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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI 

NĂM 2016 

 

I. THÔNG TIN CHUNG: 

1. Thông tin khái quát: 

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

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

- Logo   : 

                                        

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

- Vốn điều lệ  : 2.751.293.100.000 VNĐ 

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:  

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

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

- Số Fax  : (059) 3 820 549 

- Website  : www.quoccuonggialai.com.vn 

- Mã cố phiếu  : QCG 

2. Quá trình hình thành và phát triển: 

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

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

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

Năm 1994: 

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

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

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

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

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

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

lĩnh vực này thành mảng kinh doanh chủ lực. 

       Năm 2007: 

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

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

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

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

động sản. 

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

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

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

Năm 2008: 

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

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

dự án khác. 

Năm 2009: 

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

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

10,8MW. 

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

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

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

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

- Khởi công xây dựng thủy điện Iagrai 1. 

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

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

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

vốn góp 55%  tại Công ty Detesco. 

     Năm 2010: 

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

hơn 1.215 tỷ. 

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

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

- Trồng mới trên 800ha cao su 

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

Năm 2011: 

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

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

Soạn. 

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

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

- Trồng mới 600ha cao su. 

Năm 2012: 

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

động với công suất 10.8MW 

- Đền bù dự án Phước Kiển đến 80% 

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

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

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

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

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

Tôn, Quận 1 cho Ngân hàng BIDV. 

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

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

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

sang nhà ở xã hội. Hoàn thành giao nhà Quý 4/2015. 
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Năm 2014 

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

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

đăng ký chứng khoán thay đổi lần 3 ngày 22/08/2014. Cập nhật thay đổi giấy chứng 

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

1.300.040.290.000 đồng. 

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

vốn điều lệ lên khoảng 2.800.000.000.000 đồng.  

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

tháng 06/2016.  

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

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

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

Năm 2015 

- Hoàn thành việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để chuyển đổi trái phiếu và cấn trừ công 

nợ, tăng vốn điều lệ lên 2.751.293.100.000 đồng, cập nhật thay đổi giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh lần thứ 18 ngày 18/05/2015. 

- Triển khai hoàn thiện Block A1.2 Giai Việt phường 5, Quận 8 giao nhà tháng 

06/2016.  

- Được công nhận là chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư 

Phước Kiển, xã Phước Kiển, Nhà Bè, HCM theo quyết định số 7828/UBND-ĐTMT 

ngày 10/12/2015 của UBND thành phố Hồ Chí Minh. 

- Triển khai thi công xây dựng Block Giai Việt Thương Mại tại phường 5, quận 8, Tp 

HCM, dự kiến hoàn tất vào Quý 4/2018. 

- Triển khai xây dựng nhà máy Thủy điện IAGRAI 2 công suất 7.5MW, dự kiến phát 

điện vào Quý 2/2017.  

- Hoàn tất các thủ tục để triển khai xây dựng nhà máy thủy điện Yaun Trung 13MW 

vào quý 1/2017.  

Năm 2016: 

- Hợp tác 90% vốn tại dự án Tân Thuận, quận 7 với tổng diện tích sàn 145.000m2 , 

triển khai thi công ép cọc thử, hoàn thiện thiết kế kiến trúc công trình, dự kiến mở 

bán quý 4/2016. 

- Hoàn tất dự án 24 Lê Thánh Tôn (22 tầng nổi, 4 tầng hầm). 

- Bàn giao nhà cho khách 2 khối Block A vào quý 1/2016 tại dự án 6B, Bình Chánh. 

- Triển khai thực hiện dự án Marina: Phê duyệt điều chỉnh 1/500, triển khai xây dựng 

hạ tầng, nhà phố và bán hàng vào Quý 1/2016 

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

- Ngành nghề kinh doanh: 

+ Bất động sản 

+ Cao su 

+ Gỗ 

+ Thủy điện 

- Địa bàn kinh doanh 
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+ Tỉnh Gia Lai 

+ Tp. Hồ Chí Minh 

+ Tp. Đà Nẵng 

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

4.1 Mô hình quản trị: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

a) Đại hội đồng Cổ đông: Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) là cơ quan quyền lực cao 

nhất của Công ty, có toàn quyền quyết định mọi hoạt động của Công ty. ĐHĐCĐ có 

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

theo quy định của Điều lệ. 

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

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

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

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

HĐQT nhóm họp và bầu Chủ tịch HĐQT. 

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

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

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

do ĐHĐCĐ bầu ra. 

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

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

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

động kinh doanh của Công ty. 

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

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

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

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

Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty và chịu trách nhiệm 
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trước HĐQT về các nhiệm vụ và quyền hạn được giao phó. 

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

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

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

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

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

khác cho nhân viên. 

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

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

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

f) Phòng kinh doanh 

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

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

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

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

Công ty. 

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

g) Ban quản lý dự án: 

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

Bất động sản và phát triển xây dựng dự án. 

- Báo cáo thường xuyên lên Ban Tổng giám đốc. 

h) Phòng kế toán: 

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

giám đốc và tình hình tài chính của Công ty. 

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

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

bộ, v.v… 

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

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

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

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

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

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

liệu nhằm hạn chế tối đa những sai sót có thể xảy ra. 

 

 



 

 
4.3 Sơ đồ cấu trúc các công ty con và công ty liên kết 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các công ty con: 

Công ty CP Quốc Cường 

Gia Lai 

VPĐD tại TP HCM 

Công ty Con 

Công ty TNHH Bến Du 

thuyền Đà Nẵng  

Công ty CP Đầu Tư BĐS 

Hiệp Phú 

Công ty TNHH BĐS 

Quốc Cường Phước Kiển  

Công ty TNHH Sparkle 

Value Homes 

Công ty TNHH XD và 

KD Nhà Phạm Gia 

 

Công ty CP Giai Việt 

Công ty Liên Kết 

Công ty CP Đầu tư xây 

dựng Thủy Điện Quốc 

Cường  

Công ty CP Quốc Cường 

Liên Á 

 



 

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

Công ty CP Đầu tư 

BĐS Hiệp Phú 

232.000.000.000 đồng. 

Trong đó, QCGL góp 

127.600.000.000 đồng 

(tương đương 55% 

VĐL)  

Đầu  tư  xây  dựng  công  trình  dân dụng, 

công nghiệp; Kinh doanh nhà hàng,  

khách  sạn  và  khu  du  lịch; Đầu tư xây 

dựng, cho thuê cao ốc văn phòng; Lập 

dự án đầu tư; San lấp mặt bằng; Thi 

công xây dựng công trình dân dụng, 

công nghiệp; Kinh doanh bất động sản. 
 

Công ty TNHH BĐS 

Quốc Cường Phước 

Kiển 

999.000.000.000 đồng. 

Trong đó, QCGL góp 

799.200.000.000 đồng 

(tương đương 80% 

VĐL)  

Kinh doanh bất động sản, hoạt động kiến trúc 

và tư vấn kỹ thuật có liên quan, xây dựng nhà 

các loại 

Công ty CP Đầu tư xây 

dựng Thủy Điện Quốc 

Cường 

129.800.000.000 đồng. 

