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I. Thông tin chung 

1. Thông tin khái quát 

 Tên giao dịch: Công ty cổ phần Tài Nguyên 

 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101881347 

 Vốn điều lệ: 85.000.000.000 đồng 

 Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 85.000.000.000 đồng (Ngày 26 Tháng 11 năm 2015 Công 

ty được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra 

công chúng số 94/GCN - UBCK và đã hoàn thành các thủ tục tăng vốn điều lệ lên 255 tỷ đồng) 

 Trụ sở chính:  Số 115, Tổ 5 đường Láng, phường Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội 

 VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Thăng Long Tower - Số 98 Ngụy Như Kon Tum, phường 

Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 

 Điện thoại: (84-4) 6251 0894 - Fax: (84-4) 6251 0895 

 Website: www.tainguyen.vn 

 Mã cổ phiếu: TNT 

 Sàn giao dịch:  Sở  Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) 

 Mã ISIN: VN000000TNT7 

 Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông 

 Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu   

2. Quá trình hình thành và phát triển 

a. Quá trình hình thành và phát triển 

Công ty Cổ phần Tài Nguyên được hình hình dựa trên nền tảng các công ty sau: 

 Công ty TNHH Dương Quân 

 Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Tài Nguyên 

 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Tài Nguyên: 

- Ngày 24/02/2006, Công ty TNHH Dương Quân được thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 

3,6 tỷ đồng (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102024446 do Sở Kế hoạch và Đầu 

tư Hà Nội cấp ngày 24/02/2006) với lĩnh vực hoạt động chính là bất động sản, khoáng sản 

và các dịch vụ tư vấn liên quan. 



TNT – BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 4 

- Ngày 25/8/2006, Công ty TNHH Dương Quân được đổi tên thành Công ty TNHH Tư vấn 

và Đầu tư Tài Nguyên, vẫn giữ nguyên vốn điều lệ là 3,6 tỷ đồng (Giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh số 0102024446 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 25/8/2006). 

Công ty cung cấp các dịch vụ tư vấn môi giới bất động sản và tư vấn khoáng sản. 

- Ngày 02/7/2007, Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Tài Nguyên được chuyển đổi thành 

Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Tài Nguyên, đồng thời tăng vốn điều lệ của công ty lên 

15 tỷ đồng (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103018230 do Sở Kế hoạch và Đầu 

tư Hà Nội cấp ngày 02/7/2007), và bổ sung thêm lĩnh vực một số lĩnh vực kinh doanh và 

thay đổi trụ sở về số 2 ngõ 45 đường Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội. 

- Ngày 18/6/2008, Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Tài Nguyên được đổi tên thành Công 

ty Cổ phần Tài Nguyên, đồng thời tăng vốn điều lệ của công ty lên thành 30 tỷ đồng (Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103018230 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp 

ngày 18/6/2008). Nguồn vốn điều lệ tăng thêm nhằm đầu tư dự án mỏ chì – kẽm Điện Biên 

và góp vốn vào Công ty CP Đầu tư Tài Nguyên Đất Việt để khai thác mỏ titan Bình Định. 

- Giữa năm 2009, mỏ chì – kẽm tại Mùn Chung, Xá Nhè, Điện Biên đã hoàn tất giai đoạn 

đầu tư, và bắt đầu đi vào sản xuất thử. Cuối năm 2009, mỏ đã mang lại doanh thu cho Công 

ty. 

- Năm 2009 cũng là năm bản lề để Công ty triển khai thêm mảng kinh doanh bất động sản 

với sự ra đời của Công ty Cổ phần sàn bất động sản Tài Nguyên và góp vốn liên doanh xây 

dựng khu chung cư và văn phòng làm việc cho thuê tại Nhân Chính – Hà Nội.  

- Định hướng của Công ty trong thời gian tới là phát triển song song hai lĩnh vực là khoáng 

sản và bất động sản.Sau khi chuyển đổi thành Công ty cổ phần, Công ty đã thực hiện 3 lần 

phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.  Vốn thực góp sau khi tăng vốn là 85 tỷ đồng. Công 

ty trở thành Công ty đại chúng từ 02/12/2009 và đã đăng ký Công ty đại chúng với 

UBCKNN và được chấp thuận đủ điều kiện là Công ty đại chúng. 

- Quá trình tăng vốn của Công ty như sau: 

Bảng 1: Quá trình tăng vốn Điều lệ của Công ty 
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Đơn vị: 1.000 đồng 

Thời gian Vốn điều lệ 

đăng ký 

Vốn thực góp Giá trị tăng vốn 

thực góp 

Phương thức tăng 

vốn 

Khi thành lập 

(02/07/2007) 
15.000.000 15.000.000  Góp vốn ban đầu 

Lần 1: 

18/06/2008 
30.000.000 30.000.000 15.000.000 

Phát hành cho cổ 

đông hiện hữu theo 

quy định của Luật 

doanh nghiệp (*) 

Lần 2: 

04/12/2008 
40.000.000   40.000.000 10.000.000 

Phát hành riêng lẻ 

theo quy định của 

Luật doanh nghiệp 

(**) 

Lần 3:  

10/06/2009 
85.000.000 85.000.000 40.000.000 

Phát hành riêng lẻ 

theo quy định của 

Luật doanh nghiệp 

(***) 

Lần 4:  

01/02/2016 
255.000.000 255.000.000 170.000.000 

Phát hành cho cổ 

đông hiện hữu 

(****) 

Nguồn: Công ty Cổ phần Tài Nguyên 

(*) Đại hội đồng cổ đông Công ty đã quyết định điều chỉnh tăng vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng lên 30 

tỷ đồng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 08/QĐHĐCĐ-CPTN ngày 17/06/2008 thông 

qua việc phát hành cho 3 cổ đông hiện hữu. 

Sau khi tăng vốn, vốn điều lệ thực góp là 30 tỷ đồng  

(**) Đại hội đồng cổ đông Công ty đã quyết định điều chỉnh tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên 

40 tỷ đồng thông qua việc chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư bên ngoài theo Nghị quyết 

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tài Nguyên số 12/QĐ-CPTN ngày 22/11/2008.   
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HĐQT Công ty quyết định phát hành cho 14 đối tượng theo Nghị quyết HĐQT số 22 ngày 

22/11/2008. Sau khi cổ đông nộp tiền, còn lại 500.000 cổ phiếu không mua hết HĐQT Công ty 

phân phối tiếp cho 16 đối tượng khác, tổng cộng số lượng cổ đông đã nộp tiền của đợt tăng vốn 

từ 30 tỷ lên 40 tỷ là 30 người (trong đó có 1 cổ đông hiện hữu của Công ty). Vốn điều lệ thực 

góp là 40 tỷ đồng 

(***) Đại hội đồng cổ đông Công ty đã quyết định điều chỉnh tăng vốn điều lệ từ 40 tỷ đồng lên 

85 tỷ đồng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 số 26 ngày 10/06/2009 

như sau: 

  Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư: 2.500.000 CP. 

 Phát hành cho cổ đông hiện hữu bao gồm cả cổ đông đăng ký mua nốt 500.000 cổ phiếu 

không mua hết được phân phối lại của đợt tăng vốn từ 30 tỷ lên 40 tỷ: 2.000.000 CP. 

Tổng cộng số lượng đối tượng thực tế nộp trong đợt này là 79 cổ đông. Số cổ phiếu thực 

tế phát hành là: 4.500.000 cổ phiếu. Số tiền thu được từ đợt phát hành là: 47.105.000.000 đồng. 

Vốn điều lệ thực góp là 85 tỷ đồng. 

(****) Đại hội đồng cổ đông Công ty đã quyết định điều chỉnh tăng vốn điều lệ từ 85 tỷ đồng lên 

255 tỷ đồng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 số 02 ngày 15/08/2015 

như sau: 

 Số lượng phát hành: 17.000.000 cổ phần 

 Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu  

- Số lượng phát hành: 17.000.000 cổ phiếu; 

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần; 

- Tỷ lệ thực hiện : 1:2 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được quyền mua 02 cổ phiếu 

mới) 

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không 

đặt mua hết: 

+  Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Không có  

+ Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối không mua toàn 

bộ hoặc một phần và số cổ phiếu lẻ phát sinh sau khi phân phối cho cổ đông hiện 

hữu, uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các đối tượng khác 

theo tiêu chí của Hội đồng quản trị đề ra, với giá bán bằng giá chào bán cho cổ 
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đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phần), đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành 

công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông. 

+ Xử lý cổ phần không bán hết: số lượng cổ phiếu không đăng ký mua hết sẽ được 

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán cho đối tượng khác 

theo tiêu chí của Hội đồng quản trị đề ra, với giá bán không thấp hơn giá chào bán 

cho cổ đông hiện hữu, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại 

lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông. 

Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của các đối tượng được HĐQT phân phối cổ phiếu 

mà cổ đông hiện hữu từ chối mua vượt quá tỷ lệ 25% tổng số cổ phần có quyền 

biểu quyết thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. 

+ Phương án xử lý trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến: tỷ lệ 

chào bán thành công tối thiểu là 65% số lượng chào bán. Trong trường hợp kết thúc 

đợt chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, 

số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo dự kiến, để đảm bảo lợi ích của cổ 

đông hiện hữu cũng như nhằm đảm bảo nhu cầu vốn cho mục đích đầu tư, Đại hội 

đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị cân đối huy động nguồn vốn vay 

ngân hàng để thực hiện kế hoạch. 

b. Niêm yết 

Ngày 21 tháng 5 năm 2010 Công ty đã được sở GDCK thành phố HCM chấp thuận chính 

thức niêm yết 8,5 triệu cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh với giá 

chào sàn là 24.000 đồng/cổ phiếu.  

Ngày 10 tháng 03 năm 2016 Công ty đã được sở GDCK thành phố HCM chấp thuận 

niêm yết bổ sung 17 triệu cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.  

c. Các sự kiện khác 

♦  Tháng 07 năm 2010 Công ty đã được UBND tỉnh Hòa Bình chấp thuận cho đầu tư khu 

đô thị Tài Nguyên EcoCity quy mô 98ha tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Hiện tại TNT 

đang tiến hành lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

♦  Tháng 10 năm 2010 Công ty đã ký Hợp Đồng Hợp Tác Đầu Tư khu nhà ở đô thị Kiêu 

Kỵ quy mô 17ha tại huyện Gia Lâm, Hà Nội trong đó Tài Nguyên chiếm 70% và cũng đã được 

UBND thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương. Hiện tại Công ty và các đối tác đang tiến hành 

các thủ tục để được duyệt quy hoạch 1/500. 
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♦  Ngày 26 Tháng 11 năm 2015 TNT đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp Giấy 

chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 94/GCN - UBCK và đã hoàn thành các 

thủ tục tăng vốn điều lệ lên 255 tỷ đồng. 

♦  Mở rộng quan hệ với các đối tác, các nhà đầu tư trong và ngoài nước đặc biệt là các 

nhà đầu tư Nhật Bản. 

♦  Công ty và lãnh đạo chủ chốt đã nhận được những giải thưởng cao quý của Nhà nước 

trao tặng… 

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

a.  Ngành nghề kinh doanh 

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty bao gồm: 

- Kinh doanh bất động sản; 

- Môi giới bất động sản, dịch vụ nhà đất; 

- San lấp mặt bằng các công trình xây dựng; 

- Thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; 

- Khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản (trừ khoáng sản Nhà nước cấm); 

- Kinh doanh các dịch vụ về môi trường; 

- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; 

- Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ vàng, bạc, đá quý và kim loại Nhà nước 

cấm); 

- Tư vấn đầu tư (không bao gồm dịch vụ tư vấn pháp luật và tư vấn tài chính); 

- Môi giới, xúc tiến thương mại; 

- Vận tải hàng hoá, vận chuyển hành khách; 

- Lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế và các dịch vụ du lịch khác (không bao gồm kinh 

doanh phòng hát  Karaoke, quán Bar, vũ trường); 

b. Tình hình hoạt động 

 Các lĩnh vực hoạt động, sản xuất kinh doanh chính của Công ty là đầu tư kinh doanh bất 

động sản, khoáng sản, sản xuất và cung ứng vật liệu xây dựng, kinh doanh thương mại…Các dự 

án và hoạt động kinh doanh tiêu biểu sau: 

 Lĩnh vực khoáng sản 
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Lĩnh vực khoáng sản bao gồm 2 hoạt động chính: Khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng 

sản và tư vấn trong lĩnh vực khoáng sản. 

Đối với hoạt động khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản, Công ty đang thực hiện dự 

án khai thác quặng chì – kẽm hàm lượng thấp ở mỏ chì – kẽm của khu vực bản Xá Nhè, xã Mùn 

Chung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên để chế biến tinh quặng đạt tiêu chuẩn chất lượng nhằm 

cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy trong nước và xuất khẩu. Nhà máy tại Xá Nhè, xã Mùn 

Chung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên được Công ty giao cho Công ty TNHH Tài nguyên và 

Khoáng sản Hà Nội - Điện Biên quản lý. Công suất của của nhà máy hiện nay là 150 tấn quặng 

nguyên khai/ngày. Nhà máy chính thức đi vào hoạt động từ Quý IV năm 2009 và đã mang lại lợi 

nhuận cho Công ty. Do đặc điểm thân quặng tại mỏ khai thác, Công ty áp dụng kỹ thuật khai 

thác quặng nguyên khai lộ thiên. Sản phẩm tinh quặng chì kẽm của Công ty đạt hàm lượng chì, 

kẽm trên 50% và đạt tiêu chuẩn xuất khẩu theo quy định của Thông tư số 08/2008/TT-BCT ngày 

18 tháng 6 năm 2008 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản. Trong năm 

2009, ngoài việc tiêu thụ nội địa, sản phẩm của Công ty đều xuất khẩu sang Trung Quốc. Trong 

thời gian tới, Công ty định hướng tăng dần tỷ trọng tiêu thụ nội địa để đa dạng hóa đối tượng 

khách hàng, tiết kiệm chi phí vận chuyển, rút ngắn thời gian thanh toán của đối tác và qua đó 

tăng khả năng quay vòng vốn.  

Hình ảnh sản phẩm chính của Công ty như sau:  

  

Quặng Nguyên khai Chì Quặng Nguyên khai kẽm 
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Quá trình thăm dò Quá trình khai thác 

  

Quá trình chế biến Sản phẩm tinh quặng chì xuất khẩu 

Nguồn: Công ty Cổ phần Tài Nguyên 

Đối với hoạt động tư vấn trong lĩnh vực khoáng sản, tuy thời gian hoạt động chưa lâu 

nhưng cán bộ lãnh đạo và nhân viên Công ty đã có kinh nghiệm tư vấn trình tự thủ tục xin cấp 

phép khai thác khoáng sản. Công ty đã ký kết Hợp đồng tư vấn trình tự thủ tục xin cấp phép khai 

thác khoáng sản trong năm 2009. Hoạt động tư vấn trong lĩnh vực khoáng sản một mặt tạo thêm 

lợi nhuận, mặt khác giúp đội ngũ cán bộ nhân viên tích lũy thêm kinh nghiệm trong lĩnh vực xin 

cấp phép khai thác khoáng sản để hỗ trợ cho hoạt động khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng 

sản của Công ty. 

  Bất động sản 

Lĩnh vực kinh doanh bất động sản của Công ty mới được triển khai trong năm 2009 với hai 

hoạt động chính là tư vấn, môi giới bất động sản và kinh doanh bất động sản. 
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Hoạt động tư vấn, môi giới bất động sản do chính Công ty Cổ phần Tài Nguyên và Công ty 

con là Công ty Cổ phần sàn bất động sản Tài Nguyên (Nay là Công ty CP Đầu tư Thương mại 

Dịch vụ Tài Nguyên) thực hiện. Việc thành lập Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Tài 

Nguyên nhằm tạo thêm kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm cho chính Công ty mà sắp tới đây là 

sản phẩm của dự án xây dựng khu chung cư và văn phòng làm việc cho thuê tại khu chung cư 

Nhân Chính. Ngoài ra, Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Tài Nguyên cũng được Công ty 

mẹ hỗ trợ về tài chính để chủ động tìm kiếm thêm nguồn hàng trên thị trường bất động sản cung 

cấp cho sàn giao dịch. 

Một số dự án bất động sản chủ yếu:  

 Một là, Dự án khu nhà ở và văn phòng làm việc cao cấp Nhân Chính: Diện tích dự án 

gần 10.000m2. Tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng. Cty CP Tài Nguyên tham gia 25%, dự 

án hiện tại đang chuẩn bị thi công phần móng.  

 Hai là, Dự án khu nhà ở đô thị tại huyện Gia Lâm, Hà Nội: Diện tích gần 20ha. Tổng 

vốn đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng. Dự án đang hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư và sẽ 

sớm được triển khai. 

 Ba là, Dự án khu đô thị Tài Nguyên EcoCity: Diện tích 98ha tại huyện Lương Sơn, 

tỉnh Hòa Bình. Tổng vốn đầu tư khoảng 4.500 tỷ đồng. Hiện đã được phê duyệt  quy 

hoạch chi tiết 1/500 và chuẩn bị các bước triển khai tiếp theo.  

 Bốn là, Dự án Khu nhà ở tại thành Phố Điện Biên: Tổng diện tích 6,5ha tại thành 

phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên, Công ty Cổ phần Tài Nguyên và Công ty cổ 

phần xây dựng Điện Biên tham gia 65% dự án. Đã hoàn thiện thiết kế tỷ lệ 1/500, 

dự kiến thi công quý 2 năm 2016. 

  Vật liệu xây dựng 

 Nhà máy gạch tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình: Đã được cấp giấy phép đầu tư. 

Hiện tại Công ty đang tiến hành tổ chức công tác giải phóng mặt bằng.  

 Kinh doanh vật liệu xây dựng:  Công ty định hướng mở rộng hoạt động thương mại 

trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. Các đối tác của công ty là các công ty kinh doanh 

trong lĩnh vực bất động sản, do đó Công ty có nhiều lợi thế về quan hệ kinh doanh. 

Bên cạnh đó, Công ty sẽ trực tiếp cung cấp vật liệu xây dựng cho các dự án do 

Công ty làm chủ đầu tư nhằm tiết kiệm và hạ giá thành sản phẩm, tạo lợi thế cạnh 

tranh trên thị trường.  
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c. Địa bàn kinh doanh 

Địa bàn kinh doanh chủ yếu của công ty là tại Hà Nội , Thành phố HCM và các tỉnh Hòa 

Bình, Điện Biên… 

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

a. Mô hình quản trị 

Công ty Cổ phần Tài Nguyên được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo: 

 Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu 

lực từ ngày 01/7/2006. 

 Điều lệ Công ty được sửa đổi và thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 

17/05/2014.  
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b. Cơ cấu bộ máy quản lý 

Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý Công ty      

 

CÔNG TY 

CON 

CÁC PHÒNG 

BAN 

CTY LIÊN 

KẾT 

PHÒNG HÀNH 

CHÍNH- NHÂN SỰ 

CTY CP LUẬT 

TÀI NGUYÊN 

CTY CP TM DV ĐT 

TÀI NGUYÊN 

PHÒNG KINH 

DOANH 

CTY CP XD TÀI 

NGUYÊN HÀ NỘI PHÒNG KẾ TOÁN 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ 

ĐÔNG 

BAN KIỂM SOÁT 

BAN TỔNG GIÁM 

ĐỐC 

BAN CỐ VẤN 



c. Các công ty con, công ty liên kết 

+ Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của công ty: không có 

+ Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ: 

1. Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Tài Nguyên 

- Địa chỉ: Tầng 5, số nhà 34, phố Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội. 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay đổi lần 8) số 0103903765 do Sở Kế hoạch và 

Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/07/2014. 

- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đ (Ba mươi tỷ đồng) 

- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ bất động sản: dịch vụ môi giới bất động sản, 

dịch vụ sàn giao dịch bất động sản, dịch vụ tư vấn bất động sản, dịch vụ đấu giá bất động 

sản, dịch vụ quản lý bất động sản; Thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản, kinh doanh 

thương mại, dịch vụ...v.v. 

- Tỉ lệ cổ phần do Công ty Cổ phần Tài Nguyên nắm giữ theo đăng ký kinh doanh: 

1.530.000 cổ phần tương đương 51% vốn điều lệ.  

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Tài Nguyên đã đi vào hoạt động từ năm 

2009 với chức năng chủ yếu là nơi phân phối các sản phẩm bất động sản của Công ty Cổ phần 

Tài Nguyên, đồng thời Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Tài Nguyên cũng chủ động kiếm 

nguồn hàng để cung cấp cho sàn giao dịch.  

+ Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan:  

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, tại thời điểm 31/12/2015, Công ty Cổ phần Tài 

Nguyên thực hiện đầu tư, liên kết và góp vốn vào các công ty sau: 

1. Công ty Cổ phần xây dựng Tài Nguyên Hà Nội 

- Địa chỉ: Số 17, lô 2A, đường Trung Yên 1, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố 

Hà Nội. 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 0104562719 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

thành phố Hà Nội cấp ngày 26/03/2010. 

- Vốn điều lệ: 150.000.000.000 (một trăm năm mươi tỷ) đồng 

- Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng nhà các loại, xây dựng công trình đường sắt, xây dựng 

công trình đường bộ, xây dựng các công trình công ích, xây dựng các công trình kỹ thuật 
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dân dụng: các nhà máy lọc dầu, các xưởng hoát chất, đường thuỷ, bến cảng và các công 

trình trên song, các cảng du lịch, cửa cống, đập và đê, xây dựng đường hầm... 

