r6ird.o0o1al :n6ldo
rlo,cr1gdpLacarr orJTLtlcr F Edlg. ,iau
',p o@l cfr 

'Au 
@r!619brh1v( c u plal l+1 € l 

' 
ldoa1r ba dors s51 oao soa €of var p|org !a €f fo -10 lhJe (Lrg cep d-l {r 4er durg calg lnrl d:r dj o !, c6Tlsl ap d5LtudrdL' gdrgri'hr1iyda1.f61qc!/a;>r,ah"ab6naosr$anhoh:m -

o'a ro dLlo cFo cac gao o(19 oa cac od phen dr9- dc dr1 [e1 -o e 
^nacn 

oranuorg rr thL v6 .3c be1 -r ba Doar I,L. 1 pft v5 .4. qt (rl odd, F cja .ac bo
oial_ba,osdT -rcg&dnlg,oactc o0p$n cJcaaoo,.F rcldLd tdd lw\1, :poa;
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C6ng iy C6 ph;n L?UOC UUOng Uta Lal

THUYET M NN BAO CAOTAICHINH NIAT (IJ6P IhEO)
1.1qaylt trro 12ren20 4

32. VC OICH VACHINH SACH AUAN L' RO RO TAICHINH

Nq p\5' rA ra rrl,.ia Tap doan.li y6L oao sdT €c.rcar oFd lij noLo oan vJ Dn:,r;tFrc vd\a, ML.d,r .rrlr -iarF_r'o,151roDrrd lr5 ia, ,n.nn ;", b i f;.
ddT. 016r ra .r'11 ol L rL tu. bar d6rq r Lc oal rr prll r61 ca. du c; o"rd6no,r;
!:a TJo dol' Tao dotl rd i c..1od1 o1,',1 ^1a- f J! €c f 1or1 p, hr {4- tarra.ar rrocJlLo-g dlma df.vdnalgt"slJ rr pht, r 11 lu iAp ru 1od dO19 .iatpdorl r;o dd1 rrdlg rrT s J I av pDr ldrh (6r I ( J ra, 1 f p1.'srl
Tap do9n co dirc llri(rudng,.! ro va bfudong !en, riiro ih dung ve Ljiro rh€nh khoin

3r Gcr d6.,er,el€ tr6 q *r'ao or-s cd..tfr sacr o,cf ,.1o 1$ls ii o

Pi 
'o 

h rro' o rc ji! tra sc lt lop , -ir j( tt 610.a , rlrq.Ldro q cid morc6no
-r ui.fi1\ sF be1d6-a aeo rr! +a/ d6',ic ga h,1Ld19. Ga rF,l,rd.q co 06. 

'dc;
i rorsqr-dpre1 il rL6rbdirrrl r@,qdqorctc
khorn vay v; l-an st norn han

Rj'o J Dr.: bnaq6 
"roo /1o5cLt.trdTr'alrorgrrorq a rraaolcorgcr

ui r '{ 5c b'e d6ndrFeofLfsrr}d6,jctsrrlarr,,,Loiq.q.l
dd r. sLsr ( ja :o do$ .f i )ar,.r q.a1 061..c.roj1 lctva.o dr han voj |5,4

cdc p\a' 
'.ldOnrarlfudloc'nt aotdLo da, A1qLa1d61 11nr1€,^h?Fc:a

Taodoar la ra/ 3'u"19 t2rrT20 4 r'crqay3 rd1q t2 r 2Ot3

raoddr olrl , 'u o : {J olrqu(f pr:r rrl l'11fr1-al i c11ra h rJdlo dd
-od-o- rl, r)i >Larco td cc 11. d -1.ia apdocl r'a \.r r L!, g qo Dn qrc; ;

06rFd\,!i" -d-$oa; r"l dd ,o sL lra/d6 .o r+15\ €dTr- dO 1ootrLo19 tc,5Lrr

/o'q'i o-1 a cc bd1.6,Fac t 1619 
'ray 

d6',,ac b 61d6.9 fonq t.islsr.ia ct, \1oe.
!d\ !d rri s.a. rrr ld cd jl F \Ld E dal to' {-La1 |.ro 1 L€.t c1 pl bl. dor s;1 od
dang cia Tap doan nhu sau:

VNO
VNO

VNO
VNO



Cong iy Cd

THUYCT M NLI BAo cAo TAICHINH NHAT $.plheo)

Ou6c Cuong - Gia Laiphan

3r. MtIcoicH vA cHiNH sAcH ouAN LY RiirRoTAr cHiNH (ep rheo)

Rd, .o rrl l.airs(iiap rheo)

Rti rc v€ bAt dang sAn

'j' ! !". |c' qhder da* n L, dl ' vocloels sir ri re,(r o'.:aca dAr,orr '4,ore cT'€r.os, *eTr3lTrqctdf11qp.e
ho?chi(iD dirc qie fihdp ri d'la hans 6n kho bardonq s,n do anh htri,ns cec y€u 16lhl

rdp dobn cd rri ro v,A gla hans h6a do thuc h en m@ morsd o?ihanq hoe nhitdinh. rap
do)1oJ;J Lv :' ro vA ga rar r .t 1d! 11!a I'n1t,\!ble. oLal(i!r, fro-glarrdarF5r ol;' r/l1o d.n a atus,.6rcJ! ;1r;l.rr-(lrrIrd1rfo16 Jr Iqo i -rodolr .r.siol-s
d;m b;0 dA phonq nqua .ac d' tu ve q'a henq hda