Trong đó, QCGL góp 

116.820.000.000 đồng 

(tương đương 90% 

VĐL)  

Sản xuất, truyền tải và phân phối điện;  Bán 

buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện 

(máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết 

bị khác dùng trong mạch điện; Bán buôn vật 

liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Xây 

dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi 

tiết: Xây dựng công trình thủy điện 

Công ty TNHH Bến du 

thuyền Đà Nẵng 

507.000.000.000 đồng, 

trong đó QCGL chiếm 

tỷ lệ 90% VĐL 

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê… 

 

Các công ty liên kết 

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

Công ty Cổ phần Giai 

Việt 

24.000.000.000 đồng. Trong 

đó, QCGL sở hữu 

12.000.000.000 đồng (tương 

đương 50% VĐL) 

Phát triển và kinh doanh bất động sản; 

Dịch vụ nhà đất; Kinh doanh nhà; Mua 

bán, chế biến nông sản thô. 

Công ty TNHH Xây 

dựng và Kinh doanh 

Nhà Phạm Gia 

239.000.000.000 đồng. 

Trong đó, QCGL sở hữu 

104.705.900.000 đồng 

(tương đương 43.81%) 

Thi công công trình dân dụng và công 

nghiệp; Sản xuất vật liệu xây dựng;   

Kinh doanh nhà và dịch vụ môi giới 

nhà đất. 

Công ty TNHH 

Sparkle Value Homes 

186.500.000.000 đồng. 

Trong đó, QCGL sở hữu 

55.950.000.000 đồng (tương 

đương 30% VĐL)  

Kinh doanh bất động sản. (Doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) 

 

Công ty CP Quốc 

Cường Liên Á 

250.000.000.000 đồng. 

Trong đó, QCGL chiếm tỷ lệ 

31.39% VĐL 

Xây dựng nhà các loại. Xây dựng 

công trình công ích; Xây dựng công 

trình đường sắt, đường bộ, và lắp đặt  

hệ  thống  điện,  hệ  thống  điều hòa và 

hệ thống lò sưởi và các dịch vụ khác. 



 

Kinh doanh bất động sản 

 

5. Định hướng phát triển: 

a) Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: 

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

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

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

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

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

trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản, đa dạng ngành nghề (thủy điện, cao su,…). 

b) Chiến lược phát triển trung và dài hạn: 

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

nâng cao vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp. 
 

 

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

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

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

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

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

6. Các rủi ro: 

6.1 Rủi ro về kinh tế:  

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

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

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

vốn cũng như chính sách tín dụng của các ngân hàng thương mại, tình hình lạm phát, ... Do 

đó, rủi ro về kinh tế là một trong những rủi ro trước tiên và quan trọng, tác động đáng kể 

đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty. 
 

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

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

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

ty mở ra nhiều triển vọng phát triển mới. 

6.2 Rủi ro về nguyên vật liệu giá cả đầu vào 

6.2.1 Lĩnh vực xây dựng kinh doanh Bất động sản 

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

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

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



 

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

động…. (đặc biệt là thép, bê tông) biến động bất thường là nhân tố ảnh hưởng lớn nhất đến 

chi phí và giá vốn đối với các sản phẩm nhà thấp tầng và căn hộ cao cấp của Công ty. Tuy 

nhiên, Công ty luôn có kế hoạch dự trữ một phần nguyên vật liệu phù hợp để giảm thiểu một 

phần thiệt hại về giá gia tăng. Đồng thời, QCGL cũng duy trì mối quan hệ tốt với các nhà 

cung cấp điều tiết một phần giá hợp lý. Vì vậy, rủi ro về nguồn và giá nguyên vật liệu của 

Công ty là nằm trong khả năng có thể kiểm soát được. 

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

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

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

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

khăn trong việc thu hoạch hạt cafe hoặc các mặt hàng nông sản khác trong những giai đoạn thời 

tiết thay đổi thất thường, dẫn đến tình trạng sản lượng cafe không được thu hoạch như dự kiến. 

Điều này sẽ ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh và doanh thu từ lĩnh vực này của Công ty. 

6.3 Rủi ro tài chính 

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

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

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

bất động sản thì QCGL cũng không tránh khỏi rủi ro cao về lãi suất vay: Thời gian đền bù kéo 

dài lãi vay phát sinh, chưa đủ định mức lãi xuất, thanh khoản và khả năng giải ngân. Nếu các 

ngân hàng bị tác động bởi yếu tố kiểm soát tín dụng, chính sách thắt chặt tiền tệ nếu có thì 

nguồn vốn cung cấp cho các dự án sẽ bị ảnh hưởng; đồng thời, nguồn thu và thanh khoản từ 

khách hàng theo tiến độ bị hạn chế, sẽ tác động lên doanh thu và lợi nhuận của Công ty. 

Tuy nhiên, Ban lãnh đạo Công ty luôn tìm ra các phương án xoay sở tối ưu nhất để đề 

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

thiểu để phục vụ các dự án đang dỡ dang và giảm thiểu lãi vay cũng như chi phí quản lý. 

 

6.4 Rủi ro đặc thù ngành 

6.4.1 Thủy điện 

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

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

vào nguồn nước. Trong trường hợp hạn hán kéo dài làm lượng nước tích trong hồ chứa 

thấp, ảnh hưởng lớn tới sản lượng điện sản xuất. 

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

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

chữa. Trong quá trình vận hành, máy móc thiết bị của nhà máy có thể bị hỏng, nắng hạn kéo dài 

dẫn đến việc sản xuất bị gián đoạn làm cho sản lượng điện và doanh thu của Công ty giảm sút. 

6.4.2 Cao su 

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

khai thác của cây cao su. 



 

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

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

các nước khác. Hiện nay, do khoảng cách về sản lượng khai thác hàng năm của Việt Nam so 

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

không chủ động được về giá xuất khẩu. Thị trường xuất khẩu chính của cao su Việt 

Nam tập trung vào Trung Quốc nên thời giá thị trường của sản phẩm có thể biến động theo 

sự thay đổi về chính sách ngành cao su và ngành sản xuất vỏ ruột xe của khách hàng này. 

Tuy nhiên, xét về dài hạn cao su thiên nhiên sẽ mang lại hiệu quả lớn về kinh tế cho xã hội 

Việt Nam nói chung và cho Công ty nói riêng. 

 

7. Thuận lợi  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2016 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2016:   ĐV tính 1.000.000đ 

- Doanh thu thuần               :           1.588.363 

- Lợi nhuận trước thuế TNDN   :       64.308 

- Thu nhập sau thuế của chủ sở hữu Công ty :                44.630 

b) Tình hình thực hiện so với kế hoạch: 

 

CHỈ TIÊU 

KẾ 

HOẠCH 

NĂM 

2016 

THỰC 

HIỆN NĂM 

2015 

 

THỰC 

HIỆN NĂM 

2016 

 

So sánh thực hiện năm 2016  

So với thực 

hiện 2015 

So với kế 

hoạch năm 

2016 

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

Doanh thu và các 

khoản thu nhập khác 

1.500.000 397.520 

 

1.739.001 

 

437,46 115,93 

Doanh thu thuần  385.765 1.588.363 411,74  



 

Doanh thu HĐTC  6.050 107.793 1.781,72  

Thu nhập khác  5.705 42.845 751,01  

Tổng chi phí  373.605 1.674.182 448,12  

Giá vốn hàng bán  333.949 1.507.733 451,49  

Chi phí tài chính  13.411 107.988 805,22  

Chi phí bán hàng  13.005 30.836 237,11  

Lỗ trong công ty liên 

kết 

  511   

Chi phí quản lý  12.026 5.790 48,15  

Chi phí khác  1.214 21.835 1.798,60  

Lợi nhuận trước thuế 

TNDN 

100.000 23.915 64.308 268,91 64,31 

Chi phí thuế TNDN 

hiện hành 

 (2.379) (17.457) 733,80  

Chi phí thuế TNDN 

hoãn lại 

 305 (2.221)   

Lợi nhuận sau thuế 

TNDN 

 21.841 44.630 204,35  

Phân bổ:      

Lỗ của các cổ đông 

thiểu số 

 62 (205) 
 

 

Lãi thuộc về các cổ 

đông của Công ty 

 21.779 44.835 
 

 

 

Trong năm 2016, Công ty hoàn thành vượt kế hoạch doanh thu đạt 115,93% và hoàn 

thành 64,31% kế hoạch lợi nhuận trước thuế. So với năm 2015, doanh thu đạt 437,46%.  