Tỉ lệ cổ phần do Công ty Cổ phần Tài Nguyên nắm giữ theo đăng ký kinh doanh: nắm giữ 

2.808.000 cổ phần tương ứng 18,72%  . Giá trị đầu tư ghi nhận tại 31/12/2010: 28,080 tỷ đồng. 

Công ty Cổ phần Xây dựng Tài Nguyên Hà Nội mới đi vào hoạt động vào cuối tháng 3 

năm 2010 với chức năng chính là phát triển các dự án đầu tư bất động sản mới, và giúp Công ty 

Cổ phần Tài Nguyên mở rộng hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. 

2. Góp vốn liên doanh thực hiện dự án đầu tư Khu nhà ở, dịch vụ thương mại và văn 

phòng làm việc tại phường Nhân Chính, Thanh Xuân. 

Dự án toà nhà Chung cư, văn phòng cho thuê và biệt thự đường Nguỵ Như Kon Tum - Lê 

Văn Thiêm, Hà Nội do Tổng Công ty Thành An – Bộ Quốc Pḥng quản lư, Dự án đầu tư có diện 

tích khoảng 9.134 m2, với tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng. TNT tham gia vào liên doanh thực 

hiện dự án 25% vốn góp, đảm nhận phần cung cấp tài chính, nguyên vật liệu xây dựng và bán 

hàng cho dự án. Tháng 9/2009, Công ty Cổ phần Tài Nguyên đã ký kết hợp đồng với 3 đối tác để 

cùng triển khai dự án trên. Hiện tại dự án đang chuẩn bị thi công phần móng. 

5. Định hướng phát triển 

a. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 

-  Kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông đã đầu tư vào Công ty, 

hoàn thành các nhiệm vụ đã được Đại hội cổ đông thông qua.  

- Tối đa hoá hiệu quả đầu tư chung của Công ty.  

- Hướng tới một doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong hoạt động đầu tư kinh doanh bất 

động sản và khai khoáng 

b. Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

-  Chuyên nghiệp và năng động, Công ty cổ phần Tài Nguyên từng bước phát triển, đã và 

đang khẳng định trở thành đối tác tin cậy của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.  

-  Liên danh liên kết với một số tổ chức, doanh nghiệp để triển khai các dự án lớn, nâng 

cao vị thế của công ty.  

-  Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chế độ trách nhiệm, ban hành cơ chế điều hành, cơ chế 

phân phối lợi ích và hoạt động của công ty để nâng cao trách nhiệm, khuyến khích người lao 

động và cổ đông đóng góp phần xây dựng công ty ngày càng phái triển bền vững.  
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- Thường xuyên quan tâm đào tạo nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn và tay nghề cho 

đội ngũ cán bộ công nhân viên, cùng với việc đầu tư thiết bị công nghệ tiên tiến phục vụ sản xuất 

kinh doanh để nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng được tốc độ phát triển của đất nước và hội 

nhập kinh tế quốc tế. 

-  Với chiến lược phát triển nhanh, đúng đắn, công ty đang vươn tới mục tiêu trở thành 

công ty niêm yết có vốn hóa lớn trên sàn GDCK HCM. 

-  Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh BĐS: Với định hướng đây là một trong các lĩnh vực 

kinh doanh chính của công ty. Lĩnh vực này được Công ty bắt đầu quan tâm và phát triển. Đặc 

biệt là từ năm 2009 trở lại đây Công ty đã bắt đầu đầu tư thực hiện dự án Khu chung cư cao cấp 

tại Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Trong chiến lược phát triển của mình đến năm 2020 và 

các năm tiếp theo, Công ty luôn coi lĩnh vực kinh doanh bất động sản là một trong các lĩnh vực 

hoạt động chủ yếu. Ngoài mang lại lợi nhuận, lĩnh vực này còn hỗ trợ cho lĩnh vực xây lắp, sản 

xuất công nghiệp Vật liệu xây dựng và các lĩnh vực khác cùng phát triển. Phấn đấu trong tương 

lai, Công ty sẽ trở thành một doanh nghiệp mạnh trong lĩnh vực đầu tư bất động sản tại Việt 

Nam. Để đạt được mục tiêu này, Công ty sẽ không ngừng củng cố và hình thành các đơn vị 

chuyên kinh doanh bất động sản và đa dạng hóa các loại hình đầu tư và kinh doanh bất động sản. 

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

Công ty luôn ý thức phát triển phải bền vững. Do đặc thù hoạt động của công ty là khai 

thác, chế biến tài nguyên thiên nhiên, vì vậy trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình 

công ty luôn gắn với phát triển bền vững, phát triển gắn với bảo vệ môi trường. 

Ở những nơi công ty có hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty luôn có các hoạt động xã 

hội và cộng đồng, công ty luôn ý thức đó là một phần trách nhiệm của mình, phát triển của công 

ty luôn gắn với trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội. 
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6. Các rủi ro 

Thuận lợi 

Chính sách của Nhà nước về khoáng sản  

Luật Khoáng sản được Quốc hội khoá IX thông qua năm 1996 và được sửa đổi bổ sung 

một số điều vào năm 2005 đã bộc lộ nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện. Do đó, Quốc 

hội dự kiến sẽ sửa đổi Luật Khoáng sản vào kỳ họp quốc hội tháng 11 năm 2010, trong đó, quy 

định chặc chẽ hơn việc quản lý nguồn tài nguyên khoáng sản của Nhà nước, bỏ quy chế xin cho 

các mỏ khoáng sản. Đây là rào cản đói với các đối thủ gia nhập ngành khoáng sản. 

Kinh nghiệm và năng lực của Ban quản trị điều hánh 

TNT có một Ban quản trị điều hành là những người có năng lực, kinh nghiệm, và nhiệt 

huyết trong hai lĩnh vực vực khoáng sản và bất động sản; đồng thời có nhiều quan hệ và thông 

tin liên quan đến các địa điểm mỏ trữ lượng lớn và các dự án bất động sản. Đây là một trong 

những nhân tố then chốt giúp Công ty luôn khai thác được cơ hội, chủ động đối phó được với 

thách thức để không ngừng lớn mạnh. 

Áp dụng các biện pháp nhằm tiết kiệm chi phí, tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm 

Đội ngũ chuyên gia của Công ty được đúc rút nhiều kinh nghiệm thông qua quá trình sản 

xuất thử, do đó, chi phí sản xuất càng năm về sau giảm so với những năm trước. Hơn nữa, Công 

ty đã đi vào giai đoạn hoạt động ổn định sau giai đoạn sản xuất thử năm 2009 nên sản lượng và 

chất lượng sản phẩm của Công ty những năm tới dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng ổn định. 

Giá bán của sản phẩm chì kẽm đang trong xu thế tăng 

Do nền kinh tế dần hồi phục sau cuộc khủng hoảng tài chính thế giới năm 2008, nhu cầu 

các kim loại cơ bản cho sản xuất công nghiệp đang tăng dần lên. Dự báo giá chì sẽ tăng trong 

năm nay do nhờ nhu cầu cao của từ phía các nhà sản xuất ô tô và pin, ắc quy toàn cầu, đặc biệt là 

Trung Quốc và Ấn Độ. Giá chì năm hồi tháng 6/2009 từ 1.700 USD/tấn đã tăng lên mức 2.300 

USD/tấn vào giữa tháng 1/2010. Giá chì thế giới năm 2010 dao động ở mức 2.303 USD/tấn, tăng 

33% so với năm 2009. Giá kẽm năm 2010 đạt trung bình 2.270 USD/tấn và cầu sẽ vượt cung 

khoảng 86.000 tấn. 

Khó khăn 

Sự thay đổi của chính sách thuế 

 Mức thuế xuất khẩu kim loại chì, kẽm trong năm 2008 được thay đổi từ 15% đến 20% 

theo Quyết định số 35/2008/QĐ-BTC ngày 06/06/2008 của Bộ Tài Chính. Do đó, giá bán chì 



TNT – BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 18 

kẽm của doanh nghiệp cũng tăng theo. Trong thời gian tới, nếu Chính phủ tiếp tục tăng thuế xuất 

khẩu ch́ k ẽm, trong khi Công ty không thể tăng ngay giá bán cho các đối tác thì lợi nhuận của 

Công ty sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.  

Giá cả nguyên vật liệu tăng 

Một trong những chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong giá vốn hàng bán của Công ty là giá 

điện, chiếm tới gần 20% trong cơ cấu giá vốn của Công ty. Giá điện năm 2010 tăng 6,8% so với 

năm 2009. Đây cũng là một thách thức đối với Công ty. Công ty sẽ phải tính toán sắp xếp các ca 

sản xuất hợp lý để tận dụng nguồn điện. Một khó khăn khác nữa của Công ty là Công ty nằm ở 

vùng sâu vùng xa, khó khăn về địa lý, nên việc cung cấp điện sản xuất của Công ty cũng gặp một 

số khó khăn nhu bị cắt điện, nguồn cung không ổn định… Để hạn chế khó khăn này, Công ty đã 

chủ động dựng đường truyền tải điện riêng phục vụ cho hoạt động sản xuất.  

Điều kiện tự nhiên 

Thời tiết mưa nhiều, thời gian mưa trong năm chiếm tới 50% cũng ảnh hưởng không tốt 

đến việc khai thác tuyển mỏ và thực hiện các dự án của Công ty. Công ty thường chỉ tập trung 

khai thác và chế biến khoáng sản vào mùa khô, trong khoảng quý I và quý IV hàng năm. Sản 

lượng sản phẩm trong mùa mưa (quý II và quý III) hàng năm chỉ bằng một nửa so với các quý 

mùa khô. 

II.  Tình hình hoạt động trong năm 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2015: 

 Trong năm 2015, do tình hình khó khăn chung kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của 

công ty không đạt được như kế hoạch đề ra, tuy nhiên công ty cũng xác định đó là năm cơ cấu 

tổ chức lại mô hình tổ chức, cắt giảm các bộ phận kinh doanh không hiệu quả, giảm chi phí, tập 

trung nguồn lực cho các mảng kinh doanh hiệu quả, đặt nền tảng cho sự bứt phá trong năm 

2016. 
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Tình hình thực hiện so với kế hoạch:  

Đơn vị: triệu đồng 

 

STT 

 

Các chỉ tiêu chính 

Thực hiện năm 

2014 

Năm 2015 

Kế hoạch Thực hiện Tỷ lệ % 

1 Tổng tài sản 148.353 - 193.721 - 

2 Vốn chủ sở hữu 87.295 - 100.137 - 

3 Doanh thu 21.407 150.000 74.763 50% 

4 Lợi nhuận sau thuế 4.814 11.700  7.113 61% 

5 EPS (đồng/CP) 570 1.376  837 61% 

Do khó khăn của nền kinh tế nói chung và cũng do đặc thù hoạt động kinh doanh của công ty, 

trong năm 2015, cho nên các kết quả kinh doanh chủ yếu của công ty chỉ đạt được một phần kế 

hoạch đặt ra. Tuy nhiên Công ty cũng có những sự chuẩn bị cần thiết để tạo được sự bứt phá 

trong năm 2016.  

2. Tổ chức và nhân sự  

 Danh sách Ban điều hành:  

Công ty Cổ phần Tài Nguyên được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo: 

 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015. 

 Điều lệ Công ty được sửa đổi và thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 

25/04/2015.  
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Hình 1: Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý Công ty      
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BAN 

CTY LIÊN 

KẾT 

PHÒNG HÀNH 

CHÍNH- NHÂN SỰ 

CTY CP LUẬT 

TÀI NGUYÊN 

CTY CP TM DV ĐT 

TÀI NGUYÊN 

PHÒNG KINH 

DOANH 

CTY CP XD TÀI 

NGUYÊN HÀ NỘI PHÒNG KẾ TOÁN 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ 

ĐÔNG 

BAN KIỂM SOÁT 

BAN TỔNG GIÁM 

ĐỐC 

BAN CỐ VẤN 



TNT – BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 21 

 

Đại hội đồng cổ đông  

 Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty gồm tất cả các cổ đông có 

quyền biểu quyết. ĐHĐCĐ quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy 

định. ĐHĐCĐ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho 

năm tiếp theo, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm 

soát của Công ty… 

 Hội đồng quản trị 

 Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, quản trị Công ty giữa hai kỳ 

Đại hội. HĐQT đại diện cho các cổ đông, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi 

vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của 

Đại hội đồng cổ đông. HĐQT công ty có 05 thành viên. Cơ cấu HĐQT của Công ty như sau: 

Ông Nguyễn Gia Long Chủ tịch HĐQT 

Ông Trương Sơn Hiền Thành viên HĐQT 

Ông Nguyễn Bá Huấn  Thành viên HĐQT 

Ông Đoàn Văn Tú                  Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm ngày 25/4/2015) 

Ông Nguyễn Gia Minh           Thành viên HĐQT 

Ông Đoàn Năng Tuân  Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm ngày 25/4/2015) 

 Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu 

ra. Ban kiểm soát có nhiệm vu kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh 

doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và 

Ban giám đốc. Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và pháp luật về 

những công việc thực hiện của Ban. Ban kiểm soát của Công ty có 04 thành viên. Cơ cấu Ban 

kiểm soát của Công ty như sau: 

Bà Lâm Thị Thúy   Trưởng Ban kiểm soát 

Ông Tạ Quang Huy     Thành viên 
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Bà Trần Thị Trâm   Thành viên 

Bà Hà Huyền Trang  Thành viên 

 Ban Giám đốc 

Ban Giám đốc của Công ty bao gồm 01 Tổng giám đốc, 02 Phó Tổng giám đốc và 01 Kế 

toán trưởng. Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, là người chịu trách nhiệm chính và 

duy nhất trước Hội đồng quản trị về tất cả các hoạt động kinh doanh của Công ty. Phó Tổng 

giám đốc thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc phân công hoặc ủy quyền. Ban giám 

đốc của Công ty như sau: 

Ông Vũ Tuấn Hoàng   Tổng Giám đốc 

Ông Nguyễn Bá Huấn  Phó Tổng Giám đốc 

    Ông Đoàn Năng Tuân  Phó Tổng Giám đốc  

 Kế toán trưởng 

Kế toán trưởng được Tổng giám đốc đề nghị và do HĐQT bổ nhiệm. 

Bà Vũ Thị Hồng Nhung   Kế toán trưởng 

 Phòng Kế toán 

Phòng Kế toán chịu trách nhiệm báo cáo cho Ban giám đốc về tình hình tài chính, tình hình 

sản xuất kinh doanh của Công ty; thực hiện vai trò tham mưu cho Tổng giám đốc Công ty về 

công tác hoạt động tài chính trong Công ty; theo dõi, kiểm tra và lập báo cáo về tình hình sử 

dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản; giám sát hạch toán kế toán nội bộ của các đơn vị trực thuộc, 

hạch toán chi phí của từng đối tượng theo chế độ kế toán ban hành; tham mưu cho Tổng giám 

đốc công ty chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các chế độ quản lý tài chính, kế toán theo 

quy định của Nhà nước và của Công ty; lập báo cáo tài chính hàng quý, hàng năm theo chế độ 

báo cáo tài chính hiện hành; lập kế hoạch thu chi, theo dõi các khoản phải thu, phải trả. 

 Phòng Tổ chức - Hành chính 

Phòng Tổ chức-Hành chính chịu trách nhiệm quản lý công văn, giấy tờ, sổ sách hành chính 

và con dấu; quản lý hồ sơ lao động, sổ bảo hiểm xã hội, thực hiện quản lý lao động, tiền lương và 

các chế độ đối với CBCNV; tham mưu cho Tổng giám đốc Công ty về tổ chức bộ máy sản xuất 
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kinh doanh và bố trí nhân sự cho nhu cầu phát triển của Công ty; xây dựng kế hoạch, chương 

trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho CBCNV; thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu của 

Công ty; quản lý cơ sở vật chất của Công ty, thu mua văn phòng phẩm, giữ gìn môi trường, vệ 

sinh trong khuôn viên Công ty, điều phối tài xế phục vụ công tác cho CBCNV; đảm bảo công tác 

an toàn trong lao động, phòng cháy chữa cháy. 

  Phòng Đầu tư - Phát triển 

Phòng Đầu tư - Phát triển chịu trách nhiệm tìm kiếm các mỏ khoáng sản mới; tổ chức xây 

dựng các hồ sơ, giấy tờ cần thiết để nộp và giải trình cho các Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm 

quyền trong quá trình xin phép khai thác và chế biến khoáng sản; quản lý vốn đầu tư ở các công 

ty đã góp vốn liên kết, liên doanh; tìm kiếm và đề xuất các cơ hội đầu tư mới cho Ban giám đốc. 

Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành 

Hội đồng quản trị 

Ông Nguyễn Gia Long - Chủ tịch HĐQT 

- Họ và tên: Nguyễn Gia Long  

- Giới tính : Nam 

- Ngày tháng năm sinh : 21/05/1977  

- Số CMTND/Hộ chiếu : 012636740 cấp ngày 30/11/2006 tại Hà Nội 

- Quốc tịch : Việt Nam 

- Dân tộc : Kinh 

- Quê quán : Đông Phương Yên – Chương Mỹ - Hà Nội 

- Địa chỉ thường trú : Số 61/562 đường Láng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. 

- Số ĐT liên lạc :  04. 62518094 

- Trình độ văn hóa : 12/12 

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật, thạc sĩ quản trị kinh doanh 

- Quá trình công tác :  



TNT – BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 24 

 Năm 1999 – 2003: Giám đốc công ty TNHH Long Phát 

 Năm 2003 – 2008: Chuyên viên Bộ Tài Nguyên và Môi trường 

 Năm 2008 – nay: Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tài 

Nguyên. 

- Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tài Nguyên 

- Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không 

- Số cổ phần do cá nhân sở hữu: 26.000 cổ phần chiếm 0,31% vốn điều lệ 

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

- Số cổ phần của những người có liên quan:   

Họ tên Quan hệ Số cổ phần sở hữu Tỷ lệ sở hữu (%) 

Nguyễn Thị Điểm Mẹ đẻ 2.000 0,0235 

Nguyễn Thị Liên Em gái 1.000 0,0118 

Nguyễn Gia Khoa Em trai 2.000 0,0235 

 

Ông Trương Sơn Hiền – Thành viên HĐQT 

- Giới tính : Nam 

- Ngày tháng năm sinh : 12/06/1968  

- Số CMTND/Hộ chiếu : 011921521 cấp ngày 06/12/1995 tại Hà Nội 

- Quốc tịch : Việt Nam 

- Dân tộc : Kinh 

- Quê quán : Hà Nội 
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- Địa chỉ thường trú: Số 35, ngơ 3, Giảng Vơ, Ba Đình, Hà Nội. 

- Số ĐT liên lạc : 04. 62510894 

- Trình độ văn hóa : 12/12 

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật, cử nhân kinh tế 

- Quá trình công tác :  

 Năm 1982 – 1986: Học viên sĩ quan Cục Tuyên huấn – Tổng cục Chính trị 

 Năm 1986 - 1987: Trợ lý Giám đốc, Quản lý trưởng nhà máy Z113 – Bộ Quốc phòng 

 Năm 1987 – 1994: Thành viên Đoàn ca múa – Tổng cục Chính trị 

 Năm 1994 – 1998: Sinh viên trường Đại học Luật và Đại học Ngoại thương Hà Nội 

 Năm 1998 – 2000: Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Mỹ nghệ Ngọc Hà 

 Năm 2000 – 2002: Phó giám đốc Công ty TNHH Nhà đẹp 

 Năm 2002- 2006: Trưởng phòng Kinh doanh XNK Công ty CP thép Nhật Việt 

 Năm 2006 – 2008: Giám đốc điều hành Công ty CP Tài Nguyên 

 Năm 2008 – 2010: Phó Tổng  giám đốc Công ty Cổ phần Tài Nguyên, thành viên HĐQT 

 Năm 2010 – 2012: Tổng  giám đốc Công ty Cổ phần Tài Nguyên, thành viên HĐQT 

 Năm 2010 – nay: Thành viên HĐQT 

- Chức vụ đang nắm giữ : Thành viên HĐQT 

- Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không 

- Số cổ phần do cá nhân sở hữu: 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ 

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

- Người có liên quan: Không 

Ông Nguyễn Bá Huấn – Thành viên HĐQT 
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- Giới tính : Nam 

- Ngày tháng năm sinh : 30/04/1977  

- Số CMTND/Hộ chiếu : 111291417 cấp ngày 02/03/2009 tại Hà Nội  

- Quốc tịch : Việt Nam 

- Dân tộc : Kinh 

- Quê quán : Đông Phương Yên – Chương Mỹ - Hà Nội 

- Địa chỉ thường trú : Đông Phương Yên – Chương Mỹ - Hà Nội 

- Số ĐT liên lạc : 04. 62510894 

- Trình độ văn hóa : 12/12 

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Quản trị kinh doanh 

- Quá trình công tác :  

 Năm 2001 – 2003: Phó Giám đốc Công ty TNHH Long Phát 

 Năm 2003 – 2006: Phó Giám đốc Công ty TNHH Phương Nam 

 Năm 2006 – 6/2008: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Tài Nguyên 

 6/2008 – 11/2008: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tài Nguyên 

 12/2008 – nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tài Nguyên 

 Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tài Nguyên 

- Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không 

- Số cổ phần do cá nhân sở hữu: 10.000 cổ phần chiếm 0,12% vốn điều lệ 

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

- Số lượng chứng khoán của những người có liên quan:   
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Họ tên Quan hệ Số cổ phần sở hữu Tỷ lệ sở hữu (%) 

Nguyễn Thị Hoàn Vợ 2.000 0,0235 

Nguyễn Bá Đạt Em trai 2.000 0,0235 

Nguyễn Bá Thắng Em trai 2.000 0,0235 

 

Ông Đoàn Văn Tú – Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm ngày 25/4/2015) 

- Giới tính : Nam 

- Ngày tháng năm sinh : 28/10/1977  

- Số CMTND/Hộ chiếu : 013124650 cấp ngày: 10/10/2008 tại CA TP HN 

- Quốc tịch : Việt Nam 

- Dân tộc : Kinh 

- Quê quán : Đồng Tiến, Quỳnh Phụ, Thái Bình 

- Địa chỉ thường trú : Khu TT H26, Phú Thứ, Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội 

- Số ĐT liên lạc : 04.6251894 

- Trình độ văn hóa : 12/12 

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng 

- Quá trình công tác :  

 Năm 2002 - 2004: Cán bộ kỹ thuật Chi nhánh Công ty CP Xây dựng và kinh doanh nhà 

Kim Sơn. 