Rni h fih drns lien quan den khoAn phei hL tD druy4n nhwns bet dang sen

Tap doen quen i ni rc !n d{nq khach hang bing dech yeu cau khrch hAng lh6nh ben
lrodc khithuc hen chuyCn giao quyen sd liou, dd vay, riiro tln dung khAch hang dudc

Tapdoan qurn i dim lin duns klrachhanqih6ng quacacchhh sech ln'l tucvrquytrtnh

'orq 
ror (.19 cr b' cI'1| 'ori 1op od'q

' er *( &1 a.J r:a T r i, ot de1 ra. r r \a ra, 1 r, lso dodn
ho?r d0n9 sai rldtkinh doanh crla mtnh (chrl yau dd vd c;o khocl
lil hoatdons lAichlnhc!a mrnh (ch0 yAu Ardnsi nsan hAnq).

Tap doin ihudng x0yen lheo d6 cic khoen phirthu khdch hens chua thu duqc D6tvd
cec khAch hanq ldn,IAp doan th|j- hen xen kst s! suy giam t.ong chAr tuqng rh dung
.id'i g rrl.' I J19 ra 1g), Do blo.r0 Teo dD)| ll1 cl-r drr t. e 1 roar.ra. -ra dd
\o'.a .folr pll r ,q ra, va ve. u- -odr pD'.11 rfr.r f6E
cra Tap doan c6 en quan ir6o nhieu khech heng khac nhau, il b th dung kh6ng bjqp
tung deng k6 vro morkhach hans nh6l dnh

rpdoaldi.rroL,r sdd'rar9/ b'.a. MhrarorocJFarT-o oiard!.;',tver
r\ar Ri r' - drrd it6,d .d oL +r a'l c'.a! Tar rrg dro- q-d1 t/ eo'1- r..1
'ld Apdod o:,'o 

' di9 o' oc ,ic -ip do"1 dd /o ca t ollrlraoEorlq J
oo' le rcc- rco 1 ;r b r d lr.lo oao ao c .ll a oL n q, J 1.L f ' oc, nols -1/6.
m nrr sa 5. Tap doan nhan [iey mt d0 t4p rruns ri] ro lln dqng dd voi ten gti ngan hang

Pi' o +alr .rr1ra. ' o r)o do
'\ie- ?d1 Ri 'of"1\rFoft(:"-?pd@1!\i,ALprl 

. -1rr
venqphi tfrih chlnhc6clcthd diCmdaohanecbnhau

volq dLolq d \) !l! lFdr br f qr' \c1q d r:- aa Ba1 can d6..r d di da dlo
0ng cho cac hoar dong cta TApdoan vA dO giam lhr4u anh hudng cria nhFng bi6n dong vd
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\l
Cdng ty C6 BO9.DN/NNphen Lluoc uuong - uta Lal

THUYET M NH BAO CAOTAICHINH HqP N HAT(I €P tIrEO)
\ao-ga, !d Foral 6.f'1i 16l 11. 1gay lt tDrq 12 

' 
an 20 4

TiI SAN TAICHiNH VA NgPHAITRA TAICHiNH (1i6P thEO)

_l I op \ ci. c ra .i1 G .1rl va r or; r, d',F'11 dLd pt ;1 dn r1m g,a u,
n: dj. s !r c c1 11.o,F€ dLoc clrrEl od ro\ 16 s ao o $ itu rd, e -. ea b!,,ram9a nqoarru rudnq hqpMtbuo. phaibhn hoacthanh i
cil ,i fqD /ciaE' .:1.aro p r'a)a.drr.O,cl.1.n1rr(raorgerl f51g t2lJn20,4\)19arJ. 

'Fa1q 
t2rF20.l Trlr1(1r Bcn

G ar do dd1\ gil gi, 1 op tr ( ja rFrlq a,s51 !a pli rd E .r,r1 1ay dLis d o J ui
qhisd.Lrachrjn9 ra nqly telrhu( rirEioann3m

'raingay 31 (hAns 12 nam 2014 Cdng ly ca khoan €m k6r q6p v6n nhusau:

Can kat ltEn qhh den cAc cht phi deu tu dtr an

-a' 1gal r r1"r9 12 r rn /014, !o1q ry -o €. (Foi1,n \!. | | qa
vNDrrrldg 12 er203 17.269ril6/6V\O.rj,"L ero-ar d"1,A< prlri-31

3s, cAc su K|FN pHiT ;NH sAU NGAY KeT rHUc KV xe roAN NAr\t

Kh619.o.:c sr I en nro Ihac ph:i s nh sau nqay rAlfiLrc
d€u (hinh hay c6nq b6 rrcng beo cJo la'chtnh h?pnhll