Nhờ sự điều hành và lãnh đạo sáng suốt từ Ban Tổng giám đốc đã đề ra các chính sách, 

phương án xử lý kịp thời các chi phí phát sinh, năm 2016 Công ty đã lãi được 44.630 triệu đồng 

và có thu nhập thuộc về các cổ đông của Công ty là 44.835 triệu đồng. 
 

2. Tổ chức và nhân sự: 

Danh sách Ban điều hành: 

STT HỌ TÊN NĂM SINH SỐ CMND CHỨC DANH Ghi chú 

I Hội đồng quản trị     

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

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

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

4 Ông Hồ Viết Mạnh 10/10/1961 230293412 Thành viên  

 

 

 



 

5 Bà Trần Thị Tuyết   01254809 Thành viên Từ nhiệm 16/8/2016 

II Ban Tổng giám đốc     

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

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

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

III Ban Kiểm soát     

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

2 Ông Nguyễn Hữu Lâm  024185576 Thành viên Từ nhiệm 24/9/2016 

3 Ông Đào Quang Diệu 09/04/1964 020804778 Thành viên  

IV Kế toán trưởng     

1 Ông Nguyễn Văn Trường  024423553 Kế toán trưởng  

 

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

Họ và tên : Nguyễn Thị Như Loan 

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

Giới tính : Nữ 

Ngày tháng năm sinh : Ngày 10 tháng 10 năm 1960 

Nơi sinh : Bình Định 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Quê quán : Bình Định 

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

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

Trình độ văn hóa : 12/12 

Trình độ chuyên môn : Kinh doanh 

Quá trình công tác  

- Từ năm 1994 đến tháng 

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

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

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

Quốc Cường Gia Lai 

Chức vụ nắm giữa tại tổ 

chức khác 

:   Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quốc Cường Liên Á 

    Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Bến Du 

Thuyền Đà Nẵng 

Số lượng CP sở hữu và đại : 101.922.260 cổ phần, chiếm 37.05% vốn điều lệ 



 

diện sở hữu 

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

- Số lượng CP thuộc sở 

hữu cá nhân 
: 101.922.260 cổ phần, chiếm 37.05% vốn điều lệ 

 

2.2 Ông Lại Thế Hà – Phó Tổng giám đốc  

Họ và tên : Lại Thế Hà 

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

Giới tính : Nam 

Ngày tháng năm sinh : Ngày 03 tháng 08 năm 1956 

Nơi sinh : Thái Ninh, Thanh Ba, Phú Thọ 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Quê quán : Nam Định 

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

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

Trình độ văn hóa : 12/12 

Trình độ chuyên môn : Cư nhân lâm nghiệp 

Quá trình công tác  

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

- Năm 2006 – tháng 

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

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

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

Quốc Cường Gia Lai 

Chức vụ nắm giữa tại tổ 

chức khác 
: Không 

Số lượng CP sở hữu và đại 

diện sở hữu 
: 597.500 cổ phần, chiếm 0.21% vốn điều lệ 

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

- Số lượng CP thuộc sở 

hữu cá nhân 
: 597.500 cổ phần, chiếm 0.21% vốn điều lệ 

 

2.3 Ông Nguyễn Quốc Cường – Phó Tổng giám đốc 

 



 

Họ và tên : Nguyễn Quốc Cường 

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

Giới tính : Nam 

Ngày tháng năm sinh : Ngày 12 tháng 02 năm 1982 

Nơi sinh : Tp.Pleiku, Gia Lai 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Quê quán : Đà Nẵng 

Địa chỉ thường trú : 236 Phạm Thái Bường, P.Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM 

Số điện thoại liên lạc : (08) 39 305 704 

Trình độ văn hóa : 12/12 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Quản trị kinh doanh 

Quá trình công tác  

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

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

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

Quốc Cường Gia Lai 

Chức vụ nắm giữa tại tổ 

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

Số lượng CP sở hữu và đại 

diện sở hữu 
: 537.500 cổ phần, chiếm 0.19% vốn điều lệ 

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

- Số lượng CP thuộc sở 

hữu cá nhân 
: 537.500 cổ phần, chiếm 0.19% vốn điều lệ 

 

2.4 Ông Hồ Viết Mạnh – Thành viên HĐQT 

Họ và tên : Hồ Viết Mạnh 

Số chứng minh nhân dân : 230293412 

Giới tính : Nam 

Ngày tháng năm sinh : 10/10/1960  

Nơi sinh : Gia Lai 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh  

Quê quán :  



 

Địa chỉ thường trú : 191 Hùng Vương – Pleiku – Gia Lai  

Số điện thoại liên lạc : 08.39305704 

Trình độ văn hóa : 12/12 

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư lâm nghiệp 

Quá trình công tác : 

- Năm 2007 đến năm 2015 
:Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng thủy điện Quốc 

Cường 

- Năm 2011 đến nay : 

Chức vụ công tác hiện nay : Thành viên Hội đồng quản trị công ty 

Chức vụ nắm giữa tại tổ 

chức khác 
: không có 

Số lượng CP sở hữu và đại 

diện sở hữu 
: 1.540.670 cổ phần, chiếm 0.56% vốn điều lệ  

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

- Số lượng CP thuộc sở 

hữu cá nhân 
: 1.540.670 cổ phần, chiếm 0.56% vốn điều lệ 

 

2.5 Bà Đặng Thị Bích Thủy - Trưởng Ban kiểm soát 

Họ và tên : Đặng Thị Bích Thủy 

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

Giới tính : Nữ 

Ngày tháng năm sinh : Ngày 18 tháng 03 năm 1976 

Nơi sinh : Tp.Pleiku, Gia Lai 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Quê quán : Thừa Thiên Huế 

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

Số điện thoại liên lạc : 0986 200 011 

Trình độ văn hóa : 12/12 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế 

Quá trình công tác :  

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

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

Gia Lai 



 

Chức vụ công tác hiện nay  

Chức vụ nắm giữa tại tổ 

chức khác 
: không có 

Số lượng CP sở hữu và đại 

diện sở hữu 
: 68.060 cổ phần, chiếm 0.025% vốn điều lệ 

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

- Số lượng CP thuộc sở 

hữu cá nhân 
: 68.060 cổ phần, chiếm 0.025% vốn điều lệ 

 