 Năm 2004 – 2009: Cán bộ kỹ thuật Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và đô thị Việt 

Nam. 

 Năm 2009 - nay: Cán bộ kỹ thuật Công ty CP Tài Nguyên, thành viên HĐQT 

- Chức vụ công tác hiện nay: thành viên Hội đồng quản trị 
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- Chức vụ nắm giữ ở các tổ chức khác: Không 

- Số cổ phần sở hữu cá nhân: 1.000 cổ phần,  chiếm 0,0118% vốn điều lệ 

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

- Số lượng chứng khoán của những người có liên quan: Không 

Ông Nguyễn Gia Minh – Thành viên HĐQT 

- Giới tính : Nam 

- Ngày tháng năm sinh : 08/04/1984  

- Số CMTND/Hộ chiếu : 111845941 cấp ngày: 26/05/2009 tại CA TP Hà Nội  

- Quốc tịch : Việt Nam 

- Dân tộc : Kinh 

- Quê quán : Hà Tây 

- Địa chỉ thường trú : Thôn 2, Đông Phương Yên, Chương Mỹ, Hà Nội 

- Số ĐT liên lạc : 04.62510894 

- Trình độ văn hóa : 12/12 

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Quản trị kinh doanh 

- Quá trình công tác :  

 Năm 2009 – nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần sàn Bất động sản 

Tài Nguyên, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tài Nguyên 

- Chức vụ công tác hiện nay: thành viên Hội đồng quản trị 

- Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty Cổ 

Phần sàn Bất động sản Tài Nguyên 

- Số cổ phần do cá nhân sở hữu: 2.000 cổ phần chiếm 0,0235% vốn điều lệ 
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- Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

- Số lượng chứng khoán của những người có liên quan: Không có  

Ông Đoàn Năng Tuân - Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm ngày 25/4/2015) 

(Thông tin xem trong phần Ban Tổng Giám đốc) 
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Ban Tổng Giám đốc 

Ông Vũ Tuấn Hoàng   – Tổng giám đốc 

- Giới tính : Nam 

- Ngày tháng năm sinh : 27/04/1971  

- Số CMTND/Hộ chiếu : 011833485 Cấp ngày 30/08/2000 tại CA Hà Nội        

- Quốc tịch : Việt Nam  

- Dân tộc  : Kinh 

- Quê quán : Số 51, Ngõ 562, Bưởi, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 

- Địa chỉ thường trú : Số 51, Ngõ 562, Bưởi, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội  

- Số ĐT liên lạc :  04. 62510894 

- Trình độ văn hóa : 12/12 

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế đối ngoại 

- Quá trình công tác :  

 Năm 1994 - 1997: Phó phòng Giao dịch và Ngân quỹ - Ngân hàng VPBank 

 Năm 1997 - 1998: Trợ lý TGĐ, Giám đốc Trung tâm thương mại – Tổng Công ty Hồ Tây, 

Ban Tài chính Quản trị Trung ương  

 Năm 1998 – 2005: Phó Giám đốc điều hành, Giám đốc các dự án quốc tế - Công ty tư vấn 

Tài chính Ngân hàng  

 Năm 2005 - 2008: Phó TGĐ thứ nhất – Công ty liên doanh chế tạo xe máy LIFAN Việt 

Nam 

 Năm 2008 – 2010: Trợ lý TGĐ, Chánh Văn phòng HĐQT – Công ty Cổ phần Bất động sản 

Bưu chính Viễn thông Việt Nam 

 Tháng 10/2010 – 7/2012: Phó TGĐ phụ trách đầu tư và kinh doanh – Công ty Cổ phần Tài 

Nguyên 

 Tháng 7/2012 - Nay: Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Tài Nguyên  
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- Chức vụ công tác hiện nay: Tổng Giám Đốc  Công ty CP Tài Nguyên  

- Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không 

- Số cổ phần do cá nhân sở hữu: 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ 

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

- Số lượng chứng khoán của những người có liên quan: Không có 

Ông Đoàn Năng Tuân  – Phó Tổng giám đốc 

- Giới tính: Nam 

- Ngày tháng năm sinh: 19/01/1978 

- Số chứng minh thư nhân dân: 013276502 cấp ngày 23/03/2010 tại Hà Nội 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Dân tộc: Kinh 

- Quê quán: Thụy Dương, Thái Thụy, Thái Bình. 

- Địa chỉ thường trú: Tổ 23, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội. 

- Số điện thoại liên lạc:  04.62510894 

- Trình độ văn hoá: 12/12 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ tài chính – ngân hàng 

- Quá trình công tác: 

 Tháng 10/2010 – nay: Phó tổng giám đốc - Công ty cổ phần Tài Nguyên 

 Tháng 03/2010 – Tháng 10/2010: Giám đốc tài chính - Công ty cổ phần Tài Nguyên 

 Tháng 09/2009 – Tháng 03/2010: Phó tổng giám đốc – Công ty Đầu tư Xây dựng Hải Vân 

 Tháng 08/2008 - Tháng 09/2009: Giám đốc tài chính - Công ty cổ phần Quản lý quỹ Việt 

Tín 
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 Tháng 07/2007 - Tháng 08/2009: Kế toán trưởng - Công ty cổ phần chứng khoán Việt Tín 

 Tháng 10/2006 - Tháng 07/2007: Kế toán trưởng - Astral Infotech Vietnam 

 Tháng 01/2006 - Tháng 10/2006:  Kiểm toán viên cao cấp - Công ty Kiểm toán DAACO 

 Tháng 07/2004 -Tháng 12/2005: Chuyên viên tư vấn kế toán, tài chính - SCS (Vietnam) 

Co., Ltd 

 Tháng 07/2004 - Tháng 12/2005: Kế toán trưởng - The Zenitaka Corporation TLIP 

 Tháng 09/2000 - Tháng 07/2004: Phó GĐ tư vấn đầu tư, tài chính - Cty CP Tư vấn Đầu tư 

Xây dựng cơ sở hạ tầng  

- Chức vụ công tác hiện nay: Phó tổng giám đốc - Công ty cổ phần Tài Nguyên 

- Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không 

- Số cổ phần do cá nhân sở hữu: Không 

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

- Số lượng chứng khoán của những người có liên quan: Không có 

Ông Nguyễn Bá Huấn   – Phó Tổng giám đốc (Như trên) 

 

Ban kiểm soát 

Bà Lâm Thị Thúy - Trưởng Ban kiểm soát 

1. Họ và tên  : Lâm Thị Thuý 

2. Giới tính  : Nữ 

3. Ngày tháng năm sinh  : 03/06/1980 

4. Nơi sinh  : Hà Nam 

5. CMND  : 013327537 Ngày cấp 11/07/2013 Nơi cấp: CA Hà Nội 

6. Quốc tịnh  : Việt Nam 
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7. Dân tộc  : Kinh 

8. Quê quán  : Hà Nam 

9. Địa chỉ thường trú 
 : Phòng 1703, nhà N2, CT1.1, Chung cư ngõ 183 Hoàng 

Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, HN  

10. Điện thoại  :  

11. Trình độ văn hóa  : 12/12 

12. Trình độ chuyên môn  

 : Thạc sỹ Luật kinh tế, Chứng chỉ Quản trị nguồn nhân 

lực, chứng chỉ Quản trị doanh nghiệp 

13. Quá trình công tác   : 

- Tháng 09/2007 đến 08/2009:  Giám đốc nhân sự Công ty cổ phần Khoa Phát 

- Tháng 01/2010 đến 06/2011: Trưởng phòng nhân sự Công ty Vietnam net Icom 

- Tháng 06/2011 đến nay: Trưởng phòng Pháp chế Công ty CP phát triển Phú Mỹ. 

- Tháng 08/2012 đến nay: Phó Giám đốc Công ty Nội thất Không Gian Việt. 

14. Chức vụ hiện nay 
 : Phó Giám đốc Công ty Nội thất Không 

Gian Việt 
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Bà Trần Thị Trâm – Thành viên Ban kiểm soát 

- Họ và tên: Trần Thị Trâm 

- Giới tính: Nữ 

- Ngày tháng năm sinh: 17/12/1983 

- Số chứng minh thư nhân dân: 151470817 cấp ngày 26/2/2009 tại Thái Bình 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Dân tộc: Kinh 

- Quê quán: Tân Lập – Vũ Thư – Thái Bình 

- Địa chỉ thường trú: Tân Lập – Vũ Thư – Thái Bình 

- Số điện thoại liên lạc: 04.62510894 

- Trình độ văn hoá:12/12 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ – Luật sư  

- Quá trình công tác: 

 Từ 2005-2007: Trưởng phòng Tư vấn - Văn phòng Luật sư Đại Cát Việt 

 Từ 2007-2009: Chuyên viên pháp lý - Cục trợ giúp pháp lý Bộ tư pháp 

 Từ 20010-nay: Trưởng phòng pháp chế Công ty CP Tài Nguyên 

- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Tài Nguyên 

- Chức vụ nắm giữ ở các tổ chức khác : Không 

- Sở hữu cổ phần cá nhân: 800 cổ phiếu, chiếm 0,009 % vốn điều lệ. 

- Số cổ phần của những người có liên quan: Không 

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

- Các khoản nợ đối với công ty: Không 

- Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: Không 

- Số lượng chứng khoán của những người có liên quan: Không 
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Ông Tạ Quang Huy – Thành viên Ban kiểm soát 

- Giới tính : Nam 

- Ngày tháng năm sinh : 10/09/1975  

- Số CMTND/Hộ chiếu : 011880218 Cấp ngày 10/01/2002 tại CA Hà Nội        

- Quốc tịch : Việt Nam  

- Dân tộc : Kinh 

- Quê quán : Duy Tiên, Hà Nam 

-  Địa chỉ thường trú : Lê Văn Hưu, Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội  

-  Số ĐT liên lạc : 04.62510894 

- Trình độ văn hóa : 12/12 

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật 

- Quá trình công tác :  

 Năm 1999 - 2001: Cán bộ kinh doanh công ty TAICERA 

 Năm 2001 – 2003: Nhân viên tư vấn luật Công ty Long Phát 

 Năm 2004 – 2006: Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty TNHH Dịch vụ, Thương mại và sản 

xuất Anh Sơn 

 Năm 2006 - 2008: Nhân viên tư vấn luật Công ty Cổ phần Tài Nguyên 

 Năm 2008 – 2010: Trưởng ban Kiểm soát, nhân viên tư vấn luật Công ty Tài Nguyên 

 Năm 2010 – nay: Thành viên Ban kiểm soát, Phó phòng đầu tư Công ty Cổ phần Tài 

Nguyên  

- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Tài Nguyên  

- Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không 

- Số cổ phần do cá nhân sở hữu: 2.000 cổ phần chiếm 0.0235% vốn điều lệ 
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- Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

- Số lượng chứng khoán của những người có liên quan: Không có 

Bà Hà Huyền Trang  – Thành viên Ban kiểm soát 

- Số CMND  013476188  ngày cấp 13/10/2011  nơi cấp CA Hà Nội 

- Giới tính:  � Nam    Nữ 

- Ngày tháng năm sinh: 18/11/1987 

- Nơi sinh: Thành phố Sơn La – Tỉnh Sơn La 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Dân tộc: Thái 

- Quê quán: Sơn La 

- Địa chỉ thường trú: Tổ 6 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 

- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:  

- Trình độ văn hoá: Đại học 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

- Quá trình công tác: 

 Tháng 7/1013 đến 4/2014: Kế toán viên Công ty cổ phần truyền thông và giải trí Ngày 

Mới. 

 Tháng 10/2012 đến 3/2013: Trợ lý GĐ công ty TNHH truyền thông và giải trí Ngày Mới. 

 Tháng 5/2010 đến 10/2012: Thư ký HĐQT Công ty cổ phần Tài Nguyên kiêm ủy viên 

BCH Công đoàn. 

- Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán viên Công ty cổ phần truyền thông và giải trí Ngày Mới 

- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: 

- Số cổ phần nắm giữ: 1.000 cổ phần 

Trong đó:  + Sở hữu cá nhân: .1000 cổ phần 
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+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần 

Kế toán trưởng 

Bà Vũ Thị Hồng Nhung – Kế toán trưởng 

- Giới tính : Nữ 

- Ngày tháng năm sinh : 14/06/1981  

- Số CMTND/Hộ chiếu : 151282902 Cấp ngày 21/06/2010 tại CA Thái Bình        

- Quốc tịch : Việt Nam  

- Dân tộc  : Kinh 

- Quê quán : Tây Sơn - Tiền Hải – Thái Bình 

- Hộ khẩu thường trú : Khu 4 - Thị Trấn - Tiền Hải – Thái Bình 

- Chỗ ở hiện tại : Số nhà 1 ngách 18 ngõ 40 Tô Vĩnh Diện – Khương Trung - Thanh Xuân – 

Hà Nội 

- Số ĐT liên lạc : 0903202553 

- Trình độ văn hóa : Đại học 

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế  

- Quá trình công tác :  

 Tháng 10/2014 – nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tài Nguyên 

 Tháng 12/2012 – 03/2013: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tài Nguyên 

 Năm 2010 – 12/2012: Kế toán tổng hợp – Công ty CP Tài Nguyên 

 Năm 2008 – 2009: Kế toán tổng hợp – Công ty TNHH May và Quảng Cáo Việt  

 Năm 2005 -2008 : Kế toán trưởng – Công ty CP Công Nghệ HT  

 Năm 2002-2005: Kế toán viên – Công ty LD Thẻ Thông Minh MK 

- Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tài Nguyên 

- Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không 

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

-  Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

 Những thay đổi trong ban điều hành: (Liệt kê các thay đổi trong Ban điều hành 

trong năm). 

 Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với 

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

a. Các khoản đầu tư lớn 

 Một là, Dự án khu nhà ở và văn phòng làm việc cao cấp Nhân Chính: Diện tích dự án gần 

10.000m2. Tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng. Cty CP Tài Nguyên tham gia là 25%, dự án hiện 

tại đang chuẩn bị thi công phần móng.  

 Hai là, Dự án khu nhà ở đô thị tại huyện Gia Lâm, Hà Nội: Diện tích gần 20ha. Tổng vốn 

đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng. Dự án đang hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư và sẽ sớm 

triển khai. 

 Ba là, Dự án khu đô thị Tài Nguyên EcoCity: Diện tích 98ha tại huyện Lương Sơn, tỉnh 

Hòa Bình. Tổng vốn đầu tư khoảng 4.500 tỷ đồng. Hiện đã được phê duyệt quy hoạch 

chi tiết 1/500 và đang chuẩn bị các bước triển khai tiếp theo.  

 Bốn là, Dự án Khu nhà ở tại thành Phố Điện Biên: Tổng diện tích 6,5ha tại thành phố 

Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên, Công ty Cổ phần Tài Nguyên và Công ty cổ phần xây 

dựng Điện Biên tham gia 65% dự án. Đã hoàn thiện thiết kế tỷ lệ 1/500, dự kiến thi 

công quý 2 năm 2016.  

b. Các công ty con, công ty liên kết 

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Tài Nguyên 

- Địa chỉ: Tầng 5, số nhà 34, phố Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội. 
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- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay đổi lần 8) số 0103903765 do Sở Kế hoạch và 

Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/07/2014. 

- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đ (Ba mươi tỷ đồng) 

- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ bất động sản: dịch vụ môi giới bất động sản, 

dịch vụ sàn giao dịch bất động sản, dịch vụ tư vấn bất động sản, dịch vụ đấu giá bất động 

sản, dịch vụ quản lý bất động sản; Thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản, kinh doanh 

thương mại, dịch vụ...v.v. 

- Tỉ lệ cổ phần do Công ty Cổ phần Tài Nguyên nắm giữ theo đăng ký kinh doanh: 

1.530.000 cổ phần tương đương 51% vốn điều lệ.  

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Tài Nguyên đã đi vào hoạt động từ năm 

2009 với chức năng chủ yếu là nơi phân phối các sản phẩm bất động sản của Công ty Cổ phần 

Tài Nguyên, đồng thời Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Tài Nguyên cũng chủ động kiếm 

nguồn hàng để cung cấp cho sàn giao dịch. 

+ Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan:  

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, tại thời điểm 31/12/2015, Công ty Cổ phần Tài 

Nguyên thực hiện đầu tư, liên kết và góp vốn vào các công ty sau: 

Công ty Cổ phần xây dựng Tài Nguyên Hà Nội 

- Địa chỉ: Số 17, lô 2A, đường Trung Yên 1, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố 

Hà Nội. 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 0104562719 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

thành phố Hà Nội cấp ngày 26/03/2010. 

- Vốn điều lệ: 150.000.000.000 (một trăm năm mươi tỷ) đồng 

- Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng nhà các loại, xây dựng công trình đường sắt, xây dựng 

công trình đường bộ, xây dựng các công trình công ích, xây dựng các công trình kỹ thuật 

dân dụng: các nhà máy lọc dầu, các xưởng hoát chất, đường thuỷ, bến cảng và các công 

trình trên song, các cảng du lịch, cửa cống, đập và đê, xây dựng đường hầm.. 

Tỉ lệ cổ phần do Công ty Cổ phần Tài Nguyên nắm giữ theo đăng ký kinh doanh: nắm giữ 

2.808.000 cổ phần tương ứng 18,72%  . Giá trị đầu tư ghi nhận tại 31/12/2010: 28,080 tỷ đồng. 
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Công ty Cổ phần Xây dựng Tài Nguyên Hà Nội mới đi vào hoạt động vào cuối tháng 3 

năm 2010 với chức năng chính là phát triển các dự án đầu tư bất động sản mới, và giúp Công ty 

Cổ phần Tài Nguyên mở rộng hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. 

4. Tình hình tài chính 

a. Tình hình tài chính 

Đơn vị: triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 % tăng giảm 

Tổng giá trị tài sản 

Doanh thu thuần 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 

Lợi nhuận khác  

Lợi nhuận trước thuế 

Lợi nhuận sau thuế 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 

148.353 

21.407 

4.815 

(1) 

4.814 

4.814 

570 

193.721 

74.763 

7.458 

(265) 

7.193 

7.113 

837 

30,6 

249,2 

54,9 

- 

49,4 

47,8 

46,8 

– Các chỉ tiêu khác: (tùy theo đặc điểm riêng của ngành, của công ty để làm rõ kết quả 

hoạt động kinh doanh trong hai năm gần nhất). 

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu  

Các chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Ghi chú 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

 Hệ số thanh toán ngắn hạn 

TSLĐ/Nợ ngắn hạn 

 Hệ số thanh toán nhanh: 

      TSLĐ - Hàng tồn kho 

           Nợ ngắn hạn 

 

 

1,19 

 

1,19 

 

 

 

1,20 

 

1,20 

 

 

 

 

 

 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

 Hệ số Nợ/Tổng tài sản 

 Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 

 

0,37 

0,63 

 

0,48 

0,93 

 

 

 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    
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Các chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Ghi chú 

 Vòng quay hàng tồn kho: 

           Giá vốn hàng bán     

       Hàng tồn kho bình quân 

 Doanh thu thuần/Tổng tài sản  

 

2 

 

0,14 

 

2,5 

 

0,39 

 

 

 

 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

 H.số L.nhuận sau thuế/Doanh thu  thuần 

 H.số L.nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu  

 H.số L.nhuận sau thuế/Tổng tài sản 

 H.số L.nhuận từ hđkd/D.thu thuần 

 

0,23 

0,24 

0,03 

0,23 

 

0,10 

0,07 

0,04 

0,10 
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5.  Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

a. Cổ phần 

- Tổng  số cổ phần đang niêm yết: 8.500.00 cổ phần 

- Loại chứng khoán:          Cổ phiếu phổ thông 

- Mã chứng khoán:            TNT 

- Cổ phiếu quỹ: không có 

- Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng: không có 

b. Cơ cấu cổ đông 

STT Loại cổ đông Số lượng cổ đông Số lượng cổ phần Tỷ lệ (%) 

1 Cổ đông trong nước 350 25.493.450 99,97 

 Cổ đông tổ chức 1 5.000 0,02 

 Cổ đông cá nhân 349 25.488.450 99,95 

2 Cổ đông nước ngoài 5 6.550 0,03 

 Cổ đông tổ chức 1 4.150 0,02 

  Cổ đông cá nhân 4 2.400 0,01 

  TỔNG 355 25.500.000 100 

Số liệu cổ đông được thống kê theo Danh sách cổ đông ngày 22/03/2016.  

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không phát sinh 

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: không phát sinh 

e. Các chứng khoán khác: không có 

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty 

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu: Công ty không có hoạt động sản xuất trực tiếp 

6.2. Tiêu thụ năng lượng: Công ty không có hoạt động sản xuất trực tiếp 

6.3. Tiêu thụ nước: Công ty không có hoạt động sản xuất trực tiếp 

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:  

- Công ty tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường và chưa 

bao giờ bị xử phạt. 
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6.5. Chính sách liên quan đến người lao động: 

- Công ty luôn tuân thủ đầy đủ các quy định và chính sách hiện hành đối với người lao động, 

luôn đảm bảo quyền lợi cũng như có những cơ chế đãi ngộ tốt, khuyến khích người lao động để 

họ toàn tâm toàn ý gắn bó vì sự phát triển chung của Công ty. 

6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương: 

- Công ty luôn tham gia đầy đủ các hoạt động cộng đồng tại địa phương, hỗ trợ đóng góp đầy đủ 

về tài chính trong khả năng của mình.      

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc 

 Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc tối thiểu phải bao gồm các nội dung sau:  

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

Do tình hình khó khăn chung của nền kinh tế cũng như các đặc thù của ngành nghề nên 

Công ty chỉ hoàn thành được một phần kết của kế hoạch sản xuất kinh doanh như Nghị quyết đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đề ra.  

Tuy nhiên ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ toàn Công ty đã quyết tâm, nỗ lực không 

ngừng trong việc tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng và đối tác. 

Đặc biệt Công ty đã có những nghiên cứu, phân tích, đánh giá tình hình và chuẩn bị kỹ càng các 

nguồn lực để duy trì sự ổn định và đạt được mục tiêu có thể bứt phá trong năm 2016.   

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau: 

 Đơn vị: triệu đồng 

 

STT 

 

Các chỉ tiêu chính 

Thực hiện năm 

2014 

Năm 2015 

Kế hoạch Thực hiện Tỷ lệ % 

1 Tổng tài sản 148.353 - 193.721 - 

2 Vốn chủ sở hữu 87.295 - 100.137 - 

3 Doanh thu 21.407 150.000 74.763 50% 

4 Lợi nhuận sau thuế 4.814 11.700  7.113 61% 
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5 EPS (đồng/CP) 570 1.376  837 61% 

2. Tình hình tài chính 

a)  Tình hình tài sản 

Tổng tài sản tại thời điểm cuối năm 2015 tăng 31% so với tại thời điểm cuối năm 2014 từ 

148 lên 194 tỷ đồng. Tài sản của công ty tập trung chủ yếu ở đầu tư dài hạn và chưa thực sự phát 

huy hiệu quả, do đó ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công 

ty. Tình hình thu hồi công nợ đã đạt được các thành quả nhất định, các đối tác đã thanh toán một 

phần các khoản công nợ đến hạn do đó trong năm 2015 công ty đã hoàn nhập dự phòng các 

khoản phải thu khó đòi, khoản này chiếm phần lớn trong tổng các chi phí quản lý của công ty và 

mang lại lợi nhuận cho công ty. 

b) Tình hình nợ phải trả 

Công ty có một số khoản nợ phải trả ngắn hạn tuy nhiên vẫn nằm trong tầm kiểm soát, 

công ty cũng đã làm việc với các đối tác, tiến hành gia hạn nợ và có lộ trình thanh toán cụ thể. 

Do vậy trong ngắn hạn các khoản nợ phải trả không ảnh hưởng nhiều đến khả năng thanh toán 

của công ty. 

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

Năm 2015 công ty đã tiến hành tinh giảm bộ máy quản lý theo hướng chuyên môn hóa 

cao. Tách biệt quản trị công ty với quản lý điều hành sản xuất kinh doanh. Tiến hành thanh lý, 

giải thể các bộ phận, các hoạt động kinh doanh không hiệu quả… 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai 

Dự án khu nhà ở và văn phòng làm việc cao cấp Nhân Chính. Quy mô dự án: diện tích dự 

án 9.134m2 bao gồm 01 tòa nhà chung cư 24 tầng, 02 toà nhà văn phòng 12 tầng và khu biệt thự nhà 

vườn. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1.000 tỷ VNĐ. Tỷ lệ Cty CP Tài Nguyên: Tham gia 25% dự án. 

Dự kiến sẽ tiến hành thi công phần móng vào cuối Quý 2/2016.  

Dự án khu nhà ở đô thị Kiêu Kỵ. Tháng 10 năm 2010 Công ty đã ký Hợp Đồng Hợp Tác 

Đầu Tư khu nhà ở đô thị Kiêu Kỵ quy mô 17ha tại huyện Gia Lâm, Hà Nội trong đó Tài Nguyên 

chiếm 70% và cũng đã được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương. Dự án đang hoàn 

thiện công tác chuẩn bị đầu tư và sẽ sớm được triển khai. 
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Dự án khu đô thị Tài Nguyên EcoCity. Tháng 07 năm 2010 Công ty đã được UBND tỉnh 

Hòa Bình chấp thuận cho đầu tư khu đô thị Tài Nguyên EcoCity quy mô 98ha tại huyện Lương 

Sơn, tỉnh Hòa Bình. Hiện đã được phê duyệt  quy hoạch chi tiết 1/500 và chuẩn bị các bước 

triển khai tiếp theo. 

Tháng 11 năm 2013 Công ty đã cùng với công ty cổ phần Xây dựng Tài Nguyên Hà Nội 

tham gia đầu tư dự án bất động sản tại thành phố Điện Biên (sẽ khởi công trong quý 2/2016), hứa 

hẹn sẽ sớm mang lại thành quả cho công ty. 

Doanh thu từ hoạt động tư vấn bất động sản và khoáng sản. Nhằm phát huy lợi thế về 

kinh nghiệm và quan hệ, cũng như bám sát diễn biến của thị trường khoáng sản và bất động sản 

Việt Nam. Ban lãnh đạo công ty vẫn duy trì một bộ phận kinh doanh trong mảng tư vấn này. 

Các hoạt động thương mại khác. Công ty định hướng sẽ mở rộng hoạt động thương mại 

trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. Vì các đối tác của công ty là các công ty kinh doanh trong lĩnh 

vực bất động sản, do đó công ty có nhiều lợi thế về quan hệ kinh doanh. Mặt khác, công ty đang 

đầu tư các dự án bất động sản, sẽ phải sử dụng rất nhiều vật liệu xây dựng, do đó công ty sẽ đứng 

ra trực tiếp cung cấp vật liệu xây dựng cho các dự án của mình sẽ tiết kiệm và hạ giá thành sản 

phẩm góp phần làm tăng lợi nhuận cho cổ đông công ty. 

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:  

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của công ty đã được kiểm toán chấp thuận toàn bộ 

và không có ý kiến ngoại trừ hay lưu ý nào. 

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty 

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty 

Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 

Do tình hình khó khăn chung Công ty chưa đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh như 

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đề ra.  

Tuy nhiên ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ toàn Công ty đã quyết tâm, nỗ lực không 

ngừng trong việc tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng và đối tác. 

Đặc biệt Công ty đã có những nghiên cứu, phân tích, đánh giá tình hình và chuẩn bị kỹ càng các 

nguồn lực để duy trì sự ổn định và đạt được mục tiêu có thể bứt phá trong năm 2016.  
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Tình hình thực hiện so với kế hoạch 

Nhìn chung nãm 2015 tuy công ty chưa đạt được 100% các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận 

đề ra nhưng công ty đã đi đúng hướng và có những chuẩn bị kỹ càng để tạo đà phát triển trong 

tương lai. 

 Những thay đổi chủ yếu trong năm 

♦  Trong năm 2015 HĐQT và ban giám đốc công ty đã thay đổi định hướng kinh doanh, 

tập trung vào mảng xây lắp, vật liệu xây dựng, thương mại nhằm tạo nguồn thu và tiềm lực tài 

chính cho công ty. 

♦  Công ty đã cùng với công ty cổ phần Xây dựng Tài Nguyên Hà Nội tham gia đầu tư dự 

án bất động sản tại thành phố Điện Biên, hứa hẹn sẽ sớm mang lại thành quả cho công ty. 

♦  Quyết định về thoái vốn tại Công ty cổ phần Phú Hà Hòa Bình và Công ty Cổ phần 

đầu tư Tài Nguyên Đất Việt với mục đích cơ cấu lại hoạt động sản xuất kinh doanh, cắt giảm chi 

phí, tăng hiệu quả quản lý. 

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

Trong năm 2015, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Ban Tổng giám đốc đã cơ bản hoàn 

thành các nhiệm vụ do HĐQT giao phó, đảm bảo tốt công tác điều hành Công ty theo đúng 

những mục tiêu, phương hướng mà đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Ban Tổng giám đốc đã duy trì 

bộ máy nhân sự hợp lý, tận dụng được nguồn nhân lực để phục vụ cho các hoạt động của Công 

ty. Tuy nhiên, HĐQT cũng yêu cầu Ban Tổng giám đốc cần xây dựng kế hoạch thu hút và đào 

tạo thêm nhiều nhân tài để bổ sung vào lực lượng nhân sự, kịp thời phục vụ cho các công tác 

triển khai nhiều dự án lớn hơn của Công ty trong thời gian tới. 

 Nhìn chung, các cán bộ quản lý đã hoàn thành tốt chức năng và nhiệm vụ được giao, thực 

hiện sát sao những chỉ đạo của HĐQT cũng như Ban Tổng giám đốc. Trong thời gian tới, các cán 

bộ quản lý cần trau dồi và trang bị thêm nhiều kỹ năng, kiến thức để có thể duy trì và làm tốt 

hơn nữa nhiệm vụ được giao. 

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

Với việc xác định lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là lĩnh vực bất động sản và khoáng sản, trên 

cơ sở những dự án đang triển khai thực hiện và những dự án đang hoàn thiện về thủ tục sớm để 

được cấp phép, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự phát triển của Công ty trong năm 2016 và 
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những năm tiếp theo. Bên cạnh những dự án đã và đang triển khai trên, Ban lãnh đạo Công ty đã 

xây dựng Kế hoạch dài hạn, mang tính chiến lược cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công 

ty mà đầu tiên là Kế hoạch 3 năm 2016 - 2018, trong đó năm 2016 sẽ là năm bản lề cho việc thực 

hiện Kế hoạch này. Không lâu nữa quý vị sẽ được chứng kiến một Công ty cổ phần Tài Nguyên 

lớn mạnh và có uy tín, thương hiệu lớn trên thị trường, tạo ra lợi nhuận lớn nhất cho Công ty, 

góp phần tích cực cho nền kinh tế và sự phát triển của xã hội. 

V. Quản trị công ty 

1. Hội đồng quản trị 

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: 

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, quản trị Công ty giữa hai kỳ 

Đại hội. HĐQT đại diện cho các cổ đông, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi 

vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của 

Đại hội đồng cổ đông. HĐQT công ty có 05 thành viên. Cơ cấu HĐQT của Công ty như sau: 

Ông Nguyễn Gia Long Chủ tịch HĐQT  

Ông Trương Sơn Hiền Thành viên HĐQT  

Ông Nguyễn Bá Huấn  Thành viên HĐQT  

Ông Đoàn Văn Tú                  Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm ngày 25/4/2015) 

Ông Nguyễn Gia Minh          Thành viên HĐQT  

Ông Đoàn Năng Tuân  Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm ngày 25/4/2015) 

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 
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TT Tên cổ đông 13/02/2015 22/03/2016 

Số cổ phần sở 

hữu 

Tỷ lệ (%) Số cổ phần sở 

hữu 

Tỷ lệ (%) 

1 Nguyễn Gia Long 26.000  0,31 1.526.000 5,98 

2 Trương Sơn Hiền 0 0 0 0 

3 Nguyễn Bá Huấn 10.000 0,12 10.000 0,04 

4 Nguyễn Gia Minh 2.000 0,02 2.000 0,01 

5 Đoàn Văn Tú (*) 1.000 0,01   

6 Đoàn Năng Tuân 0 0 0 0 

 Tổng 39.000 0,46 1.538.000 6,03 

* Miễn nhiệm ngày 25/4/2015 

Số liệu cổ đông được thống kê theo Danh sách cổ đông ngày 22/03/2016 

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có. 

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: 

Trong năm 2015, HĐQT đã thường xuyên tiến hành các cuộc họp để bàn bạc và thông 

qua những vấn đề quan trọng liên quan tới các họat động của Công ty. Những quyết định chủ yếu 

được  thông qua trong năm 2015 bao gồm những quyết định về phương hướng, nhiệm vụ và mục 

tiêu trong hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty, quyết định về các kế hoạch phát triển 

kinh doanh và ngân sách đầu tư, v.v.. 

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành. 

Trong năm 2015, các thành viên HĐQT độc lập không điều hành đã tư vấn, cho nhiều ý 

kiến đóng góp hữu ích đối với mọi mặt của công ty.. 

e) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: không có. 

f) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công 

ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị 

công ty trong năm. 

2. Ban Kiểm soát 

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: 
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Ban kiểm soát là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu 

ra. Ban kiểm soát có nhiệm vu kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh 

doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị 

và Ban giám đốc. Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và pháp luật về 

những công việc thực hiện của Ban. Ban kiểm soát của Công ty có 04 thành viên. Cơ cấu Ban 

kiểm soát của Công ty như sau: 

Bà Lâm Thị Thúy   Trưởng Ban kiểm soát 

Ông Tạ Quang Huy     Thành viên 

Bà Trần Thị Trâm   Thành viên 

Bà Hà Huyền Trang  Thành viên 

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 

TT Tên cổ đông 31/03/2015 22/03/2016 

Số cổ phần 

sở hữu 

Tỷ lệ (%) Số cổ phần sở hữu Tỷ lệ (%) 

1 Lâm Thị Thúy  0 0 0 0 

2 Tạ Quang Huy    2.000 0,024 2.000 0,01 

3 Trần Thị Trâm  800 0,009 800 0,00 

4 Hà Huyền Trang 1.000 0,012 2.800 0,01 

 Tổng 3.800 0,045 5.600 0,02 

Số liệu cổ đông được thống kê theo Danh sách cổ đông ngày 22/03/2016 

b) Hoạt động của Ban kiểm soát: 

Thực hiện nhiệm vụ trong năm 2015, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tài Nguyên 

(TNT) đã tập trung thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các lĩnh vực trọng yếu sau: 

- Kiểm soát báo cáo tài chính: kiểm tra các báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính 6 

tháng đầu năm 2015 soát xét và báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán về các số 

liệu tài chính cũng như thời gian hoàn thành việc lập báo cáo; 
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- Kiểm soát hoạt động: đánh giá việc quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh; kiểm tra, 

đánh giá các quy trình làm việc của các bộ phận và việc tuân thủ quy trình. 

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

Ban kiểm soát 

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:  

Không có  

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:  

Stt Người thực hiện 

giao dịch 

Quan hệ với cổ 

đông nội bộ 

Số cổ phiếu sở hữu 

đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở hữu 

cuối kỳ 

Lý do 

tăng, 

giảm  
Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ 

1 Nguyễn Gia Long CT HĐQT 26.000 0,31% 1.526.000 5,98% Mua thêm 

cổ phiếu 

2 Hà Huyền Trang TV BKS 1.000 0,012 2.800 0,01 Mua thêm 

cổ phiếu 

Số liệu cổ đông được thống kê theo Danh sách cổ đông ngày 12/02/2015 và 22/03/2016 

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:  

Không phát sinh 

d)  Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty 

Công ty luôn ý thức tuân thủ pháp luật trong các hoạt động của mình, vì thế HĐQT công 

ty, Ban kiểm soát và ban giám đốc luôn tuân thủ pháp luật, điều lệ công ty và các quy định về 

quản trị công ty. 

VI. Báo cáo tài chính 

1. Ý kiến kiểm toán 

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của công ty đã được kiểm toán chấp thuận toàn bộ 

và không có ý kiến ngoại trừ hay lưu ý nào. 

Ý kiến kiểm toán: 
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“Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, 

trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, 

cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết 

thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và 

các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.” 

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán  

Chi tiết báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất kiểm toán năm 2015 của công ty xin xem 

phụ lục đính kèm. Báo cáo tài chính riêng kiểm kiểm toán năm 2015 xin download từ website 

của công ty. 

Quý vị cũng có thể download báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 hợp nhất và báo cáo 

riêng tại trang website: www.tainguyen.vn 

 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

VŨ TUẤN HOÀNG 
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cONG TY co pnAN rAr NcuvtN
S6 t ts, t6 5, dudng L6ng, phudng Ldng H4, qu4n D6ng Da, HaNQi

BAo cAo c0ABANTONG GIAMD6c

Ban T6ng Gi6m d6c C6ng ty C6 phdn Tdi nguy€n ("Cdng ty") dC trinh b6o c6o ndy cDng v6i Bdo c6o

tdi chinh hgp nhAt cria C6ng 6, cho nim tdi chinh k6t thirc ngdy 31 th6ng l2 ndm 2015.

HQI EONG QUAN TRI VA BAN TONG GI]IM DOC

Chi tich
Thdnh vi€n
Thinh vi6n
Thinh vi€n (mi6n nhiQm ngdy 25 th6ng 04 ndm 2015)

Thdnh vi€n
Thinh vi6n (bii nhi6m ngdy 25 th6ng 04 ndm 2015)

-l .l
I Ong uram ooc

Ph6 T6ng Gi6m d6c
Ph6 T6ng Gi6m d6c

i-1.'

r.:13

:.:

CAc thdnh vi6n cira HOi ddng Quin tri vdL Ban T6ng Gi6m diSc Cdng ty de tti6u hdnh C6ng ty trong ndm

vi tt6n ngiy l{p 86o c6o ndy g6m:

HQi tldng Qunn tri
1. Ong NguySn Gia Long
2. Ong Truong Son Hi6n
3. Ong Nguy6n 86 HuAn

4. Ong Dodn Vdn Tir
5. Ong Nguy6n Gia Minh
6. Ong Dodn Ning Tuin

Ban T6ng Girim tliSc

1. Ong Vii TuAn Hodng

2. Ong Nguy6n 86 Hu6n
3. Ong Doin NSng TuAn

TRACH NHIDM CUA BAN T6NG GIAM D6C

Ban T6ng Girim d5c C6ng ty c6 trich nhiQm l{p 86o c6o tii chinh hqp nhdt phdn rinh mdt cech trung
thuc vd hgp l1i tinh hinh t;i chinh cfrng nhu kiit qui ho4t dQng kinh doanh vir tinh hinh luu chuy6n tiAn

tC crla COng ty trong kj,, phir hq? v6i Chudn mlrc f6 toan, Chti dQ Kti to6n doanh nghiQp ViCt Nam vi
c6c quy dlnh phrip lf c6 li6n quan d6n viQc ldp vd trinh bdy B6o c6o tdi chinh. Trong vi€c l6p c6c B5o

c6o tdi chinh ho-p nh6t nAy, Ban Tdng Giam tl6c du<r. c y6u ciu phii:

. LUa chgn cric chinh s6ch kii torin thich hgp vi 6p dqng cric chinh sdch do mot crich nhdt qudn;

. Dua ra c6c phin doSn vd u6c tinh m6t c6ch hqp lli vd thdn trqng;
o N6u rd c6c nguydn tic kt! to6n thich hqp c6 duo. c tuAn tht hay kh6ng, c6 nhirng 6p dqng sai l6ch

trgng ytiu cAn duo. c c6ng b5 vd giii thich trong 86o c6o tdi chinh hqp nhdt hay khorrgr
. Ldp 86o c6o tdi chinh ho.p nhAt tr6n co sd ho4t dQng li€n tuc trt trudng hgp klong thd cho ring

C6ng ty s€ ti6p tqc hoat dOng kinh doanh; vd
. Thi6t k6 vd thuc hi6n h6 th6ng kiiim so6t nOi b0 mOt c6ch hiiu hiQu cho mqc dich l{p vd trinh bdy

Beo c6o tei chinh hqp nhAt h-o. p lli nhim h4n chii rii ro vd gian lin.

Ban T6ng Girim d6c C6ng ty chiu trrich nhi6m dim bio ring s6 k6 to6n duo. c ghi chdp mQt cSch phir

hqp di: phdn 6nh mot c6ch ho.p lli tinh hinh tdi chinh cta C6ng ty 6 b6t k' thdi di6m ndo vd dim b6o

ring 86o c6o tdi chinh hqp nh6t tuAn thri c5c ChuAn mgc K6 to6n, Ch6 dO KC to6n doanh nghiQp ViQt
Nam ri cdc q.uy dinh phap lj co lidn quan d6n vi6c ldp v?r trinh b?ry Bdo cdo tdi chirrh hop rhdt. Ban

Tdng Gi6m tl6c cfing chiu trrich nhiQm dim bAo an toin cho tdi sin cira C6ng ty vd vi v6y thtLc hiQn c6c

bi€n ph6p thich ho. p d6 ngdn chln vi phit hiQn cic hdnh vi gian lin vi sai ph4m khric.
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BAo cAo ctTABANTONG GIAMDOc (TrfPTHEo)
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sAo cAo Kriru roAx ogc l4r

Kinh eiri: Ctc Ci6 at6ng, HOi iliing Qunn tri vdr Ban T6ng Gi6m tl6c
C6ng ty C6 phAn Tiri Nguy6n

Chring tdi da ki6m to6n 86o c6o tdi chinh hqp nh6t kdm theo cria C6ng ty C6 phdn Tdi Nguy6n (goi tit lir
"Cong ty"), dugc l6p ngdy 30 th6ng 03 ndm 2016, tii trang 6 d6n trang 32, bao gdm Bing cdn diii k6 toan
hqp nhat tAi ngdy 3l thring 12 ndm 2015. Brio crio ktit qui hoat rlQng kinh doanh hgp nhAt, 86o c6o luu
chuy6n tidn tQ hqp nhAt cho nd.m tdi chinh k6t thric cirng ngdy vd Brin thuyi5t minh bio crio tdi chinh hqp
nhat.