2.6 Ông Đào Quang Diệu – Thành viên Ban kiểm soát 

Họ và tên : Đào Quang Diệu 

Số chứng minh nhân dân : 020804778 

Giới tính : nam 

Ngày tháng năm sinh : 09/4/1964 

Nơi sinh : Thành phố Hồ Chí Minh 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Quê quán : Thái Bình 

Địa chỉ thường trú : 299/2/7 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, Tp HCM 

Số điện thoại liên lạc : 08 38660685 

Trình độ văn hóa : 12/12 

Trình độ chuyên môn : cử nhân luật 

Quá trình công tác  

- Năm 2000 – Năm 2011 : Hội viên hội luật sư quận 4 – Tp Hồ Chí Minh 

- Năm 2011 đến nay : Luật sư thuộc đoàn luật sư Thành phố HCM 

Chức vụ công tác hiện nay : Thành viên BKS Công ty CP Quốc Cường Gia Lai 

Chức vụ nắm giữ tại tổ 

chức khác 
: Luật sư đoàn luật sư TP HCM 

Số lượng CP sở hữu và đại 

diện sở hữu 
: 32.500 cổ phần, chiếm 0.011% vốn điều lệ 

- Số lượng CP đại diện :  

- Số lượng CP thuộc sở 

hữu cá nhân 
: 32.500 cổ phần, chiếm 0.011% vốn điều lệ 

 

2.7 Ông Nguyễn Văn Trường – Kế toán trưởng 



 

Họ và tên : Nguyễn Văn Trường 

Số chứng minh nhân dân : 024423553 

Giới tính : Nam 

Ngày tháng năm sinh : 22/5/1970 

Nơi sinh : Tp HCM 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Quê quán :  

Địa chỉ thường trú : 245/22 Bình Lợi, phường 15, quận Bình Thạnh, TpHCM 

Số điện thoại liên lạc 
: 179/42/1 Đường Trục, phường 13, quận Bình Thạnh, Tp 

HCM 

Trình độ văn hóa : 12/12 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế 

Quá trình công tác  

- Năm 2008 – Năm 2015 : Công ty CP Đầu Tư và Phát triển Sacom 

- Tháng 9/2016 đến nay : Công ty CP Quốc Cường Gia Lai 

Chức vụ công tác hiện nay : Kế toán trưởng 

Chức vụ nắm giữa tại tổ 

chức khác 
: Không 

Số lượng CP sở hữu và đại 

diện sở hữu 
: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 

- Số lượng CP đại diện : không 

- Số lượng CP thuộc sở 

hữu cá nhân 
: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 

Những thay đổi trong ban điều hành: không có 

- Tổng số lao động của Công ty tính đến thời điểm hiện tại là 240 người với cơ cấu như 

sau: 

STT Phân loại lao động 
Số lao động 

(người) 
Tỷ lệ (%) 

I Phân theo thời hạn hợp đồng 240 100 

1 Hợp đồng lao động dài hạn 60 25 



 

STT Phân loại lao động 
Số lao động 

(người) 
Tỷ lệ (%) 

2 Hợp đồng lao động ngắn hạn 180 75 

II Phân theo giới tính 240 100 

1 Lao động nam 30 12.5 

2 Lao động nữ 210 87.5 

III Phân theo trình độ 240 100 

1 Đại học, Cao đẳng 60 25 

2 THCN 95 40 

3 CNKT và trình độ khác 85 35 

 

Chế độ lao động:  

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

tiếng/ngày. 

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

xét lên lương khi đến kỳ hạn. 

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

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

bảo hộ lao động và luôn tuân thủ nghiêm ngặt các  nguyên tác về an toàn lao động. 

Chính sách lương thưởng phúc lợi 

❖ Chính sách tiền lương 

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

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

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

lao động. 

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

tế. 

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

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



 

❖ Chính sách tiền thưởng 

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

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

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

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

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

từng nhân viên trong tập thể công ty. 

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

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

a) Các khoản đầu tư lớn: 

- Phê duyệt thiết kế quy hoạch 1/500 dự án Phước Kiển, Nhà Bè, Tp HCM. 

- Dự án Khu căn hộ Cao cấp Giai Việt:  

✓ Xây dựng hoàn thành và bàn giao Block A1.2 (339 căn hộ) cho khách hàng quý 

4/2016. 

✓ Triển khai xây dựng Block Thương mại Giai Việt (06 tầng thương mại, ..tầng căn hộ) 

dự kiến hoàn thành vào Quý 4/2018. 

- Triển khai thực hiện dự án Hiệp Phú, quận 9, dự kiến giao nhà Quý 4/2018. 

- Tổng số cao su đã trồng hơn 2000ha, đã trồng được 7, 6, 5, 4, 3 năm tuổi. Đã đủ tuổi 

thu mủ, dự kiến khai thác vào Quý 2/2017 

- Quý 2/2017 dự kiến phát điện Iagrai 2 và xây dựng thủy điện Yaun Trung phát điện 

Quý 2/2018. 

b) Các khoản đầu tư của Công ty con, Công ty liên kết: 

STT Tên Công ty/dự án Tình tình tài chính 

I Đầu tư vào Công ty con 

1 
Công ty TNHH Bến Du Thuyền Đà 

Nẵng 

Triển khai thực hiện, xây dựng thi công kè, 

nhà phố, cảnh quan hạ tầng dự án Marina  

2 
Công ty Cổ phần Bất động sản Hiệp 

Phú 

Trong năm 2016, bắt đầu công tác chuẩn bị 

thực hiện dự án Hiệp Phú, quận 9 

3 
Công ty TNHH BĐS Quốc Cường 

Phước Kiển 

Trong năm 2016 chưa có hoạt động doanh 

thu 

4 
Công ty CP Đầu tư xây dựng Thủy 

Điện Quốc Cường 

Đầu tư xây dựng Công trình Thủy điện 

Yaun Trung 13MW. 

II Đầu tư vào Công ty liên kết 

1 Công ty Cổ phần Giai Việt 
Giao nhà khối Block A1.2, triển khai xây 

dựng Block Thương mại  Giai Việt. 



 

2 
Công ty TNHH Xây dựng và Kinh 

doanh Nhà Phạm Gia 

Hiện dự án vẫn chưa được triển khai nên 

chưa phát sinh về doanh thu, chi phí . 

3 Công ty TNHH Sparkle Value Homes 
Trong năm 2016 chưa có hoạt động doanh 

thu.  