Trich nhi6m cfra Ban T6ne Gi6m aISc

Ban T6ng Gi6m diSc C6ng ty chiu trrich nhiQm v6 vi6c lip vi trinh biy trung thqc vn hqp li 86o c6o tii
chinh ho.p nhAt cria C6ng ty theo ChuAn muc K6 toan, Ch6 dO Kii todn doanh nghidp Vi€t Nam vi cic quy
ttinh ph6p lf c6 li€n quan tl6n vi6c lap ve fiinh bdy 86o c6o tii chinh hqp nh6t vi chiu tr6ch nhiQm vd ki6m
sorit nQi b0 md Ban T6ng GiSm d6c x6c dinh li cdn thiiit di: dam b6o cho viQc ldp vi trinh biy 86o c6o tdi
chinh hqp nh6t kh6ng c6 sai s6t trgng y6u do gian lin ho[c nhAm lin.

Trrich nhi6m cia Ki6m toin vi6n

Tr6ch nhi6m cta chring tdi lA tlua ra 1i ki6n vd 86o c6o tdi chinh hqp nhAt dua tren k6t qui cfia cuQc kirim
to6n. Chtng t6i tla ti6n hinh ki6m to6n theo ChuAn m{c Ki6m to6n Vi€t Nam. C6c chuAn muc ndy y€u cdu
chirng t6i tudn thrl chu6n mr,rc vd c6c quy tlinh vd d4o dirc nghd nghi€p, lip ki5 hoach vi thgc hi€n cu6c kiiim
toin d6 dat du. c su d6m bdo hor lli v6 vi6c li€u brio c6o tdi chinh hgp nh6t cta C6ng ty c6 cdn sai s6t trgng
ydu hay kh6ng.

C6ng viQc ki6m to6n bao gdm thFc hi€n c6c thrl tuc nhnm thu thflp c6c bing chimg ki6m to6n vC crec s6 li6u
vd thuy6t minh tren Brio c6o tii chinh hqp nh6t. C6c thri tuc ki6m torin duo. c lqa chgn dua tr6n x6t do6n cta
ki6m to6n vi6n, bao g6m tlimh giri rui ro c6 sai s6t trgng y6u trong 86o c6o tii chinh hqp nhAt do gian ldn
hodc nhim lAn. Khi thuc hi6n d6nh gi6 crlc rii ro ndy, ki6m toiin vi6n dd xem x6t kiiSm sorit nQi bQ cira COng
tyli€n quan diin vi€c ldp vd trinh bay BilLo cio tai chinh hqp nh6t trung thuc, hqp l1r nhim thitii k6 cec rht tuc
ki€m to6n phir hgp vdi tinh hinh thqc t6. tuy nhi6n l,J6ng nhAm muc tlich tlua ra 1i kitln v€ hiQu qud cria kitim
sorit n6i b6 cria C6ng ty. C6ng viec ki6m torin cing bao giim ttritrh giri tinh thich hqp cria c5c 

"irinh 
s6ch kt5

torin dugc 6p dung vii tinh hgp ly cda cdc udc tinh k6 todn cua Ban T6ng Gi6m d6c cing nhu t inh giri vi6c
trinh bay tdng th6 Bdo cao tdi chinh hgp nh6t.

Chfng t6i tin tu6ng ring c6c bing chfng ki6m toiin mir chfng tdi <16 thu thip rlu. c ld diy dn vd thich hqp
ldm co sd cho j kiiin ki6m to6n cria chtins t6i.

Thdnh vien heng agn Intemational / Member Firm of agn Intemational
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A
a9n:: Kidm todn/Audit, Ke bdn/Accounting, Tvvdn thu$fax Consuttinq. Tei chinh/Finance



B.4.o cAo KrfM roAN Doc LAp (ti6p theo)

'f kii6n cia ki6m todn vi6n

Theo y' ki6n cira chring tOi, 86o c6o tdi chinh hqp nh6t dd phin 5nh trung thqc vi hqp li, trCn cec khia canh
trgng y6u tinh hinh tdi chinh cria C6ng ty t4i ngdy 31 thrlng 12 nitrn 20'15, ctng nhu kdt qui hoat tlQng kinh
doanh vdL tinh hinh luu chuy6n ti6n t0 cho ndm tiri chinh k6t thirc cirng ngdy, pht hqp vdi Chuan muc K6
torin, Ch6 dO Kti tonn doanh nghiQp Vi6t Nam vi c6c quy tlinh ph6p lj c6 li6n quan tl6n viQc lip vd trinh bdy

,Kv-
Tg Thi Hii Ninh
,-.i6.rem toan vten
GiAy chrmgnhin tldng ky hdnh nghd
ki€m to6n s6 1613 -2015-072-01kiCm toen s6 0748 -2013-072-01

Thay mdt vd dqi di€n cho
C6ng ty TNHH Ki6m to6n vi Tu v6n
Tdri chinh Qu6c t6 (IFC)
Hd NQi, ngay 30 thdng 03 ndm 2016

,
.(
/
IR

I
iU

ffii"<$
4\ r,r uur,-J,+-

w>"<

,)/ |'^!r' nnicpt nuu fiAn:
/.coNc ry
rfiAclt- ivllriu Hitl

xr€ivr rbrir,i ve
TU vAl\l rAr cHi

Khric Dinh D[ng
T6ng Gi6m tl6c
^. aulay cnung nnan oang Ky nann ngne



CONG TY CO PHAN TAI NGUYT,N
Sd 1 15, tO 5, rluong Lring, phuong Lring H4

BAo CAo TAI CHINH HgP NHAT
Cho ndm tdi chinh k6t thuc

l2 ndm 2015

BANc cAN DOr Kf, roAN Hgr xuAr
T4i ngdry 3l thing 12 ndm 2015

u,{u so B 01-DN/HN

Don vi tinh: \ND

{;

;(

\

I
iu
i6i,.r

vAl

OU

TAI SAN
ME
so

Thuy6t
minh

3u12l20rs 0l/01/2015

a-ArsANNcANr4N
I. Tidn vh cfc khoin tuong ttuong tiAn

1. I len

II. Cic khofn phii thu ngin h4n

L Phii thu ngin h4n cira kh6ch hang

2. Trd hudc cho ngudi b6n ngin h4n

3. Phii thu ngin h4n kh6c

4. Du phdng phei thu ngan han kh6 ddi

III. Tii sin ngin h4n kh6c

1 , Thu6 GTGT dugc khau trii

2. Thu6 vd c6c khoAn khric phdi thu Nhd nudc

B. TAI SAN DAI HAN

I. Cic khoin ph6i thu diti h4n

1. Ph6i thu ddi hqn kh6c

II. Tii sen c6 atinh

l. Tdi sdn cO dinh v6 hinh

| - Nsuvdn sidt--
| - Gid tri hao mdn lui kE
I

IIII. D0u tu tiri chinh dii han
I

I l. DAu tu g6p v6n vdo clon vi khtic

100

110

111

130

131

t32
136

137

150

152

153

200

210

216

220

227

228

229

250

253

v.l

Y.2

v.3
v.4

v.6

Y.7

v.5

v.8

l l1.s22.030.4e2 
|

r.032.261.7e71

t.032.26t .7971

110.4s1.s07.0981

29.081.017.098

3.405.000.000

78.494.782.486

(s29.292.486)

38.261.597

32.434.155

5.827.442

82.198.550.000

54.r 18.550.000

54.1 18.550.000

47.365.000

(47.36s.000)

28.080.000.000

28.080.000.000

66.rs4.564.2t0

27.952.072

21.952.072

66.083.341.026

50.221 .099.526

755.000.000

23 .634 .1 4l .500

(8.s27.500.000)

43.271.t12

37 .443.610

5.827.442

82.r98.550.000

54.118.550.000

54.1 18.550.000

47.365.000

(47.365.000)

28.080.000.000

28.080.000.000

TONG CSNG TAI SAN 270 193.720.580.492 148.353.114.210

Cdc thuyA minh ti trang 10 ddn trang 32 ld mOt bd phd. n hqp thdnh cia Bdo cdo tdi chinh hqp nh,it



BAo cAo TAI CHINH HgP NHATCONG TY C6 PHAN TAI NGUYTN
SO t t S, tO 5, rludng L6ng, phudng Ling H4

Ngucri lip bi6u
Hd NQi ngdy 30 thdng 03 ndnt 2016

BANG cAN ool xf, roAn HgP NHAT (TIEP THEo)

Tai ngiy 3l thing 12 nim 2015

V[ Thi H6ng Nhung
K5 toin tru8ns

oang
T6ng Ginm d6c

G

iN

Cho ndm tdi chinh k€t thtic
3l thAns 12 nam 2015

lrAu sO B ol-DN/IrN
Don vi tinh: VNI)

NGUON VON
ME

A
so

Thuy6t
minh

31tr2lz0l5 0l/0 r/2015

\

.\

c. N-O. pnAr rni
I. Nq ngln hen

I . Phti hd ngudi b6n ng6n h4n

2. Ngubi mua ffa ti€n tru6c ngdn h4n

3. Thu6 vd cfc khodn phii n6p Nhd nu6c

4, Phdi kA ngubi lao d6ng

). Lnr phl pnal tra ngan n4n

6. Phdi trA ngin hqn kh6c

D. VON CHtI SOHI,IJ
I. V6n chri s0 hftu

l V0n gop cua cnu s0 nuu

- C6 plri€u pho thong c6 quy6n bi€u quyet
, i i !;.L lhang du von co pnan

,i,
J. Lor nlruan sau thue cnua pnan pnol

| - ltsr.lu, phin phtii luy k6 ddn cu6i k5, tnr6c

| - LNST chua phdn phoi lci ndy
I

14. Lqi ich cd d6ng kh6ng ki6m so6t

300

310

3ll
312

313

314

315

319

400

410

4l I
4l la
4t2
421

421a

42lb

429

v.9

v.5

v.l0
v.1l

v.t2

e1.s83.882.4941

9J.s83.882.4e4]

67.676.840.356

43.970.000

559.140.568

487.950.205

375.000.000

24 .440 .981 .365

100.136.697.998

100.136.697.998

85.000.000.000

85.000.000,000

2.165.000.000

7 .243 .018 .6s8

l3 0.32 8.068
'7.t12.690.590

5.728.679.340

ss.399.64e.4941

ss.Jee.649.4e4l

29 .472 .5 | 3 .8251
I-l

4t5.767 .991

t.4t2.752.901

200.000.000

23.898,614.717

92.953.464.116

92.953.464.716

85.000.000.000

85.000,000.000

2.165.000.000

130.328.068

(4.7 t7 .28s .050)

4.847.613.1 18

5.658.136.648

TONG CONG NGUON VON 440 r93.720.58&192 -.. 148.353.114.210

,w-
vff

77

{G
li
I0r

rAi

VU fli H6ng" Ntrung

Cac th4,dt ninh ti trang l0 ddn trang 32 ld mAt bO phdn hqp thdnh cir" Bdo cdo tdi chinh hqp nhdt



BAo CAo TAI CHiNH HOJ NHATC6NG TY CO PHAN TAI NGITYEN
^,r..- : - , .
So I 15, ro 5. duong Larrg. phuorg Lrlng H4

V[ Thi H6ng Nhung
-' ..'^ "i1\ gu or rep Dreu

Hd N6i, ngdy 30 thting 03 ndm 2016

nAo cAo xfT QUA HOAT DQNG KINII DOANH HgI NHAT

Cho nim tii chinh k6t thfc ngiy 31 thing 12 nim 2014

MAU 56 B O2-DN/TIN
Do-n vi tinh: \/l'{D

a
IY

rilj

JHI

:c

1'?

Vfr TuAn Hoing
-i -^r ong bram ooc

Lho nam tat cl nlr Ket lnuc
3\ th/ns. 12 ninr 201 5

CHI TIEU
M5
so

Thuy6t

minh
Nim 2015 Nnm 2014

l. Doanh thu brin hing vir cung cap dich vg

2, Doanh thu thuin ,,6 bin hirng vi cung c6p dlch

vq

3. Giri v6n hirng bf n

4. Lqi nhufln gQp vil b:ln hing vir cung cdp dich vq

5. Doanh thu ho4t tlQng tiri chinh

6. Chi phi tii chinh
- Trong d6: Chi phi ldi wy

7. Chi phi qu6n lj doanh nghiQP

8. Lgi nhuin thuin tit ho4t ttQng kinh doanh

9. Chi phi khdc

10. Loi nhudn khfc

11. T6ng lqi nhuAn k6 to6n trudc thu6

112. 
chi phi thua TNDN hiQn hinh

113. 
l,oi nhuen sau thuo thu nhip doanh nghiQp

Itn. 
ryi nnuin sau thu6 cta c6 tl6ng cfra c6ng ty

l*s
ItS. 

f,q'i nhuan sau thu6 cia c6 tl6ng kh6ng ki6rn

ls0ar
116. Lei co ben tr6n c6 phi6u

0l

l0

ll
20

zl
7'
23

zo

30

1t

40

3U

5l

60

6l

62

70

\aLl

w.7

Yt.2

VI.3

vI.4

VI.5

VI.6

74.762.84s.7601

74.762.845.7601

T:;::il]

(7.078.887.104)

7.458.0s3.078

265.456.712

(26s.4s6.712)

7.192.596.366

9.363.084

7.183.233.282

7.112.690.s90

70.542.692

837

(33.99s.189)

570

2r.407.146.3021

2t.407.146.3021

I

21.0e4.ss3.e6s 
I1tt <ot llTl".---"- 
1

17.338.888

334.186

(4.48s.120.690)

4.814.7r7.129

1.099.800

(1.099.800)

4.813.617.929

4.8t3.617.929

4.847.613.118

Vff Thi H6ng Nhung

Cac thuydt minh ti trang l0 c16n trctng 32 ld m,t bO phqn hop thdnh da Bao cao rdi chinh hop nhdt



cONG Ty cO pnAr,r rAr Ncuvfx sAo cAo rAr cniNn nop NnAr
s6 t t:, t6 5, duong L6ng, phuong LSng H4 Cho ndm tii chintr ktit thuc

Qudn O5ng ba, Hd-NOi 
- - ngdv 31th6ng 12 nem20l5

BAo cAo LU! cHUYEN rlEN TE.Hq" NHAr
(Theo phuong PhiP gi6n ti6P)

Nim tiri chinh k6t thic ngiy 31 thing 12 ndm 2015

Do]] Vi tinh: VND

Vi TuAn Hohns
T6ng Ginm di5c

(

lr

I

:\

Ngudi lip bi6u
Hit N6i, ngiry 30 thiing 03 niim 2016

K5 toin trucrng

MAU SO B O3-DN/HN

NIm 201

4.813.617.929

1.315.710

(5.4s0.000.000

( 17.33 8.888

(652.405.24

( 1s.519.058.039)

15.869.042.

s.22s.490.000

(5.085.100.000

140.390.000

(8.000.000.000)

(309.4s2)

(807.713.086)

(36.363.1s6.557)

3 8.174.869.916

1.004.000.273

1.004.309.725

t? o(t A7t

1.032.261.791

02

03

05

08

09

ll
t2

20

27

30

I, LTU CHUYtN TITN TI' HOAT DQNG KINII DOANH

1, Lqi nhuAn k6 torln trudc thu6

2. Didu chinh cho cdc khoin:

Khdu hao tdi srin cd dinh vi bdt ddng sdn dAu tu

C6c khoin du Phdng

(Lai)/L6 fi hoqt dong ddu tu

3. Lqi nhuin tt ho4t tlQng kinh tloanh trufc thay d6i viin luu

tt0ng

(Tdng)/Giim c6c khodn Phii thu

Ting/(Giirn) cric khoin Phdi trd

(Tdng)/Gidrn chi Phi tra trudc

Luu chuy6n ti6n thuAn tir hoqt tlQng kinh doanh

II. LUU CHUYEN TItN TIJ HOA.T DQNG DAU TU

1. Ti6n thu lii cho vay, c6 tfc vd loi nhudn <luoc chia

Lu u chuyFn tiin thuin tu ho?t dQng dau tu

ilI, LIJU CHUYEN TIiN TIJ HOAT DONG TAI CHiNH

l. Ti6n thu tir phft hdnh c6 phiilu vd nhdn v6n g6p cira CSH
,'

I ren tra n0 goc vay

Luu chuv6n tidn thuAn tir hogt tlQng tiri chinh

Luu chuy6n ti6n thuin trong nim

vi tuong tluong ti6n dAu nim

Ti6n vd tuong tluong ti6n cu6i ndm

Vfr Thl Hdng" Nhung

ffi hmatb0ph6nhqpthdnhcia Bdo c/totdi chinhhqp nhdr



uAu so Bo9 - DN/trN

c(icThuyit ninh ndv td bd ph'in nqp ttiiti "i' aGio" aang tudi rai Bdo cdo tdi chinh hqp nhdt kdm theo

TH6NG TIN KIIAI QUAT

I{inh thirc s& hiru v6n

Cone w C6 phin Tdi Nguy€n ld C6ng ty du-o;c chuy€n tldi tu Cone w TNH H Tu Vin vd Ddu tu Tiri

ii"iuj,i,.""d,;r.i',,r"g"ia"aa"e6r.i"t io*[,tOngryCop''aitanaaus6OtO:OtSZ:0do56Kd

;";:'il; ;i,;;:ir'a"r, ir,q He Nl:".;i 
"!"v 

oiit'-g o7'im 2602 va cec lin sua ddi rrons qua trinh

ffi;d;;;;;; t aa io ran tr'uvaoi 
'Giiv 

chune nhin ddng lci kinh doanh'

Nga) 08 thAn€ 04 Nam 2010. C6ng ry chinh ll* iet v6t c6 phi6u tai So giao dich chfng khodn

ifrunfr of 
'6 

H6 ctri vinh v6i md chung khodn lir TNT'

Hien nay. C6ng ty dang hoqt dQng theo Giiy chung nhin tlang lcj' kinh doanh Cdng ry Cd phin dang k!

tliav d6i lAn tliir 13 do Sd Kc hoalrt 
"a 

o-i" * tlt*lt pt"i ga NOicAp ngdv'25 thring 0216m 
19tl-lll^1

#3;;';'i; ic "*io"e 
ty ie zss.ooo.ooo.000 ddng (Hai tr6m ndm ldm ri d6ng)' tuons uns vor

ii ioo.doola o*n uoi 'cit'iia 
10.000 \ND/1 c6 phAn'

lsl Jl";":1,?.il ;l;;,.,i,1, :il# llilsHi fil.'fi5#

CONG TY CO PHAN TAI NGUYEN

s6 t t s, t6 5, dudng L6ng, Phudng L6ng Ha

BAO CAO TAI CHINH HQ? NHAT
Cho ndm tai chinh k6t thuc

12 ndm 20]'5
Da, Hd Noi

ld 85.000.000.000 tt6ng (T6m l6m tj'
co pnan.

D6n ngdy 3l th6ng 12 nem 2015, C6ng tv C6 phAn Tdi Nguy6n c6 0l COng ty con cg th6 nhu sar.r:

T6ng s6 nlrAn vi6n cta cong ty tai ngiy 31 th6ng 12 ndm 2015 li 06 ngudi (tai ngdy 31 thring 12

n[m 2014 ld 06 ngudi)

Nghnh nghi! kinh doanh vh ho4t ilQng chinh

Theo Gidy chfng nhdn dang kli kinh doanh s6 0101881347 ddnq ki thav d6i lin thu 12 do So K6

lroach vi EAu tu Thdnh ph6 il iil;';;-"gt I thang 12 nat Tois' ngann ngnd kinh doanh cria

Cdng ty bao g6m:

B6n budn vit Iieu, thi6t bi lip dat kh6c trong xdy dgng;

B6n bu6n kim lo4i vi quing kim loai (trir ving, b4c' di quli vir kim lo4i Nhd nu6c c6m);

Tu v6n d6u tu (khdng bao g6m dich vu tu v6n ph6p luit vh tu vdn tdi chinh);

M6i gi6i, xirc tii5n thuong m4i;

San l6p rnit bing c6c c6ng trinh xAy dgng;

Thi c6ng xAy dung cAc c6ng trinh ddn dpng vd cdng nghiQp;

VAn tii hdng ho6, vin chuy6n hdnh khAch;

10

.
_.1

,!

Ii

\
\"*
1;III

ilo rnuong 
'',ai 

dich vu Tdi NguYEnC6ns tv ( b phan uau tu I nuolrg I'ri1r ullr,r vv '"' '16",_-.':

itruJ. 
-Cay 

ia Cong ty C6 phAn S?rn Bat dgng san tatT6n c6ng tY con:

i-ans 5, s6 nhe 34. ph6 Nguyan Thi Dinh. phuong Trung

Kinh doanh dlch vu bdt dQng sanl

BAn budn n6ng, la- l* nguYgn !!

Cia tri aau tu ghi nhin tai Cong tY

3\1t21201.5

Ty l€ loi ich cria Cong tY m9



cONG rY c6 pnAN rAr NcwtN sAo cAo rAr cnitr'n nop lrrAr
Sli t tS, t6 5, dudng L5ng, phuong Ling H4 Cho nim tdi chint.' t<rit th0c

qudn Ddng Da, Hd NQi ngdy 31th6ng 12 nam20l5

Cdc ThuyAt ntinh ntty h bO pnan nop thii 'a "in 
auq" aq" aing thdi vhi Bdo ctio tiii chinh hop nhat kin theo

I. THONG TIN KHAI QUAT (TIfP THEO)

Ngirnh nghd kinh doanh vh ho4t tlQng chinh (Ti6p theo)

L[ hirnh 
'0i 

dia, lir hdnh qu6c t6 vd c6c dich vu du lich kh6c (kh6ng bao gdm kinh doanh phdng h6t

Karaoke. qudrr Bar- vi lruo-ng):

M6i gi6i bAt dQng sdn, dich vu nhd dit;

Kinh doanh b6t d6ng sin;

*nu, ,nu", 
"rri' 

uitln ua tinn aoanh kho6ng san (trir kho6ng sin Nhd nuoc cam);

Kinh doanh c6c dich vu vd m6i trudng;

iu 
"a" 

fap q"v rt.4ch, k6 ho4ch srl dung dit (kh0ng bao gdm dich vu thi€t k6 cdng trinh);

Tu v6n, gi6i thi6u vi6c ldm trong nu6l ltrir- cac troat tlQng m6i gio-i' xu6t khAu lao d$ng vd tuv6n

a\,ng 
"t'to "a" 

dounh nghiQp c6 chirc ning xu6t khAu lao d6ng);

ui"-,u", uai duong kii5n thfc ve moi giol bit tl6ng sin, dinh giri bit dQng si, vd quin lf di6u hdnh

sdn giao dich bAt dQng sin; DlLo tao tin hqc vin ph6ng; Diro tao ngoai ngff: TitugAnh':t;t* l*l*
Qu6c, tiiing Nhit; ti6ng Hdn Qu6c (chi hoat dQng sau khi tlugc co quan Nhd nu6c c6 thdm quy6n

cho ph6P); vi , .,-^, Li+ aa^- ,

Kinh doanh dich vu b6t dQng sin (dich vu sin giao dlch U6t O6ng sin' dich vp tu v6n b6t dQng sin'

dich vu dAu gi6 bdt dQng sin, dlch vq quing crio bAt dQng sin' dicli vq quAn ly b6t dQng s6n)'

Hoat dQng chinh cira COng ty trong nim li b6n bu6n vit liQu xdy dung va kinh doanh dich vu bit

dQng sin.

Chu kj sin xuit, kinh doanh th6ng thudng

Chu kj'sin xu6t, kinh doanh th6ng thudng criaC6ng ry trong lTnh vuc kinh doanh vit liQu xAy dqng

duoc tiruc hign trong thoi gian kh6ng qu6 12 th5ng'

cO SO LAP BAO CAO TAI CHiNH HgP NHAT VA Ti, Xf TOAN

Co'so lip b:io c6o thi chinh hgP nhit

860 cao tei chinh ho. p nhet kdm theo tlusc lrinh.bdv !i9 P9"g 
Viei NT ^ry|?)-tl* 

ngry;n tac

ei6 sdc va plii hQp vdi Chu6n muc K6 io6n, Ch6 dQ K6 to6n -d:ll "ghl?9 
Vi€t Nam vd c6c quy

Ei"r,"or,ap 
't 

io iien quun d6n viQc l4p vd trinh bdy 86o c6o tdi chinh hop nh6t'

Beo c6o tdi chinh hqp nh6t kdm theo th6ng nhim phin 6nh tinh hinh tdi chinh' hiit qui hoat dQng

kinh doa.h vi tinh hinh r.. "luv6itiAn 
tQ iheo c6c nguy6n tic vd th6ng lC kii toan duo-c chap nhan

chung tai c6c nu6c kh6c ngoAi ViQt Nam'

Nim thi chinh

Nem tdi chinh cia COng ty bit ddu tu ngdy 01 theng 01 vA kiit thric vdo ngdy 3l th6ng 12'
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CONG TY CO PHAN TAI NGIIYEN
56 I 15, t6 5, dudng L6ng, phudng L6ng H4
quin D6ng Da, Hd NQi

MINH BAO CAO T HOP T THEO)

BAo CAo TAI CHiNHHOJ NHAT
Cho ndrn t2richinh kdt thirc

ngiy 3 I thring 12 nin 2015

U SO BO9 - DN/IIN

IV,

Cac Thuyh ninh ndy ld b6 phdn h1p thitnh vd cAn dtrqc doc d6ng thdi vhi Bao cdo titi chinh htt. p nht kdu theo

Ar nqNc HrtdNG DAN xf roAx uot

N gay 22 rhiing 12 n1m 2014, Bd Tiri cbinh da ban hanh Thong tu s6 200/20 l 4/TT-BTC ("Thdng tu

200") hu6rrg dAn Ch6 d9 Kd todn cho doanh nghidp vd Th6ng tu s6 202/2014/TT-BTC ("Thong tu
202") huong din phuong phip lip vd trinh biy B6o c6o tdi chinh hqp- nhdt. Cric th6ng^tu rev c6 hieu

luc cho nim tdi chinh bit dAu vio ho{c sau ngiy 01 th6ng 01 nnm 2015. Th6ng tu 200 thay th6 cho

c6c quy dlnh vA Ctri! aO K6 toan doanh nghiQp ban hinh-theo Quy6t rlinh sO t:IZOOO/qO-aTC ng2ry

20 theng 3 nnm 2006 cria B0 Tdi chinh vd Th6ng tu.s6 244120091TT-BTC ngdy 31 th6ng l2 ndrn

2009 cn; BO Tdi chinh. Th6ng tu 202 thay th6 cho phin XIII - Thong tu s6 t6t/zoolltt-gTC ngdy

31 th6ng 12 n'am 2007 cria BQ Tdi chinh hu6ng din l{p vi trinh bay Bdo c6o t?ri chinh hgp nhat theo

chu6n muc kti to6n vict Nam si5 25 "s6o c6o tii chinh h-o. p nhat vd k6 to6n c6c khoan deu tu viro

cong ty con". Ban T6ng Gi6m diSc da dp dung Th6ng tu 200 vA Th6ng tu 202 trong viQc lip vd trinh
bdy 86o c6o tdi chinh hgp nhAt cho ndm tdi chinh k6t thuc ngdy 31 th6ng l2 ndm 2015.

rOM rAr cAc cniNn sAcH Kx roAN clr0 Yf,u

Sau ddy Id c6c chinh s6ch k6 to6n chri y6u dutr. c C6ng ty 6p dung trong vi6c lQp 86o c6o tdi chinh

ho-p nhAt:

IJ6'c tinh k6 to:in

ViQc l6p 86o c6o tii chinh hgp nhAt tuan tht theo c6c Chu6n mqc K6 to6n, Chii dO Kc to6n doanh

nghiCp ViQt Nam vd c6c quy <linh phap ly c6 li€n quan tldn viQc ldp vd trinh biy 86o c6o tii chinh
y6u cAu Ban T6ng Gi6m d6c phAi c6 nhirng u6c tinh ve gie dinh inh huong tl6n sd liQu b6o c6o ve

cdng no., tei sen vd viQc trinh bdy c6c khoin c6ng ng vd tii san ti€m tdng t4i ngiry lip Bdo cdo tdi

chirih ho. p nh6t cflng nhu c6c s5 liQu b6o crio vA doanh thu vd chi phi.trong su6t kj' ho.4t dQng. M[c
dir cric ubc tinh k6 to6n duo. c li-p bang t6t ca su hi6u bit5t cria Ban T6ng Gi6m d6c, s6 thLrc t6 ph6t

sinh c6 th6 khric v6i cric u6c tinh, gii dinh dnt ra.

Ccr sd ho. p nh6t b6o crio tiri chinh

B6o c6o tdi chinh ho. p nhAt bao gdm b6o c6o tdi chinh cia C6ng ty vi b6o c6o tii chinh cia c6c c6rg
q do Corrg q kidm sozir (cdc cdng ty con ) dugc ldp cho d6n ng?ry 3l rlrring l2 nirn 2015. Vi€c kiem

soiit ndLy rl4t du'o. c khi C6ng ty c6 khA nlng ki6m so5t c6c chinh s6ch tii chinh vi hoat rlQng c[ra cdc

c6ng ty nhin ilAu tu nhlm thu tluoc loi ich tt ho4t <l6ng cria c6c c6ng ty ndy.

KtSt quA hopt tlQng kinh doanh cria ciic c6ng ty con duoc mua l?i hoic b6n ili trong kj'duoc trinh biy
rrong Bdo cdo k6iqud hoat dong kinh doanh hgp nhdt tir ngiry mua lro{c cho d6n ngdy brin khoirn diu
tu 6 c6ng ty con d6.

Trong trudng hgp cdn thii5t, 86o crio tdi chinh cta c6c c6ng ty con tlugc didu chinh d€ cac chinh

s6ch ktl to6n tluoc 6p dr3ng tai C6ng ty vi c6c c6ng ty con ld gi6ng nhau.

T6t cA c6c nghiep vu vd sti du gifa c6c c6ng ty trong cing t6p dodn duo-c loqi bd khi lro-p nhdt 86o

c6o tiri chinh.
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CONG TY CO PHAN TAI NGUYtN
so t I s, t6 5, dudng L6ng, phudng L6ng H4
qu6n D6ng Ea, Hd NQi

BAo cAo TAI cHiNH HgP NHAT
Cho nim tii chinh kdt thtic

ngdy 3 I th6ng l2 ndm 2015

THUYET MINH BAO CAO T HgP T (TIEP THEO) U SO BO9 - DN/HN
Ctlc Thuyit minh ndy ld bQ phdn hop thdnh vd cdn duqc dpc d,ng thdi voi Bao cao titi chinh hqp nhrir kin rheo

IV. ToM TAT CAC CHiNH SACH KE TO/IN CIIU VNU (TIEP THEO)

Co sd hg'p nhAt bio c6o tAi chinh (Ti6p theo)

Lo-i ich cua c6 d6ng ki6ng ki6m sorit trong tdi sin thuin cria -c6ng ry con ho-p nhdt duoc xdc dinh ld

m6t chi ti€u ri6ng biQt t6ch kh6i phin v6n- chri sd h&u cta 
"6 

d6ng cria 
"6ng 

ty -e. Lo. i ich cLia c6

dong khong ki€isoat bao gdm gi6 tri cric lgi ich cia co d6ng kh6ng.ki6m soet tai ngay hop nhdt

kirlidoanliban diu tctri titii xeni n6i dung rrinh bdy duoi ttdy) vd phin. lqi ich cua co dong khong

ki€rn so6t trong sg bi6n dqng cta tOng uiln ct'l so htu kd ti ngey ho. p nhdt kinh doanh. C5c lhoin 16

phat sinh tai cong ry.on phai auq.lhdn b6 ruong ung voi phin sry hiru cirac6 ddug kh6ng kidm

so6t, ki3 cA troOng llqp .5 t5 AO ton hon phin sry htu crla c6 tl6ng kh6ng ki6m so6t trong tii sin
thuAn cia c6ng ty con.

Ho. p nhft kinh doanh

Tdi sin, cOng no vd c6ng ng tidm tdng crla c0ng ty con duQc x6c tllnh theo gi6 tri ho-p li t4i ngiy
mua c6ng ty con. Bdt kj' khoin phu trQindo gita gi6 mua va t6ng gi6 tri.hgp lli cria tdi sAn duoc mua

dugc ghi nh6n li lgi thii thuong mqi. BAt kj' kioen thi6u hut ndo giira gi6 mua va tdng gi6 tri ho. p lf
cira tdi sin dugc mua tlugc ghi nhAn vdo k6t qui hopt d6ng kinh doanh cria kj, ki! to6n ph6t sinh hoat

d6ng mrra c6ng ty con.

Loi ich cia c6 ddng kh6ng kiiim sodt tai ngdy hqp nhit kinh doanh ban ddu dugc x6c tllnh tren co sd

ry l€ cua cd dong khong t<i6m sorir rrong rd;g gi6 tri ho.p li cria tai sdn. c6ng no vir cdng no tidm ting
dugc ghi nh6n.

Lqi th6 thuong mli

Lo-i the thuong mai rrdn Bdo c:lo tdi chinh hqp nhit lir phin phu t16i giiia muc gi6 phi hqp nhdt kinh

doanh so v6i phan lqi ich cia Cdng ty trong t6ng gi6 tri hqp li cira tdi sin, cdng no- vd c6ng no ti6m

tirng cia c6ng ty con, c6ng ry li€n kdt, hoac don v! g6p v6n li6n doanh t4i ngiry thqc hi6n nghiOp vu

dAu tu. Lo. i tlii! thuo-ng mai dugc coi li mQt loai tii sin v6 hinh, dugc khdu hao theo phucrng ph6p

dudrg thing tr€n thoi gian h0u dung uoc tinh cua lgi thd kinh doanh d6 ld 10 nim (theo VAS11-
Ho-p nh6t kinh doanh, thdi gian hriu dung uoc tinh t6i tla kh6ng qu6 l0 nam).

Lgi tlrii kinh doanli c6 dugc tr) vi€c mua c6ng ty li6n kiSt vi co sd kinh doanh ddng ki6m soiit duoc

tinh vdo gi5 tri ghi s6 cria c6ng ty li6n kiit vd co sd kinh doanh tl6ng kiCm so6t. Lgi thiS kinh doanh til
vidc rnua cdc corrg ry con dugc trinh bdy ri€ng nhu mot loai tdi sdn c6 khdc trdn Bang can d6i ke

to6n ho-p nhAt.

Khi b6n c6ng ty con, c6ng ty 1i6n ktit hoac tlon vi gop vrin li6n doanh, gi6 r! cdn lai cira kho6n lo. i

th6 thuong mai chua kh6u hao htit tlugc tinh vio khoin laill5 do nghiQp vu nhugng b6n cdng ty
tuong ung.
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CONG TY CO PHAN TAI NGUYiN BAO CAO TAI CHINH HO? NHAT

55 115, t6 5, dudng L6ng, phuong L6ng Hp Cho ndm tii cHnn k6t thirc

quAn Ddng Da, Hd NOi ngdy 3l th6ng 12 nhm 2015

Cac Thuyit minh nity h ba pnan nop thini 
'a 

iin aiq" ap" a6ng thdi roi Bdo cao Di chinh hsp nhlit kim theo

Iv. T6M TAT CAC CHiNH SACH Kf TOAN CHi] YfU (TIT'P THEO)

C6ng cg tii chinh

Ghi nhfn ban ttdu

Tdi sdn tdi chlnh

Tai nsiy ghi nhan ban diu, tii sin tii chinh tluqc ghi nhin theo gi6 g6c cQng c6c chi phi giao dich

;Jl6;";" truc ti6p d6n riQc mua sim tai siur tiri chinh cl6'

Tdi s6n tdi chinh cria c6ng ty bao gdm tidn m[t, ti€n grli ngin h4n, c5c kho6n phai thu kh6ch liin g vd

phii thu kh6c, c6c kho6n diu tu dii h4n'

C6ng no tdi chinh

Tai neary ghi nhAn ban ddu. c6ng nq tii chinh duoc gh-i nh{n theo giri g6c cQng c6c chi phi giao dich

co tie-n quan truc ti6p d6n riqc ph6t hanh cdng ng tdi chinh do'

Cdng ng tii chinh cria cong ty bao gdm c6c khoAn phAi tri ngudi b6n' phii trA kh5c vi cdc khoin chi

phi phei tra.

Ddnh gid lgi sau ldn ghi nhQn ban ddu

Hicn tai, chua c6 quy dinh vA d6nh gi6 lai c6ng cu tdi chinh sau ghi nh{n ban ddu

Tidn vi cdc khoin tudng duo'ng dAn

Ti€n vd c6c khoAn tuong duong tidn bao g6m tidn m[t t4i qu!, c6c khoAn ti€n griri kh6ng kj' h4n, cAc

il;;ii;;,G; rra",io Hrf"-ire,r,-fr rhoan 
"uo, 

d6 aang c''uyen d6i thenh ti€n vi it riri ro li6n

quan dt5n vi€c bi6n dQng gi6 tri

Nq phii thu

No- phii thu li s5 tidn c6.th6 thu hdi cira kh6ch hdng ho{c c6c d6i tuong kh6c N<r phdi thu duoc

irrnf Uav,rr"" gi6 tr! ghi ,6 t.ir di cec khoen d{ phdng phni thu kh6 ddi'

Du phdng phii thu kh6 ddi duoc trich l{p cho nhtng khoan ng phAi thu d6 qui h4n thanh to6n tit s6u

th6ng tro- l6n, hoic .a" k oan nq phti itiu ma nguol nq kh6 c6 kha n6ng thanh to6n do bi thanh l1i,

ph6 sin liay cic kh6 khin tuong tg

Thi sAn cii alinh vo hinh

Tdi s6n v6 lrinh li phan mam k6 to6n 35 tlugc trich kh6u hao trong vdng 5 n6m theo phuong ph6p

dudrig thing.
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cONG rY c6 pnAN rAr NcuvtN sAo cAo rAr cniNn nop NnAr

SO t I S, t6 5, tludng L6ng, phudng Ling H4 Cho nlm tdi chinlr tt5t tnirc

qu4n D6ng Da, Hd N6i 
rF!*"o:^r 

ngdy3l thring 12 n6m2015

cdc Thuydr ntinh ndy rd bA pna, no. p iiila "a'ii*" a* a6'i thdi vdi Bao cao tdi chinh hqp nhdt kdnr theo

IV. T6M TAT CAC CHiNH SACH Kf' TOAN CH{J Yf'U (TIfP THEO)

Cic khoin diu tu tdi chinh

Ddu tu vdo c ng cq v6n crta don v! khdc

Ddu tu vdo cdrrg c-q v6n cira don vi kh6c phdn rinh c6c k-trodn.diu tu cong c1r-v6n nhung Cdng ty

[rr-* 
"o 

q"ve"?i6m soAt, a6ngki6; toat ho{c c6 dnh hu6ng dang k6 d6i v6i b€n duoc ddu tu'

Khoin dAu tu vdo c6ng cg v6n c6c don vi kh6c <lucr. c phdn 5nh theo nguy6n gi6 trri c6c khoin du

phdng gi6m gi6 diu tu.

Cic khoin dr1 Phdng Phii tri

Cdc khoin dg phdng phei tra dugc ghi nhin khi C6ng-ty c6 nghia vq no hi6n tai do k6t qud tu mQt sU

ki€n de x6y ra, vi Cdng ty co rna rirA pfrai thanh to6n nghia vu niy Cdc khodn dq phong dtLgc x'c

dinh tr€' co s0 u6c tinh cna B;;i6;E bia- aa" ta cic fhoan chi phi cin thi6t de thanh toen nshia

vu ng ndy tai ngdy k6t thric k' ho?t dQng'

Ghi nh{n doanh thu

Dotnh lltu bdn hirng

Doanh thu brin hdng tluo. c ghi nh{n khi ddng thdi th6a man t6t ci nam i5,1 didu ki6n sau:

(a) Doanh nghiQp tl6 chuy€n giao phdn l6n rrii ro vi lgi ich gin liin voi quyerr so hiiu sdn phim ho[c

hhng h6a cho ngudi mua;
(b)Doanh nghiQp kh6ng cdn nim gift quydn quin I hing h6a nhu ngudi so hiru h?rng h6a ho6c

quydn ki6m so6t hdng h6a;

1c;-Soantr thu duo-c xAciinh tuong tliii chic ch6nl

iaj O*nft nghiCp sd thu duqc lqi ich kinh t6 tu giao dlch brin hdng; vi
i"i xa" ainiauq" chi phi li6n quan tl6n giao dich b6n hdng'

L6i ti€n giri duo..c ghi nhan trcn c0 sd diin tich, du. c x6c tlinh tr6n siir du c6c tii khoin ti6n giri vd lai

suAt 6p dqng.

Thu6

Thuii thu nh6p doanh nghiQp th6 hiQn t6ng gi6 tri crla s6 thu6 phai tri hiQn t4i vd s6 thu6 ho6n l4i'

56 t1u6 p5di trahi€ntai duo. c tinh dga tr6n rhu nhd-p ch iu thu6. trong k j' Thu.nhip chiu.thu6 khdc voi

iJ nrrran thuAn <lusc trinh bJf trdn b6o c6o k6t qui hoat <lQng kinh doanh vi thu nhln cliilt tlue

lirO"g U"" giim c5c khoin tttu nttap hay chi phi-tinh thu6 ho6c dugc kh6u tril trong c6c ndm kh6c

i;"uil; l5 -ung .ung, niiu 
"Oj 

ua ngoei'ra kh6ng bao g6m cec chi ticu kh6ng chiu thu€ hodc

kh6ng duo. c khAu trri.