4 Công ty Cổ phần Quốc Cường Liên Á 
Đưa vào khai thác dự án 24 Lê Thánh Tôn, 

quận 1, Tp HCM vào Quý 2/2017  

 

4. Tình hình tài chính: 

a) Tình hình tài chính       ĐVT: 1.000.000 đồng 

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 
Tỷ lệ % so với 

năm 2015 

Tổng giá trị tài sản 7.979.384 8.216.605 102,97 

Doanh thu thuần 385.765 1.588.363 411,74 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 19.423 43.297 222,92 

Lợi nhuận khác 4.491 21.010 467,82 

Lợi nhuận trước thuế 23.915 64.308 268,90 

Lợi nhuận sau thuế 21.841 44.630 204,34 

 

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu     ĐVT: 1.000.000 đồng 

Các chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Ghi chú 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

- Hệ số thanh toán ngắn hạn 

     (TSLĐ/Nợ ngắn hạn) 
2,38 lần 1,63 lần  

- Hệ số thanh toán nhanh 

   (TSLĐ/Hàng tồn kho) 
1,09 lần 1,11 lần  

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

- Hệ số: Nợ/Tổng tài sản 50,63% 51,23%  

- Hệ số: Nợ/Vốn chủ sở hữu 106,4% 109,58%  

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

- Vòng quay hàng tồn kho 0,07 vòng 0,26 vòng  

Giá vốn hàng bán 333.949 1.507.733  

Hàng tồn kho bình quân 4.781.135 5.731.043  



 

- Doanh thu thuần/Tổng tài sản 4,83% 19,33%  

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

- Hệ số LN sau thuế/DT thuần 5,66% 2,81%  

- Hệ số LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu 0,57% 1,16%  

- Hệ số LN sau thuế/Tổng tài sản 0,27% 0,54%  

- Hệ số LN từ hoạt động KD/ DT thuần  5,03% 2,73%  
 

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

a) Cổ phần: 

- Tổng số cổ phần  : 275.129.310 cổ phần 

- Loại cổ phần lưu hành : Cổ phần phổ thông 

b) Cơ cấu cổ đông:  

Cơ cấu cổ đông của Công ty tại thời điểm ngày 26/4/2016  

 

Chi tiết: 

Tỷ lệ sở hữu vốn tại thời điểm ngày 26/4/2017 

Danh mục 

Cổ đông trong nước Cổ đông nước ngoài Tổng 

Giá trị (đồng) Tỷ lệ % Giá trị (đồng) 
Tỷ lệ 

% 

Giá trị (đồng) Tỷ lệ 

% 

Tổng vốn 

đầu tư CSH 2.426.934.340.000 88.21 324.357.070.000 11.79 2.751.293.100.000 100% 

Cổ đông 

nhà nước - - - - - 0.00% 



 

Cổ đông 

sáng lập 1.030.572.600.000 37.46 - - 1.030.572.600.000 37.46 

Cổ đông sở 

hữu từ 5% 

trở lên 1.409.355.800.000 51.23 170.625.000.000 6.2 1.579.980.800.000 57.43 

Cổ đông 

khác  

1.017.578.540.000 36.99 153.732.070.000 5.59 1.171.310.610.000 42.57 

Cổ phiếu 

quỹ 169 0.0001 - - 169 0.0001 

Tỷ lệ cổ đông sở hữu vốn: 

Stt Danh mục 
SL Cổ 

phiếu 

Tỷ lệ 

% 

Số lượng 

cổ đông 

Cơ cấu cổ đông 

Tổ chức Cá nhân 

Tổng số lượng cổ phiếu 275.129.310 100% 1.674 22 1.652 

1 
Cổ đông lớn (Sở hữu 

từ 5% CP trở lên) 
157.998.080 57.43 3 1 2 

 Trong nước 140.935.580 51.23 2 - 2 

 Nước ngoài 17.062.500 6.20 1 1 - 

2 Cổ đông khác 117.131.061 42.57 1.671 21 1.650 

 Trong nước 101.757.854 36.99 1.652 16 1.636 

 Nước ngoài 15.373.207 5.59 19 5 14 

3 Cổ phiếu quỹ 169 0.0001 1 - 1 

 

c) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có 

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

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

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016  Đơn vị tính: 1.000.000 đồng 

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 
So sánh năm 2016 và năm 2015 

Số tiền Tỷ lệ 

1. Doanh thu thuần 385.765 1.588.363 1.202.598 411,74% 

- Doanh thu bất động sản 245.614 1.343.912   



 

- Doanh thu bán hàng 93.434 198.026   

- Doanh thu bán điện 46.717 46.425   

2. Doanh thu tài chính 6.050 107.793 101.743 17,81 lần 

3. Doanh thu khác 5.705 42.845 37.140 7,51 lần 

4. Lợi nhuận gộp 51.816 80.629 28.813 155,61% 

5. Lợi nhuận sau thuế 21.841 44.630 22.789 204,34% 

6. Vốn chủ sở hữu 3.796.714 3.841.549 44.835 101,18% 

7. Tổng tài sản 7.979.384 8.216.605 237.221 102,97% 

8. ROA 0,27% 0,54% 0,27% 200,00% 

9. ROE 0,58% 1,16% 0,58% 200,00% 
 

2. Tình hình tài chính: 

a) Tình hình tài sản: 

Năm 2016, mặc dù tình hình tài chính Công ty đã được cải thiện tốt hơn năm 2015. Năm 

2016 Doanh thu Công ty tăng mạnh chủ yếu do bán hàng tại các dự án Bất động sản (Dự án 2-9 

tại Đà Nẵng...), đồng thời Công ty vẫn tập trung nguồn lực tài chính để đầu tư các dự án còn dở 

dang để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhằm đưa sản phẩm ra thị trường chào bán, để có thể thu 

hồi lại nguồn vốn cho Công ty và tiếp tục mở rộng thị trường tại các địa bàn lân cận đón đầu thị 

trường bất động sản đang phục hồi khả quan. Tổng tài sản năm 2016 đạt 8.216 tỷ đồng, tăng 

2.97% so với năm 2015. ROA tăng gấp đôi từ 0,27% năm 2015 lên 0,54% năm 2016. Và ROE  

cũng tăng gấp đôi từ 0,58% năm 2015 lên 1,16% năm 2016. 
 

 

b) Tình hình nợ phải trả: 

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

Vay và nợ ngắn hạn năm 2016 

Chỉ tiêu Số cuối năm Số đầu năm 

1. Vay ngắn hạn   

- Vay ngắn hạn Ngân hàng 291.300.000.000 91.700.000.000 

-  Vay cá nhân 98.853.870.200 - 

Cộng 390.153.870.200 91.700.000.000 
 

Vay và nợ dài hạn năm 2016 

Chỉ tiêu Số cuối năm Số đầu năm 

1. Vay và nợ dài hạn   

- Vay dài hạn Ngân hàng 81.025.572.412 1.428.961.450.552 

Trái phiếu chuyển đổi - - 

Trái phiếu thường - - 

- Vay dài hạn đến hạn trả 1.398.222.390.127 427.593.886.656 

Cộng 1.479.247.962.539 1.856.555.337.208 



 

 

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

Năm 2016 Công ty đã thực hiện tốt những cải tiến trong cơ cấu chính sách và quản lý. Đẩy 

mạnh hợp tác đầu tư, nhận và chuyển nhượng dự án.  

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:  

Do thị trường bất động sản đã có dấu hiệu tốt hơn những năm trước, Công ty sẽ chú trọng 

việc mở rộng đầu tư bất động sản tại các thị trường lân cận, những dự án có vị trí đắc địa. 

Trong năm 2016, Công ty vẫn tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án còn dở dang nhằm đưa 

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

- Dự án Phước Kiển: hoàn thành phê duyệt thiết kế 1/500. 

- Hoàn thiện khối Block A1.2 dự án Giai Việt bàn giao nhà cho khách vào Quý 4/2016. 

- Hoàn thiện dự án Saigon Plaza tại số 24 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. HCM  

- Triển khai đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện Iagrai 2 hoàn thành phát điện Quý 4/2016 

và Anyun Trung hoàn thành đưa vào sử dụng Quý 2/2018. 

- -  Triển khai xây dựng chung cư De Capella tại đường Lương Định Của, quận 2.  

- -  Triển khai dự án Hiệp Phú, quận 9. 

- -  Đầu tư xây dựng dự án Tân Thuận, quận 7 

- -  Triển khai dự án Marina.  

 

 

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

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

 

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

 

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

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

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

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

không nhỏ đến các doanh nghiệp. Vượt qua được cơn bão suy thoái và khẳng định uy tín, 

thương hiệu của Quốc Cường là một nỗ lực lớn của các thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám 

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

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

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

ĐHĐCĐ và HĐQT được thực hiện đầy đủ, đúng chủ trương. Chú trọng quản trị rủi ro, đồng 

thời từng bước chuẩn hóa các quy trình, quy chế từng bước khắc phục điểm yếu tạo đà phát 

triển bền vững, qua đó tối ưu hóa lợi ích cho Công ty, cổ đông và Nhà đầu tư. 

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

hàng loạt các doanh nghiệp trong nước nợ lương, bảo hiểm dài hạn, thì QCGL vẫn thanh toán 

tiền lương và đóng các chế độ cho người lao động như BHYT, BHXH, BHTN đầy đủ, kịp thời. 

Đây là nổ lực không nhỏ của HĐQT, Ban giám đốc Công ty. 



 

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

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

vững mạnh. 

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

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

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

lòng vì sự ổn định phát triển của QCGL. Dưới sự lãnh đạo sâu sát, cùng với sự nêu gương về 

tinh thần trách nhiệm, sự hy sinh vì Công ty, vì người lao động của HĐQT đã khiến cho toàn 

thể Ban điều hành Công ty phải luôn cố gắng thực hiện nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty 

đã giao phó. 

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

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

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

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

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

ứng được yêu cầu phát triển Công ty. 

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

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

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

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

đang triển khai theo đúng tiến độ. 

 

 



 

V. Quản trị Công ty: 

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:  

Stt Họ và tên Chức vụ 
Ngày tháng 

năm sinh 
Địa chỉ CMND Ngày cấp Nơi cấp 

SL CP nắm giữ 

(tính đến ngày 

26/4/2016) 

1.  
Bà Nguyễn Thị 

Như Loan 

Chủ tịch Hội đồng 

Quản trị kiêm Tổng 

Giám đốc 

10/10/1960 
26 Trần Quốc Thảo, p.6, 

Q.3 
230022268 15/03/2008 

CA. Gia 

Lai 
101.922.260 

2.  Ông Lại Thế Hà 

Thành viên HĐQT, 

Phó Tổng Giám 

đốc 

03/08/1956 
15 Trường Chinh Tp 

Pleiku – Gia Lai 
230001470 09/07/2001 

CA. Gia 

Lai 
597.500 

3.  
Ông Nguyễn 

Quốc Cường 

Thành viên HĐQT, 

Phó Tổng Giám 

đốc 

12/02/1982 

40/5 Xuân Thủy, P. 

Thảo Điền, Q.2, 

Tp.HCM 

025030579 
25/03/2

009 

C.A 

Tp. HCM 
537.500 

4.  
Ông Hồ Viết 

Mạnh 
Thành viên HĐQT 10/10/1960 

191 Hùng Vương – 

Pleiku – Gia Lai 
230293412 21/6/2006 CA Gia Lai 1.540.670 

5.  
Bà Đặng Thị 

Bích Thủy 

Trưởng Ban kiểm 

soát 
18/03/1976 

91 Đinh Tiên Hoàng – 

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

CA. Gia 

Lai 
68.060 

6.  Đào Quang Diệu 
Thành viên Ban 

kiểm soát 
09/4/1964 

299/2/7 Lý Thường Kiệt, 

phường 15, quận 11, Tp 

HCM 

020804778 11/6/2012 
CA. Tp. 

HCM 
32.500 



 

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016: 

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

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

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

đốc với việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. 

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

đạo, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty: 

STT Số nghị quyết Ngày Nội dung 

1 016/NQ/HĐQT 16/06/2016 Bầu bổ sung TV HĐQT Bà Trần Thị Tuyết  

2 
2506/NQ-

ĐHĐCĐ/16 
25/06/2016 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

3 2806/NQ-HĐQT 28/06/2016 

Chuyển nhượng cố phần, bất động sản và các 

tài sản bất động sản khác tại Tp Đà Nẵng thuộc 

quyền sở hữu, sử dụng của Công ty. 

4 16/NQ/HĐQT  16/8/2016 
Thay đổi nhân sự HĐQT, miễn nhiệm TV 

HĐQT bà Trần Thị Tuyết. 

5 269-1/QĐ/HĐQT 26/9/2016 
Miễn nhiệm Kế toán trưởng ông Nguyễn Đa 

Thời 

6 269-2/QĐ/HĐQT 26/9/2016 
Bổ nhiệm Kế toán trưởng ông Nguyễn Văn 

Trường 

 

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của HĐQT: 

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

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

gánh vác trách nhiệm. 

- Nhìn tổng quát kết quả hoạt động kinh doanh đầu tư năm 2016, Hội đồng quản trị đã 

xây dựng được chiến lược phát triển Công ty. 

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

của Công ty: 

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

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

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

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

đông. 





 

 



Cong ty C6 phAn Qu6c Cuong - Gia Lai

rHONc TIN cHUNG

cOruc ry

COng ty C6 pnAn Qu6c Cuong - Gia Lai ("COng ty") la mdt cong ty c6 phAn dusc thdnh lQp theo
Lu?t Doanh nghlep crla Viet Nam theo GiAy Chfng nh6n Ding k! Kinh doanh ("GCNDKKD") s6
3903000116 do Sd K,3 hoach vd DAu tu ("KH&D ") Tinh Gia Laic6p ngdry 21 th6ng 3 nim 2OO7,v?i
cdc GCNDKKD di6u chinh.

vdi mi chr?ng kho6n QCG, duEc ni6m y6t tai S& Giao dich Ch0ng kho6n
h ngdy 9 th6ng 8 nim 2010 theo Quyet dinh s6 156/QD-SGDHCM do T6ng
Chr?ng khodn Thdrnh pn6 H6 ChiMinh kf ngdy 27 thAngT ndm2010.

Hoat dQng chinh trong nim hien tai c0a COng ty ld phdt triSn vir kinh doanh O3t eQng sdn, dAu tu
xAy dr.rng c6ng trinh th0y CliQn vdr trdng cdy cao su.

COng ty co tru sd chinh cling k! Qi Ducrng Nguy5n ChiThanh, Phuong Trd 86, Thdnh pn6 eteifu,
Tinh Gia Lai, Vi6t Nam. COng ty co mQt chi nhdnh la Nha m5y Th0y diQn lagrai 1, tga lac tai Ldng
H'10, X5.la T6, Huy6n la Grai, Tinh Gia. Lai, Vi6t Nam vd mOt vdn phong dai dien tai 56 26, Ducrng
TrAn Qu6c Thao, Qu?n 3, Thdnh pn6 H6 Chi Minh, ViQt Nam.

HQr DoNG OUAN rR!