Thut!thunh{pho6nlaidugctinhtr6nc6ckhoinch6nhlQchgi0agiritrighis6vdcosdtinhthuethu

"frap 
.,i" cdc'khoAn muc tdi sin,ho[c c6ng ng trdn b6o c6o tdi chinh vd duoc ghi nhAn theo phuong

;ffi ;t;g can doi kii toan. rtrue ttru ntr4p"hoin tpi phni tri^phii duoc ehi n!11 cho t6t,ci c6c khoin

chenh l6ch tam thdi cdn tai ta. tftre.tft, rhfp hoan lai chi dugc ghi nhan khi chnc chdn c6 dir lo-i

nhuin tinh thut! trong tuong lai d6 kh6u trri c6c khoin ch€nlr lCclr tam thdi'
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C6NG TY CO PHAN TAI NGUYf'N BAO CAO TAI CHiNH HC'P NHJ.T

SO 1 15, t6 5, dudng L6ng, phudng Lang Hp Cho nam tdi chinh kiit thric

quin D6ng Da, HdNdi 
'6vq\b'L' ngiy3l th6ng 12 n1m20l5

Cac Thuyit minh ndv li, bO phan nqp iniila 
"A" 

aitw ao" aa"e thdi 1'6i Bdo cao di chinh hsp nhd kdm theo

Iv. T6M T;,T CAC CHiNH SACH K6 TOAN CHU YfU (TIEP THEO)

rhu6 (Ti5ptheo)

Thu6 thu nhdp hodn l4i tlusc xric tlinh theo thu6 suit du. tinh sE ap. golq 
"ho. 

ki 
iui :ii 11::.1l""hui

hay ns phii tra dusc thanh tta;'};;i;; nrtap tloan lai dusc shi nhdn vdo b6o cdLo k6t qua hoat

dtlns kinh doanh vi 
"r.,i 

gni uao u6; Jiri ra r,r" r.rri khoin rhu6 d1 c6 ri6n quan d6n c6c khodn mgc

duoi ghi thing vio v6n chtl so htu'

TiLi sin thu6 thu nhip hodn lai vd ns thui thu rlllal l9al.lli phii tri duqc bir tri khi C6ng ty c6

ouv6n hop phep du bir tri gitu d;il d;tht nnap ni.n irann v6i thuti thu nh4p hiQn hnnh.phni nQp

li'in, ;5iui,i"";h#;;ilip;ofrr+-iJ.q,h'3,h" nhip hoan lai phii tri li€nquan l6itlu|Jh'l
nhdp doanh nghiQp dugc q"a" ry ;i;;g rno1 co quan thu6 vi Cong ty c6 dq dinh thanh to6n thu€

thu irhdp hiQn hinh tr€n co sd thuAn'

ViQc x6c <linh thu6 thu nhip cia C6ng ty cen cf.vdo. c6c Cuy finh 
hi6n hdnh vA thu6 Tuy nhi6n'

nhine quy dinh niry rhav doi trJoffi titiiitl'- 
"a "i* *6ci1nh suu cing vd thu6 thu nh{p doanh

ngf,lie-p it'i thuQc viro k5t qud ki€m tra cia co quan thue co tham quyen'

Cec loai thuii khic tlugc 6p dqng theo cic luat thu6 hion hdnh tai Viet Nam'
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cONG rY co PSAN rAr NcuvEN
^t ..- ,^ - - ,56 I I 5, t6 5, duong Lang. phutrng L5ng H4
qu4n D6ng Da, Hd NQi

MINH BAO CAO T ugr T THEO) U SO BO9 - DN/IIN
Cdc ThuyA minh ndr ld bQ phAn hqp thdnh vd cdn dryc dqc d1ng thci roi Bdo cdo tdi chinh hqp nhilt kim theo

THONc rtr{ B6 suNG cHo cAc KHoAN MUc rRi\Tr BAY rnfN sAI,{c cAN D6I KE
TOANHqPNHAT

Tidn

BAo CAo TAI cHiNHHgP NHAT
Cho ndm tdi chinh k6t thic

ngiy 3l th6ng 12 ndm2015

V.

1.

3ut2t20r5
VND

01/01/2015

VND

Tidn m6t

I len gul ngan nang

cOng

2. Phii thu ngin h4n c,ia kh6ch hirng

C6ng ty TNHH Long Phet

Ong Vfi Vdn Thdo

C6ng ty TNHH San xu6t vi Xdy dgng Truong

Xu6n

C6ng ty TNHH Phric Vuong

cOng

3. Phii thu ngin h4n kh6c

Phdi thu ti6n t4m ung:
,i ^ \ r,,
ung Doon l\ang luan
)ng Nguydn Bd Huiin

)ng Nguydn Gia Minh

)ng Nguydn Gia Khoa
A -.-^; rt,
ung vu I uan noang

Cao Xudn Vuqng

ung Nguyen r ren

I ren gut cntmg Knoan )Nlr1

cOng

1.032,26r.797 27.952.072

1.008.484.249

23.777.s48

12.849.490

15.102.582

3llt2l20l5
VND

01/01/2015

VND

24.700.000.000

r.720.391.098

2.660.626.000

24.700.000.000

16.300.000.000

9.22r.099.526

29.081.0r7.098 s0.221.099.s26

3Ut2t20t5
VND

0!0|2015
VND

,.

tl
t1

'lr

'/3

49.675.490.000

9.000.000.000

10.550.000.000

7.625.490.000

9.000.000.000

10.000.000.000

3.500.000.000

28.817.500.000

1.792.486

23.634.741.500

10.000.000.000

5.900.000.000

5.725.490.000

9.25t.500

2.000.000.000

78.494.782.486 23.634.741.500
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CONG TY Co PHAN TAI NGUYEN
^;,,- .: - - .So I 15. ro 5. duong Ldng. phuong Lring Ha
qu{n D6ng Ea, Hd Ndi

BAo CAo TAI CHiNHHOJ NHAT
Cho ndm tdi chinh k€t thirc

nqav 1l th6np l2 nrm 2015

THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH HqP NHAT GIEP THEO) MAU SO BO9 - DN/HN
Cac Tlnt ir ninh ndy td bo phtj. n hqp thitnh vd cdn ductc doc ding thdi voi Bdo cao tdi chinh hop nhtir kin rheo

THONG TrN BO suNG cHo cAc KHoAN MVC TRiNH BAy rRf,N BANG cAN o6l xE
TOAN GIEP THEO)

5. Thu6 vir cic khoin phii thu, phii tri nhd nurfc

01/01/2015

VND

Sd phii ndp Sd il5 thr,rc nQp 3Lll2l20l5
trong nim trong nim

a. Cdc kho6n phii thu
Inue lnu nn?p ooann nghlep

C0ng

b. C6c kho6n phii tri
-, i ., .-
rnue gla rn gla rang

Thue thu nhep doanh nghidp
-,;,I nue Inu nnap ca nnan

CAc Ioai thu6 khAc

Cic loai phi. le phi vd cric

khodn phdi ndp khric

c0ng

6. Phei thu dii han kh6c

5.827 .442 5.82'7 .442

5.827.442 5.827.442

4.294.904

9.363.084

138.714.589 9.000.000

415.767.991 r52.372.577 9.000.000 559,140.568

262.222.223

61.127,820

63.445.430

3.000.000

25.972.518

266.517.127
'70.490.904

63.445.430

\32.',|14.589

25.9'72.s18

\
a

):
clI

3ut2/20rs
VND

0u0lt20rs
VND

- G6p v6n li€n doanh du 6n Khu nhd d, dich vu
thuong mai vd vdn phdng ldm vi€c tai Phudng Nhdn
Chinh, Qudn Thanh Xuan, Hd N6i {i}
- G6p v5n vdo Du 6n kam bom D6ng M! {ii}
- G6p v6n vdo Du 6n Khu nhd d phia T6y s6ng Nim
R6rn - phudng Thanh Binh vd Khu nhd d phudng
Tdn Thanh, thdnh ph6 Di6n Bi€n ph'], tinh DiCn

Bi6n { iii}

25.918.550.000 25.918.550.000

13.000.000.000

15.000.000.000

13.000.000.000

r 5.000.000.000

200.000.000- G6p v6n vdo C6ng ty C6 phdn Ddu tu khoiing sdn 200.000.000
dAu khi Di€n Bi6n

cOng 54.118.550.000 s4.118.ssO.000

{i} Dav ld khodn g6p v6n theo.Hqp ddng hqp t6c kinh doanh s6 talzoogluoHTKD ngdy 25 th6ng 05
ndrn 2009 v6 vi6c hqp t6c <ldu tu, quin l]i, khai th6c vi kinh doanh du 6n khu nhd d, dich vu thuong
m4i vi vdr.r phdng ldm vi€c tai Phudng Nhdn chinh, euin Thanh Xurin, Hd N6i. Theo hop dong no-p
t6c kinh doanh ndy, c6ng.ty cd phAn Tdi Nguydn cing v6i 3 d6i tric khdc s6 ciing g6p v6n vd quin
l1i dtr 6n n6u tr6n. Tj' 16 v6n g6p cria m5i d6i 6c Id 25%. Loi nhuAn (hoac l5) auo-" pt,in chia theo t-i
l€ v6n g6p.

l9



cONG rY c6 pnAN rAr Ncrlvttt
So | 15. to 5. duong Lang. phuong Ldng Hq
quAn D6ng Da, Hd NQi

nAo cAo rAr cHiNH HgP NHAr
Cho ndm tiri chinh ktit thuc

ngdy 3 1 th6ng 12 ndm 2015

THUYfT MINH BAO CAO TAI CHiNH HQP NHAT (TIEP THEO) MAU SO BO9 - DN/HN
Cdc Thtryit ninh ndy h b6 phdn ho. p thdnhvd crin duclc dqc ding lhdi vdi BAocdotdi chinhhqp nht kAnT theo

v, TH6NG TIN B6 SUNG CHO CAC KHOAN MVC TRiNH BAY TRTN BANG CAN OOT XN
TOAN GIfP THEO)

6, Ph,ii thu dii han khic (ti6p theo)

{ii} Day ld khoin tidn mi C6ng ty chuy6n cho C6ng ty TNHH San xuAt vi Xay dqng Trudng XuAn theo' ' 
Bi6n bAn th6a thudn ngdy 15 thang l1 ndm 2010 gifa Cdng_ty v6i_C6ng ty^TNHH San xu6t vd Xdy

dung Trud.ng Xu6n v€ viQc hai b€n cirng nhau hgp t6c xin dau tu Dg 6n x6y dqng c6ng trinh tram

bom ti6u irng D6ng M!, huyQn Thanh Tri, Hn Noi. Ti lQ tham gia crla c6ng ty vdo dtt 6n \d 17,5%o.

C6ng ty nhAt tri d6 Cdng ty TNHH Sin xu6t vd Xay dgng Trudng XuAn dirng ra ldLm dai di6n cho hai

b€n truc tii5p ldm viQc v6i c6c co quan chfc ning cria Nhd nudc, thUc hign c6c thi tqc xin tham gia

ddu tu Du 6n n€u tr€n.

{iii}Theo Ho.p dong ho.p t6c kinh doanh s6 07/HDHTKD/2013 giDa Cong ty Cd phin Tdi Nguy€n vd

C6ng ty Ci5 phAn Xdy dqng Tdi Nguy6n Ha Nqi k! ngdy 02 thing 08 n1m 2013, C6ng ty C6 phAn

Tiri Nguy€n gop l5 ty aOng ad hai ben cirng tri6n klai Du 5n Khu nha o- phia TAy sdng Nqrn Rdm -

phudng Thanh Binh vd Khu nhd d t4i phuimg Tdn Thanh - thdnh pnO Oiqn Bi6n Phi - tinh DiQn

Bien theo tj, 16 duo. c quy dinh tai hqp d6ng s6 01/HDHTKD/2012 giira C6ng ty Cd phdn XAy dqng

Tdi Nguydn Hn NQi vd C6ng ty Cti phin Ddu tu xdy dqng vA c6ng nghQ m6i trudng tinh Di6n Bi6n.

7, Tiri sin c6 dlnh vd hinh

PhAn mdm miy tinh

VND

c0ng

VND

\

NGUYEN GIA

Tai ngdy 0l/01/2015

T4i ngiy 31/12l2015

HAO MON LOY KE

Tai ngdy 0l/01/2015

Tai ngdy 31/12l2015

GIA TRI CdN L4J

Tai ngiy 0ll0ll20l5
T4i ngny 3!1212015

47.365.000 47.365.000

47.36s.000 47.365.000

47.365.000 47.365.000

47.365.000 47.365.000

Tai ngdy 31 th6ng 12 nlm 2015, nguy6n giri cia tdi sin cti dinh v6 hinh hiit khAu hao vin c6n sir

dung ie +7.:os.oob d6ng (tai ngdy 3 | th6ng 12 ndm2014ln 47.365.000 ddng.).

20
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TTIUYT,T MINH BAO CAO TAI CHiNH HgP NHAT (TIIOP THEO) MAU SO B()9 - DN/HN
Cdc Thuydt ninh ndy ld bQ phQn ho. p thdnh vd cdn duot dqc d6ng thdi |di Bdo cao tdi chinh ho. p nhat kAn theo

TH6NG TIN B6 suNG cHo cAc KHoAN MUc rRiNH BAY rRSN BANG cAn o6r xn
TOAN (TIfP THEO)

Chi phi phni tri ngin h4n

V.

10.

CONG TY CO PHAN TAI NGUYTN
Sd 1 15, tO 5, dudng L6ng, phudng L6ng Ha
quAn D6ng Da, Hd NQi

Trich tru6c chi phi chua c6 h6a tlon

c0ng

I f. Phii tri ng6n h3n khAc

Kinh phi cdng dodn
^' ' ',1bao ntem xa nol

Bdo hi6m y ti!
-, ..1 ..i ,.^
bao hrern rnat ngnl9p

Phat n6p chdm b6o hiiim

Nhin kli qu!, kli cugc ng6n h4n
^^ ^.i+ c)ng ly I r Dau It va Aoy

+ Cdng ty CP Diiu tr vit
| , ^iN han von gop tu Long ry Lo

phdn Thuong mai vd Ddu tu
'r^,r- ^i,, n,r l-n r r,t* rru<lll '/au 

u^rL t ./

C6c khodn phdi tr6, phdi nQp kh6c

cOng

BAo CAo TAI cHiNHHoJ NHAT
Cho nam tai chinh k6l thic

ngdy 3 I th6ng 12 ndm2015

3ur2l20l5
VND

0t/0y2015
VND

375.000.000 200.000.000

375.000.000 200.000.000

3|r2t20t5
VND

01/01/2015

VND

7.692.161

1.080.407.070

199.393.7l0

87.538.300

196.028.337

22.600.000.000

10.000.000.000

12.600.000.000

250.000.000

r9.921.181

1.692.767

753.3 86.670

144.283.205

63.044.740

60.286.2t4

22.600.000.000

10.a00.000.000

12.600.000.000

250.000.000

t9.921.181

t:

\

24.440.981.365 23.898.6t4.777

(*) Ho.p dong vay ti€n s6 2'111I20O9EIDVT U! 
"e?V 4 th6ng 11 nim 2009 rlugc ki gin-a C6ng ty Cd

phdn odu tu Xay dung Hii VAn vd Cdng ty C6 phdn Tdi \guyen vd vi€c Cdng ty Co phin Ddu tu
XAy drrng HAi VAn cho C6ng ty C6 phAn Tdi Nguydn vay v6n Hr6ng ch iu ldi sudt. Theo d6, C6ng ty
CO phan Dau tu Xey dqng Hii Vdn tlu-o. c hu6ng quy€n nhAn chuy6n nhugng hai sin cin h6 chung

cu ti Ho. p tldng ho. p tic kinh doanh s6 l8/2009,TIDHTKD ngdy 25 thing 05 nim 2009 gi0a C6ng ty
C6 phAnb6u tu vd phet tri6n nhA Hn NQi s6 4l,.C6ng ty C6 phAn Tii Nguy6n, C6ng ty Co phin
Diu tu vd ph6t tri6n TAy Bic, C6ng ty C6 phin DAu tu xdy drrng Hii Vdn^ vA Ho.p tl6ng ho-p t6c kinh

doanh sii 09/2009/HDHTKD ngiy 01 th6ng 06 n[m 2009 giiia C6ng ty Cd phan Dau tu var ph5t trien

nhd Hi Ndi s6 + t vi t6ng Cong ty Thanh An - BQ Quoc phdng.

(**) Ho. p ddng vay ticn s6 06/2011^IEVT vi s6 07i2011/HDVT kli giira cdng ty C6 phdn Diu tu
Vietnamnet (nay ld Cdng ty C6 phin Diu tu vi Thuong m4i VNN) vA C6ng ry Cii phin Tdi Nguy€n

vd viQc Cdng tyCO ptrAn OAu tnva Thuorg m4i \NN cho C6ng ty C6 phin Tdi Nguy6n vay v6n vo-i

lai su6t ld 0,6okhtdm. Theo d6, C6ng ty C6 phAn DAu tu vd Thu<rng mai \NN duo-c quydn mua;:rdt
khu d6t ndn v6i diQn tich ld 3.000 m2 di hodn thi6n ha t6ng vi tlt di6u ki6n duo-c chuydn nhuong

theo quy rlinh cia ph6p luit cia C6ng ty Ci5 phAn Tii Nguy€n dAu tu t4i Du 6n Ki6u Ki - Gia LAm -

Hd N6i.

(***) Day ld kho6n v6n g6p nhan dI Cong ty C6 phdn Thuong mai vd DAu tu Toan cAu DATC theo Ho. p

ddng hqp tric dAu tu sti l8/Z0tZltm-gTDT ngdy 09 thang 02 ndm 2012 carng thuc hi6n du rin Klru
nhd 6, khu ddn cu, khu du lich sinh thrii nghi du6ng t4i huyQn Luong Son - tinh Hda Binh vd kh6ng

thAnh lqp ph6p nhan mdi.
a1
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cONG rY co PHAN TAI NGUYTN nAo cAo rAr cuixu nql,Nnir
SS if i ,O S, a"Oug L6ng, phudng L6ng H4 Cho ndm tdi chinh k€t thtic

qra"'o'S"g p", niNOl 
-- ^ ngdy 31 th6ng 12 ndm2015

CacThuy1t ntinh nity ta W pnan nqpiiaii i i, itiq, ap, aing'thdi vdi Bdo cao fii chinh hqp nhdt kdn theo

v.TH6NGTINBoSIJNGcHocAcKHOANMvcTRiNHBAYTRtNBANGcATqo6tTT
TOAN GIEP THEO)

12. Vi5n chi sd hftu (ti6P theo)

b) c0 phi6u

56 lu'ong c6 phitiu d6 b6n ra c6ng chfng

- C6 phitlu ph6 thong

Si5 luqng cO Phi6u dang luu hdnh

- C6 phii5u ph6 th6ng

Doanh thu b6n hdng h6a

c0ng

74.762.845;760 21.407.t46.302

3Ut2l20l5
C6 phdn

01/01/2015

c6!!d'
8.s00.000

8.500.000

8.500.000

8.500.000

8.s00.000

8.s00.000

8.500.000

8.500.000

13.

MQnh gi6 cO phii5u dang luu hinh: 10.000 il6ng/c6 phdn'

BQ phfln theo khu vrlc tlia lf vn bQ phfn theo linh vr;c kinh doanh

BQ phAn theo khu vr;c ilia lf

B0 ph{n theo khu vuc dia li ln mQt b0 ph|n c6 th6 phnn biQt duoc cia mQt doanh nghiQp tham gia

uJo l.ia,.inn sdn xu6t ho[c cune 
"bp 

.an pl.tAt, dich vq trong ph4m vi mdt m6i trudng kinh tc cu thc

*JUb plra" ndy c6 rrii ro vd lgi"ich kinh i6 khec v6i cdc bQ ph{n kinh doanh trong mdi trudng kinh

ti: kh6c.

Cdns w co tru so duv nhit daL tai .6 t ts. td 5. duong Lang' phudng l-ane !9' quin Ddng Da',thinh

r#?,i NO;. b;"g ii"i cong ry co mot c6ng ty con c6 lrq.so chinh duy nhAt rai tdng 5' s6 nhir l4'

;t,'6 Gy:; ir'ibinr', pnulni r.rng noa quan cau Gi6v, thanh ph6 Hd Noi Do 49, cpnu tr

lfro"g""o 
"ghru 

tu phei irinh bd! Uao Jeo UO phan theo khu vuc dia lli theo quy dinh cia ChuAn muc

K6 to6n Vict Nam s6 28- Bio c6o b0 phin.

Ed phuc vu n.ruc dich quin l1i, co ciu t6 chirc cia C6ng ty duo' c chia thdnh 03 (ba) bQ phQn hoqt

ffi' LOpilan'uanhen;h6a;bqphan"rngcAp{i9rr.vuv1 bQph{nkinhdoanhbat-dQngsdn Tuv

nfrielr, t.ng na* Cong ty chi ph6isinh doanh thu b6n hdng h6a Theo d6' C6ng ty khdng llp b6o cao

bQ ph{n theo llnh vqc kinh doanh.

THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC TRiNH BAY TREN BAO CAO KfT

QUAHOAT DqNG KINH DOANH

Doanh thu b6n hing vi cung cip dich vg

I

li

6

r)1

ci
iNt

.il
VAi

0ll

'xl

t.

Nim 2015

VND

NIm 2014

VND

21.407.146.30274.762.845.760
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cONG TY co PHAN TAr NGuYf'N BAo cAo rAr cHiNH HgP NHAr

56 I15, t6 5, duong L6ng, phudng L6ng H4 Cho nlmtii chinh k€t thfc

qu4n Ddng Da, Ha NQi ngdy 3 I thing 12 ndm 2015

THUYET MINH BAo clo r et cHlxu Hgr nuF lrlEe rHeo; ivtlY s9 Boe - DN/IrN

Zarin*a ,nn ,q, ld bO phdn hqp ihanh vd cdn dioc doc ding thdi vai Bdo cdo tdi chinh hqp nhat kam theo

vI.TH6NGTINBoSUNGcIIocAcKHOANMqcTRiNHBAYTRtNBAoCAoKfT
qti Ho+r oQNG KINH DoAh{H (rIEP rHEo)

2. Gi6 v6n hirng bdn

Giii v6n cria hdng h6a dd b6n

cOng

Doanh thu ho4t tlQng tii chinh

Ldi ti6n grli, tiAn cho vaY

cOng

Chi phi quin lf doanh nghiQP

Chi phi luong

Hodn nhdp du phdng Phdi thu kh6 ddi

C6c khodn chi phi qudn li doanh nghiQp khac

cOng

Chi phi khic

C6c khoin phat nQp ch4m thuii, bio hi6m

COng

74.383.989.238 21.094.553.965

- 
z+.lsl.ggq,zrs 21.094.553.965

Nnm 2015

VND

Ndm 2014

VN'D

J.

Nim 2015

VND

Nim 2014

VND

309.452 r 7.338.888
1l'

i\

N

.A

'j

nl

I
I

Û

309.452 17.338.888

4.

Nim 2015

VND

Ndm 2014

VND

516.000.000

(8.000.000.000)

405.112.896

657.s2s.630

(5.450.000.000)

307.353.680

(7.078.887.104) (4.48s.120.690)

tr.