C6c thirnh vi€n HQi ct6ng Quin tri trong ndm vd vdo ngdy l?p b6o c5o ndy nhu sau:

Chrl tich
Thdnh vi€n
Thdnh vi€n

. Thdnh vi€n
Thdnh vi€n
Thdnh vi6n

/t

\

Bd Nguy6n Thi Nhu Loan
Ong LaiTh6 Ha
Ong Nguy6n Qu6c Cuong
Ong H6 Vi6t Manh
Bd TrAn ThiTuy6t
Bd Ding Pham Minh Loan

Bd Dang Thi Bich Th0y
Ong Ddo Quang DiQu
Bd Nguy6n Thi DiQu Phuong
Ong Nguy6n HOu L6m

BAN GIAM DOC

C5c thdnh vi6n Ban Gi6m tl6c trong

Bd Nguy6n Thi Nhu Loan
Ong LqiThe Ha
Ong Nguy6n Qu6c Cudng

b6 nhi€m ngiry 16 thdng 6 nim 2016
mi6n nhi6m ngdy 14 thdng 4 nim 2016

mi5n nhiQm ngdy 12th6ng 4 ndm 2016
mi6n nhiQm ngiry 24 thdng 9 ndm 2016

BAN KIEM SOAT

Cdc thdnh vi€n Ban ki6m so6t trong ndm vd vdo ngay lQp b6o c6o ndy nhu sau:

Trudng ban
Thinh vi€n
Thdnh vi€n
Thinh vi6n

nim vd vdo ngiy l?p b5o c6o ndy nhu sau:

T6ng Gi5m d6c
Ph6 T6ng Gi6m d6c
Ph6 T6ng Gi6m d6c

NGT.POTDAT DIFN THEO PHAP LUAT

Nguoi dai dien theo phdp luQt cOa COng ty trong nim vd vdo ngdy lfp b5o c6o niy ld Bdr Nguy6n
Thi Nhu Loan.

KIEM TOAN vEN

C6ng ty Tr6ch nhiQm HOu han Ernst & Young Viet Nam lir cOng ty ki6m to6n cho COng ty.



COng ty C6 phAn Qu6c Cucrng - Gia Lai

BAo cAo cOn enNt onrrn oOc

Ban Gi6m d6c COng ty C6 pnAn Qu6c Cucvng - Gia Lai ("COng ty") trinh bdy b5o c6o ndy vd b6o
c6o tdi chinh hqp nhSt cOa COng ty vd c6c cOng ty con ("T6p ctodrn") cho ndm tdi chinh kOt tnUc ngay
31 th6ng 12ndm2016.

rRAcH NHIEM cUA BAN GIAM DOc D6tvot BAo cAo rAt cHiNH HEp NHAr

Ban Gi6m d6c chiu trSch nhi€m ddm bdo b6o c6o tdri chinh hqp nhSt cho tung nim tdi chinh phdn
6nh trung thuc vir I'qp !y tlnh hinh t?ri chinh hop nh6t, k6t qud hoat dOng kinh doanh hop nh6t vd
tinh hlnh luu chuy6n ti6n te hop nh6t c0a TQp dodn trong ndm. Trong qu5 trinh lqp b6o c6o tdi
chinh hqp nn6t nay, Ban Gi5m d6c cAn phii:

> lua chgn c6c chinh s6ch kC toan thich hqp vd 6p dung cdc chinh sdch ndy mOt c5ch nhAt qudn;

) thuc hi6n c6c dSnh gi6 vd u6c tlnh mQt cdch hEp lf vdr thdn trgng;

) n6u 16 c5c chu6n muc k6 to6n 5p dr;ng cho Tip itoirn co duEc tu6n thO hay kh6ng va tet ca
nh0ng sai l€ch trgng y6u so vdi nhOng chu5n mqrc ndy tfd clugc hinh biry va gidi thich trong b6o
cdo tdi chinh hEp nhdt; vdr

> l3p b5o c5o tdi chinh hEp nfr6t tren co s& nguy6n t5c hoqt dOng li6n tuc trir trudng hop khOng
th6 cho ring T?p ctodn sd ti6p tuc hoat d6ng.

Ban Gi6m tl6c chiu trdch nhi6m ctim bdo vi6c c6c s6 sdch te toan thich hop duoc luu gi0 d6 phdn
6nh tinh hinh tiri chinh hqp-nnAt crla Tdp clodrn, vdi m0c dO chinh x5c hqp l1i, tqi b5t k!'thdi di6m
ndo vd dim bdo rdng c6c s6 s6ch kO toan tuAn thO v0i ch6 dO k6 to6n cl6 tluEc 5p dqng. Ban Gidm
tl6c c0ng chlu tr6ch nhiQm v€ viQc qudn l! cdc tdi sdn c0a T?p tlodn vi do tl6 phdi thuc hi€n cdc
biQn ph6p thich hEp tl6 ngdn chin vd ph6t hign c6c hirnh vi gian l?n vir nh0ng vi phqm kh5c.

Ban Gi6m d6c cam kCt da tuAn tht nh0ng y€u c6u n€u tr6n trong viQc l6p b6o c6o tiri chinh hEp
nhAt kdm theo.

CONG 86 cUA BAN GNM D6c

Theo f ki6n cOa Ban Gi6m. it5c, b6o c6o tdri chinh hEp nnAt fem theo phdn 6nh trung thwc vdr hEp lV
tinh hinh tdi ch_inh hop nh6t c0a Tap d-odn vdo ngdy 31 th6ng 12 ndm 2016, k6t qud hoat ctOng kinh
doanh hgp nhAt vir tinh hinh luu chuy6n ti6n tQ hEp nhAt cho nim tdi chinh ket thUc cUng ngdy phir
hop vdi c6c ChuAn mrrc kO to6n Viet Nam, Ch6 dO k€ to6n doanh nghiQp Vi€t Nam vd cdc qui Oinn
phep l! co li€n quan tt6n viec l?p vd trinh biry b6o c6o tdi chinh hg I nh6t.
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BAo cAo KIEM ToAN DOc LAP

Kinh g&i: auf C6 d6ng c0a C6ng ty CO phAn Qu5c Gudng - Gia Lai

Ch0ng t6i di ki6m todn b6o c6o tdichinh hEp nh6t kem theo cOa COng ty C6 phAn Qu6c Cuong -
Gia Lai clugc.l?p ngiry 10 th6ng 4 ndm2017 vd cluEc
trinh bd tl6i kC to6n hqp nhdt vdo ngdy 31 th6ng 12 nim
2016, b 5t va nao cao luu chuy6n ti6n te hop nhAt cho
ndm tdi h b6o c6o tdri chinh hEp nhAt kdm theo.