Nnm 2015

VND

NIm 2014

VNID

265.456;712 1.099.800

265.456.712 1.099.800

zo



c6NG TY cO PHAN TAr NGrtYfN BAo cAo rAr cHiNH HCIP NHAT

S6 t tS, t6 5, dudng L6ng, phudng L6ng HP Cho ndm tdi ctrintr t6t thric

qu{n D6ng Da, Hd NQi ngdy 31 thing 12 ndm 201'5

CrlcThuy1t minh nay h rc pna, nqp tia; i J, a"". 
" 

aq" aing'thdi v,i Bdo cdo tdi chinh hqp nhtit kin theo

vr. rH6NG rIN Bo suNG cHo c,{'c KHOAN Mqc rRiNIr BAY TRtN BAo cAo KlCr

qti Ho+r ogNG rilNH DoANH (rrfP rHEo)

6. Chi phi thu6 TNDN hiQn hirnh

Nnm 2015

VND

Nirn 2014

VND

C6ng ty C6 phdn DAu tu Thuong mai Dich vu Tdi

NguYCn

T6ng chi phi thu5 thu nh$p doanh nghiQp hiQn

hinh

7. Lai co bin tr6n c6 Phi6u

Loi nhu{n sau thu6 cria c6 d6ng

s6 huu c6 phii5u Ph6 thdng

S5 c6 phAn luu hdnh binh qudn

Ldi co bin tr€n c6 Phi6u

8. Chi phi s6n xu6t kinh doanh theo y6u t6

Chi phi nhAn c6ng

Chi phi khdu hao tdi san c6 dinh

Thu6, phi, l0 phi

Chi phi dich vu mua ngodi

Chi phi kh6c bing ti6n

Hodn nh{p dg phdng Phdi thu kh6 ddi

cQng
(7.078.887.104) i4.48s.120.690)

9.363.084

9.363.084

NIm 2015

VND

Ndm 2014

VND
.o-

,U

837

7.112.690.590

8.500.000

4.847.613.118

8.500.000

570

NIm 2015

\4\D
Nnm 2014

VIID

516.000.000

6.000.000

295.114.956

103.99'1.940

(8.000.000.000)

65'7.s25.630

I .3 15.710

6.000.000

299.998.610

39.300

(5.450.000.000)

:l

3

I

27



cONG rY co PHAN TAr NGUYfN BAo cAo rAI cHiNH Ho.?.NHAr

SA if i,O S, auttng Lring, phuong Lring H4 Cho nam tii chinh k€tthtic

quin DiingDa, ffa"NO; 
' ^ - ngdy 31 th6ng 12 ndm2015

ia.int y;, ,ir:,n ,ay ld bO phAn hqp thdnh td cdn duqc dpc ding thdi fii Bdo cdo tdi chinh hqp nhat kan theo

I.

CAC THONG TIN KHAC

C6ng cg tii chinh

QuAn lf rrii ro v5n

cons tv quan li nguttn v6n nh6m tlam biro ring C6ng ty c6.th6 vira hoat dong lien tuc vua l6i da h6a

to-i iln cua cdc c6 d6ng thong qua t6i uu h6a s6 du ngudn von vir cong ng

C6c chinh sich ki6 toin chi Y6u

Chi ti6t c6c chinh s6ch k6 toin chri y6u vdL c6c phuong ph6p md Cong ty dp dung (bao- gorn c6c ti€u

cfri A6 gni nh{n, co scr x5c tlinh git iri vd co so ghi nhdn c6c khorin thu nhip vd chi phi,, doi v6-i t}ng

loai tdi sin tdi chinh vd c6ng nqiii 
"hinh 

dog" tiinh bev tai ttruy6t minh s6 IV'

Cric lo4i c6ng cg tii chinh

3yt2l20l5
VND

Tii sin tiri chinh

Tidn vd c6c khoin tuong duong tiAn

Phdi thu kh6ch hdng vd phii thu khtic

Ddu tu ddi h4n khiic

CQng

Cdng ng tii chinh

Ph6i trd ngudi b6n vd phAi trd khtic

Chi phi phnitrd

c0ng

190.277.318.895 147.554.843.098

1.032.26t.19'7

161.165.057.098

28.080.000.000

21.952.072

n9.446.891.026

28.080.000.000

92.117.821.721

375.000.000

53.3'71.128.602

200.000.000 -t

I
,rl]

N

cl

ac

.1

92.492.821.721 53.57L128.602

c6ng ty chua d6nh gi6 giri tri h9p l! cia tii sin tdi chinhvd c6ng ng tii chinh tai ngiy kiit thnc k! k6

to6n"d; Th6ng t., ,5 ztOlzoOqni-efC ao BQ Tni chinh ban hdnh ngdy 06 th6ng 1l ndm 2009

("Th6ng tu 210") cnng nhu cac quv dinh hign han!:hu1:6- huong din cu thd vd 
",11-T:l]:n-*'u

iri t oo iV cia c6c tAi .an tei 
"hinh 

vd c6ng ng tii chinh. Th6ng tu 21 0 yeu cdtt ap dung.L nuan mlrc

Uio 
"lo 

tai chinh Qu6c t6 vA viQc trinh bdy b5o crio tii chinh vd thuydt minh thong trn dor vor cong

cu t?ri chinh nhungih6ng tlua ra hu6ng d6n tuong duong cho vi€c <l6nh giri vd ghi 1!{ 1or1s 
c1 tai

"irinfr 
U- g6m cdZp duG giri tri hqp li, nhim phn hgp v6i ChuAn mqc b6o c6o tiri chinh Qu6c t€

Mgc ti6u quin lf rrii ro thi chinh

Cdng ty cl6 xdy dqng hQ th6ng qu6n lj rii ro,nhim lhil hiQn vd d6nh giri c6c rii ro-m.d C6ng typhai

"frirlrfiiC, 
lap cac ci'inh sa"n ui quy iinn ki6m so6i rrii ro d_ mfc ch6p nhin dugc. HQ th6ng qu6n lli

,,ii.o drro" *"lrr x6t l4i dinh kj' nhi- phnn 6nh nhfng thay d6i sira dicu kiQn thi trudng vd hoat tlong

cia C6ng ty.

Rhi ro tei chinh bao gdm rti ro thi trudng (bao gdm nii ro rj, gi6, tiri ro ldi suSt vd riri ro v6 giri), riri

ro tin dung vd rrii ro thanh khoan.
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HqP NHAT (TIEP THEO) MAU SO BO9 - DN/IIN
C(ic7 huy,'t ninh nay td b6 pht)n hop thdnh vd cdn duoc doc ding rhdi voi Bdo ctio rai chinh hop nhdt kin theo

VII. cAc rTToNc uN KHric fiIII,P TIIEO)

CONG TY Co PHAN TAI NGUYTN
S5 t tS,.tO 5, dudng L6ng, phudng Ling Ha
qu{n D6ng Da, Hd N6i

BAo CAo TAI CHiNHHoJ NHAT
Cho ndm lai chinh ket rhic
ngdy 3 I th6ng 12 nin2015

Cdng cu tii chinh (Ti6p theo)

Rfii ro th! trudng

Ho4t dQng kinh doanh cria C6ng ty sC chrl y6u chlu rrii ro khi c6 ss thay d6i vd ri gie hiSi do6i, lai
su6t vd gi6. C6ng ty kh6ng thuc hiQn c6c biQn ph6p phdng ngua riri ro ndy do thi6u thi trudng hoat
tl6ng giao dich c6c c6ng cp tii chinh nAy.

Quin ll riti ro ty giti

Cong ty klrdng co giao djch c6 g6c ngoai td. theo tl6. Cong ty sd khdng chiu rui ro khi co biel dong
v6 rj, gi6.

Quan Iy rtii ro ldi suiit

Cdng ty chiu rrli ro l6i su6t phet sinh tir cAc khoin vay chiu ldi su6t dd dugc kli k6t. Rrtii ro ney sc
duo-c Cdng ty quin l1y' bdng cich duy tri d mric tlQ hqp l! c6c kho6n vay vi phAn tich tinh hinh c4nh
trarh tren thi trudng d€ c6 tluo. c lai suAt c6 loi cho C6ng ty tir cdc nguon cho vay thich hop.

Qudn li rii ro v€ giri c6 phiilu

C6ng q chiu rui ro vd gi6 cia cong cu vdn ph6t sinh tir cric khodn diu lu vio cdc cdng ry con vA

c6ng ty li6n ft5t. UOi aOng QuAn tri cria C6ng ty xem xdt vd phd duy€t cdc quy€t ttinh diu tu vio
c6ng ty con vi cdng ty li€n kt5t nhu ngdnh nghA kinh doanh, c6ng ty <t6 ddu tu, v.v C6c khoin ddu tu
vdo ciic c6ng ty con vi c6ng ty li6n k€t duo. c nim gift kh6ng phii clio muc dich kinh doanh nld cho
muc dich chien luo-c ldu dai. Cdng ty khong c6 y dlnh bAn cac khoirn diu tu nAy trong tuong lai gin.

uuan Iy rut ro ve gta nang noa

C6ng ty mua nguy€n v{t li6u, hdng h6a ti c6c nhi cung c6p trong vd ngoiri nu6c tl€ phuc vu cho
ho4t ddng sen xudt kinh doanh. Do vAy, C6ng ty sd chiu rrii ro tir viQc thay <l6i gi6 b6n cria nguydn
v6t li6u, hdng h6a.

Rfri ro tin dgng

Rrii ro tin dpng xiy. ra khi m6t kh6ch hdng hoflc drii tdc kh6ng d5p fng dugc c5c nghia vu trong ho..p

ddng ddn tl€n c6c t6n thit tdi chinh cho C6ng ty. C6ng ty c6 chinh slch tin dung phi ho-p va thudng
xuy€n theo doi tinh hinh tt6 danh giri xem COng ty c6 chiu riri ro tin dgng hay kh6ng. C6ng ty kh6ng
c6 brit kli rui ro tin dung trgng y6u ndo v6i cric khach hdng hodc d6i rac boi vi cdc klrodn phdi thu
diin tir mdt s6 luqng lon kh6ch hdng hoat dQng trong nhiAu ngdnh kh6c nhau vi ph6n b6 d c6c khu
vuc dia l1y' khic nhau.

Quin lf rfri ro thanh khoin

Muc rlfch quin l! rrii ro thanh khoin nhim d6m bio <tri ngu6n vtin d6 drip tlng cic nghla vu tii chinh
hi6n tai vd trong tuong lai. Tinh thanh khoi.n cfing duo. c C6ng ty qudn l! nhim tl6n.r bio mric phu
troi giia cdng no ddn han vd tdi san d6n h4n trong k! d mfc c6 rh6 duo-c kiem so6r doi r oi s6 von
md C6ng ty tin ring c6 th6 t4o ra trong kj,tl6. Chinh s6ch cria Cdng ty ld theo d6i thud.ng xuy€n c6c
y6u cAu v€ tlianh khoin hi6n t4i vi du ki6n trong tuong lai nhim dim b6o C6ng ty duy tridrl mLic du
phdng.ti6n rnit, c6c khodn vay vd thi vi5n md c6c chri s6 h0u cam krit g6p nhim drip ring c6c quy
dinh ve tinh thanli khoAn ngdn han vd ddi han hon.

I,,i,,

i
fi

ti1

n

29



THUYET MINH BAO CAO TAI CIIINH HOP NHAT (TIEP THEO) MAU SO BO9 - DN/HN
CticThuyet ninh ndy ld bo phdn hop thdnh vd cdn duoc doc ding thdi vdi Bdo cdo tdi chinh ho. p nhrlt kzm theo

VII. CAC TH6NG TIN KHTIC GIT,P THEO)

cONG rY co pnAx rAr Ncuyfx
56 1 15, td 5, dudng Lring, phudng Lring Hp
qu6n D6ng Da, Hd Ndi

BAo cAo rAr cHiNHHgr NHAr
Cho ndm tdi chinh kdt thric
ngdy 31 th6ng 12 ndm 2015

l Cdng cu tdi chinh (Ti6p theo)

C6c bing du6i diy trinh biy chi ti6t cric mric tl6o han theo hgp tl6ng cdn lai ddi v6i tdi sin tdi chinh
vd c6ng no tai chinh phi ph6i sinh vi thdi han.thanh to6n nhu dd duo;c th6a thu{n. c6c bing ndy
duoc trinh bdy dua tr6n ddng ti6n chua chitit khAu cria tii sin tAi chinh vd ddne tidn ctrua ch;ilittriu
cua cong no tai chinh tinh theo lgdy sdm nh6t md c6ng ty phii trd. vi6c tr)nh biy rhong tin ldi sen
tdi chinh phi ph6i sinh ld cdn thi€t d6 hi6u dugc viQc quin l;i'rui ro thanh khoan cLi; cdn;ty khi tinh
thanh kho6n duo. c qudn li tr€n co sO c6ng ng vd tdi sAn thudn.

DuOi 1 nim Tir 1- 5 ndm Sau 5 nim
VNDVND

T6ng

\'T.{DVND

Taingdy 3lll2l20l5
I ten

Phii thu khrich hdng vd
ph6i thu kh6c

uau ru oar nan Knac

cOng

T4i ngdy 31/12l2015

Phdi trd ngudi b6n vd
phdi trd kh6c

Chi phi phdi trd

C0ng

ChGnh lfch thanh
khoin thuAn

T4i ngiy 01/01/2015

Ti6n

Phrii thu kh6ch hdng vd
phdi thu khric

uau tu 041 nan Knac

C0ng

T4i ngny 0l/01/2015
Phdi trd ngudi b6n vd
phii trd kh6c

Chi phi phdi trd

C0ng

Ch6nh lQch thanh
khoin thuln

r.032.26r.797

107.046.507.098 54.118.550.000

28.080.000.000

1.032.261.797

l6l .16s.0s7.098

28.080.000.000

108.07E.768.89s 82.198.ss0.000

92.117 .821.721

375.000.000

190.277.318.895

*\

..\

\
l

,,,

>/

,
92.117 .82t.721

375.000.000

92.492,821.721 92.492.821.72r

15.585.947.174 82.198.ss0.000 97 ,784.497 ,17 4

Dur6ti I nim
VI{D

Tfi l- 5 nim Sau 5 ndm
VND VND

T6ng

VI\D

z',t.952.072

6s328.34t.026 54.118.550.000

28.080.000.000

27.952.0'72

n9.446.89t.026

28.080.000.000

65.356.293.098 82.198.550.000 147.554.843.098

53.37t.128.602

200.000.000

53.371.128.602

200.000.000

53.571.128.602 53.s7r.r28.602

93.983.714.49611.785.164.496 82.198.5s0.000
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cONG TY co pnAN rAr Ncuvfx sAo cAo rAr cnixs nop rrrAr
So t t S, t6 5, duong L6ng, phuong L6ng H4 Cho nim tdi chinh k6t thtic

quin D6ng Ea, Hd NQi ngdy 31 th6ng 12 nhm2015

C(tcThuyit ntinh ndy h M pn,6n nqp tiaii vd cin Arqc dpc ding thdi vdi BAo cdo tdi chinh hw nhAt kdm theo

vII. CAC TH6NG TIN KHAC (TII|P THEO)

1. C6ng cg thi chinh Gi6P theo)

Qu6n lf rni ro thanb khoin (Ti6p tbeo)

BanTongCirirndocddnhgirimirctiprrung.ruiro-thanhkhoanomucth6p..BanT6ngGi6md6ctin
u-tg trig CO"g O c6 ttr6 i4o ra du nguon ien de dep ung cdc nghia r r'r tdi chinh khi ddn han'

2. Thdng tin cic b6n li6n quan

Si5 du ttfi cdc bAn fi6n quan:

Cdc khoan t?m fng

Ong Nguydn Bri Hu6n

6ng Vir TuAn Hodng

0ng Nguy6n Gia Khoa

Ong Eodn Ning Tudn

Ong Nguy6n Gia Minh

Phii thu kh6ch hing
C6ng ty TNHH Long Ph6t (*)

Thu nhdp cia Ban T6ng Gidm t16c:

Luong

c0ng

46.175.490.000 2r.634.',141.500

10.550.000.000 5.900.000 000

r 0.000.000.000

9.000.000.000 9.251.500

9.000.000.000 10.000.000.000

7.625.490.000 5.725.490.000

24.700.000.000 24.700.000.000

24.700.000.000 24.700.000.000

Mtii quan hQ

3Ut2l20r5
\,T{D

01/01/2015

\TND

Thdnh vi6n HDQT

T6ng Gi6m d6c

Em trai cht tich HDQ'

Thdnh viOn HDQT

Thdnh vi6n HDQT
Li

\

tltl

I

(+) Onq Nsuy6n Ba Hu6n ld Thdnh vi6n H6i diing quin tr! ki6m Ph6 T6ng gi6m diic C6ng ty C6 phan

' 
TeiNg;yen <long thdi I?r Gi6m d6c cria COng ty TNHH Long Phtit'

Nim 2015

VND

Nim 2014

VND

288.000.000 157.626.000

288.000.000 r57.626.000

Sq kiQn sau ngiry kt6t thric ni6n tIQ kii toin

TheoNelri qrydr s6 02i20l5NQ-DHDCD ngay I2 thring 08 ndm 201 5 cna Dai hoi tlongcddongbat

;,;;;ffi;ilic,'irtn6 .o o)lzotsnr-o-ubcD-Br ngdy 21 th6ng 07 n6rn 2015 v€ Phuo-ng 6n

;il;i;;-c5;'h;u tdng v5n di6u lQ tt 85 tj'tldng len.255.f png Ngdv 0l th6ng 02 ndm.2016'

b6ne tv da hodn thinh;i6c ph6t hant' tZ.OOO.OOO c6 phiiiu cho c6 d6ng hi6n hru d€ tdng vdn tli6u 16

tir Si tj' d6ng lCn 255 { d6ng.
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CONG ry co PHAN rAr NGUytN BAo cAo rAI cHiNH HQ",NHir

35 1 15, t6 5, dudng L6ng, phudng L6ng Ha Cho ndm tdi chinh k6t thLic

qu{n D6ng Da, Hi NQi ngdy3l th6ng 12 ndm 2015

-ca"ii,i;, itri ,u ta to ptt,n nqp iia"i ya cin dio.,c aqc d6ns thdi r6i Bdo cao tati chinh hqp nhat kan theo

VII.

4.

CAC TH6NG TIN KHAC (TIEP THEO)

Cfc th0ng tin khfc

Trong th6ng 10 n6m 2015,C6nC ry 96 phAn Odu-t1r vh Thuong.mqi \NN da gti <ton khdi ki€n t6i

Tira 6n NhAn dAn Quin oo"g ri"'a6 ll'tai kiQn Cdng ty C6 piiAn Tdi Nguy€n li6n.quan d€n.tranh

;hap;il6ng ;"v- iia" ta oilzot tlHovr ngav oe ttrang 04 nbm 20l l vd Hop d6ng vav ti€n s6

07/201I/HDVT ngdy 19 th6ng OS .a- ZOf f. i6"o aoo kh;i kien ndy, C6ng tv b! y6u cdu.hodn trA

;;t'"d;il ft" rz.Zo'o.ooo.oodaaplld" gA Y{ i995 Qr dans trinh bdv tr6n khoin,muc,"phei tra

ne6n lian kh6c,,crla Blng c6n aOi-* toan;."a +53.60-0.d0O d6ng lei tiCn vay. D6n thdi di6m ph6t

ir!"ir ia" 
"a" "t, Toa eriNhan ddn Qu6n Dring Da chua ti6n hirnh x6t xfi vu 6n

Sii liQu so sinh

Nhu dA trinh bdy tpi Thuyiit minh s6 03, k6 tir ngdy 01 th6ng 0l ndm 2015, C6ng ty dd Ap dung

ini"-,., ,A zooizot+fir-erc do BQ Tii chinh ban hdnh ngdy 22 rhhng 12 n6m 2014 ("Th6ng tu

;dt;;ilff"ha aO rc ,"a' cho doanh nghiQp vd rh6ns tu 
'a 

zoztzot+nt'erc do 86 rii

"n*ri'u"" 
lri"nh ngay 22 th6ng tl na^ zot+ ("ih6ng tu 202"), hudng din plruong.ph6pl4p va trinlt

iu: Uao .ao rui ciinh *,qp nhlt. Theo tl6. mQt sti s6 iiqu cua Bang can d6i ke toiln ho. p nhat.tai.ngey

3l th5ns l2 nlm 2014 da duqc ki6m to6n, <tuqc phan loai lai dii phir hop v6i vi6c so s6nh v6i s6 lieu

thC nhu sau:

I

r)

AY
Nguiri lfp bi6u
Hd N6i, ngiry 30 thdng 03 ndm 2016

Vfi TuAn Hohng
T6ng Gi:im tl6c

66.rs4.564.2r

23 .634.7 41.500

82.198.550.000

54.1 1 8,550.000

23.634.74r

23.634.7 41.

(2J.634.741.s00)

(23.634.7 4t.500

54.1 18.550.

(s4.118.ss0.000)

(25.918.s50.000

(2 8.200,000.000)

66.1s4.564.21

42.448.599.526

23.678.012.6

23.634.741.500

25.918.550.000

56.280.000.

A. TAI SAN NGAN HAN

Crlc khoin phii thu ngin hqn

3. Phdi thu ngin hqn kh6c

Tiri sin ngin han kh6c

3. Tdi sin ngdn han kh6c

B. TAI SAN DAI HAN

C6c khoin phii thu dii h4n

1. Phdi thu ddi hqn kh6c

IIL Diu tu tii chinh diri h4n

2. Diu tu vao cong ty lien doanh. li6n

I . DAu tu g6p v6n vio don vi khric

148.353.114.210148.J53.114.210

Vn Thi H6ng Nhung Vfr Th! H6ng Nhung
K6 to6n tru6ng