Trdch nhiQm cha Ban Gi6m CI6c

Ban Gi6m d6c COng ty chiu tr6ch nhiOm vO viQc l?p vd trinh bdy trung thyc vir hgp lf bdo cao tai
chinh hgp nh5t c0a TAp dodn theo c6c ChuAn muc k5 toin ViOt Nam, Ch€ dO k6 todn doanh nghiQp
ViQt Nam vd cic 9!y d,inh ph6p ly c6 li6n quan tl6n viec lqp vdr trinh bdy nhAt va
chiu tr6ch nhiQm ve fi6m sodt nOi b9 ryra Ban Gi6m ct6c x6c clinh la cAn igc t?p
vd trinh biy bdo c6o tii chinh hgp nnAt fnOng co sai s6t trgng y6u do gi

fi
I

rlt

RI

{

Tr1ch nhiQm cha Ki6m todn vi6n 
-

Trdch nhi6m c0a chring t6i ldr ctua ra-yi ki6n v6 Oao c5o tdi chinh hEp nnAt dqra tr€n k6t qud c0a cuQc
ki6m to6n. Ch0ng t6i dd ti€n hdnh ki6h to6n theo c6c ChuAn muc ki6m todn ViOt Nam. bac chuAn
mUpc nay y6u cAu chUng tOi tuAn thi chuAn muc vd c6c quy clinh vd clqo drlc ngh€ nghiQp, l?p k5
hoach vd.thuc hi6n cuQc ki6m to6n d6 ea! cluoc sqr clim bdo hqp lV v6 vi€c lieu beotao tdri chinh hgp
nn6t c0aTap doirn c6 cdn sai sot trgng yeu hay kh6ng.

nhim thu thQp cdc bing chr?ng ki6m to6n vO c6c
5t. Cac thO tuc ki6m to6n duoc lLra chon dua tr6n

ro co sai s6t trgng y6u trong b5o c6o tdi chinh hqp
gi6 c5c r0i ro ndy, ki6m to6n vi6n ttd xem x6t

thqrc, hqp rr nhim thict k6 c6c th.: tuc ki6m toan pnrfrl#lli-i.?ffi iffJ?::llilT.Rgl ll3[T;tu..,'.
muc dich tlua ra f ki6n v6 hi6u qui c0a ki6m so5t nOi bO cOa T?p tloirn. COng viet ki6m todn clng
bao g6m ttdnh gid tinh thich hEp cOa cdc chinh sdch k€ to5n tfugc 6p dqlng va tinn hqp lV c0a c6c
udc tinh kC toan c0a Ban Gi6m d6c cOng nhu d6nh gi5 vi6c trinh bay t6ng1h6 b5o c5o tai cninn nEp
nh5t.

ChUng_t6itin tu&ng ring c6c bing ch0ng ki6m to6n mdr chUng tOicti thu thQp duEc E dAy ct0 vdr thich
hqp cf6 ldm co sd cho ! ki6n ki6m to6n c0a chrjng t6i.

A member firm of Ernst & Young clobal Limited
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Y *i6n cha K6m todn vi6n

Theo ! ki6n crja chUng tOi, b6o c6o tirichinh ho.p nn6t Oa phin 5nh trung thuc vd hqp lf, tr6n cdc
khia canh h tiri chinh hqp nhAt cia T?p dodn vd
cOng'nhu kinh doanh hqp nh6t vir tinh hinh luu
tdi chinh k phir hEp vdicdc ChuAn muc k6 toan
nghigp ViOt Nam vd cdc quy itlnh phap I co li6n quan tt6n vi6c lQp vA trinh bdry b6o c6o tdi chinh
hEp nhAt.

& Young Vi6t Nam 4
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56: 0426-201 3-OO4-1

Th?rnh pn6 no Chi Minh, Vi€t Nam

Ngdy 10 th6ng 4 ndm2017

GiSy CNDKHN ki6m to5n
S5: 3040-2014-004-1

A member firm of Ernst & Young Global Limited



COng ty C6 phAn Qu6c Cuong - Gia Lai

eANc cAru oOr xE ronru uop ruHAr
vdo ngdy 31 thAng 12ndm2016

BO1-DN/HN

4
a'

JI

t|t

iI
rE

Tt

VND

Md s6 IAl SAN
Thuy1t
minh 36 cudi nem 36 dAu ndm

100

110

111
112

132
135
136
137

150
151
152
153

120
123

130
131

140
141
149

A. TA SAN NGAN HAN

Ti6n vd cdc khodn
ttreng dtwng ti6n
1. Ti6n
2, Cdc khodn tuong ctuong ti6n

Diu tutdi ch.inh ngdn h4n
1. Ddu tu ndm gi0 il6n ngdy

cl6o han

Cdc khodn phdi thu ngdn hqn
1. Phdi thu ngin hqn c0a

kh6ch hdng
2. TrA trudc ngudi b6n ngin hqn
3. Ph6i thu v€ cho vay ngdn hqn
4. Phii thu ngSn hqn kh6c
5. DrX phdng ph6ithu ngin hqn

kh6 rtdi

Hdng t6n kho
1. Hdng t6n kho
2. Dqr phong gi6m gid hdrng

t6n kho

Tdi sdn ngdn hgn khdc
1. Chi phi trd trudc ngSn hqn
2. Thue GTGT cluoc khSu tru
3. ThuO vd c6c khodn kh6c phdi

thu Nhi nu6c

Iil.

tv.

V.

7
8

I
7,8,9

10

5

6

6.719.930.496.048

102.120.190.970
9.120.190.970

93.000.000.000

17.230.000.000

17.230.000.000

570.056.186.217

121.191.84',t.788
150.156.747.333

311.261.927.059

(12.554.329.963)

6.019.925.230.835
6.052.526.1 82.592

(32.600.951.757)

10.598.888.026
206.267.261

8.000.600.981

2.392.019.784

5.988.994.440.572

17.148.569.937
17.148.569.937

16.580.000.000

16.580.000.000

505.433.541.874

158.472.383.862
134.804.148.503

5.000.000.000
241.660.038.734

(34.503.029.225)

5./U2.162.339.551
5.500.589.396.602

(58.427.057 .051)

7.669.989.210

' 6.718.786.697

951.202.513

5



Cong ty C6 phAn Qu6c Cuong - Gia Lai Bo1-DN/HN

aANc cArloOr rE ronru Hop ruHAr (tiep theo)
vdo ngdy 31 th6ng 12 nim2016

1
I'

,|

ill
't

I

T

:

VND

Md s6 IAl SAN
Thuy6i
minh 36 cu6i nem 56 ddu ndm

200

210
216

220
221
222
223
227
228
229

230
231
232

240
242

250
252

260
261

B. rA sAn DAT HAN

Phdi thu ddi h7n
1. Phdithu diri han kh6c

Tdi sdn c6 Ainn
1. Tiri sdn c6 elnn hou hinh

Nguy6n gi5
Gia tri khAu hao lOy k€

2. Tdi sdn v6 hinh
Nguy6n gid
Gi6 tri hao mdn lOy kC

edt dgng sdn CIdu tu
L Nguy6n gi6
2. Gia tri kh6u hao l0y kC

Tdi sdn dd dang ddi hqn
1. Chi phi xiy dqrng co bdn

dd dang

DAu tuEi chinh ddti hpn
1. DAu tu vdo cdc c6ng ty

lien k6t

Tdi sdn ddi hgn khdc
1. Chi phf trd trudc ddi han

v.

w.

11

12

13

14

15

16

17

1.496.674.623.750

243.505.600.000
243.505.600.000

289.939.083.256
242.298.645.083
319.932.761.526
(77 .634.116.443)

47.640.438.173
47.723.569.120

(83.130.947)

21.929.896.734
27.4',t2.370.93'l
(5.482.474.197)

490.411.388.307

490.411.388.307

338.024.433.850

338.024.433.850

112.864.221.603
112.864.221.603

1.990.390.033.105

236.922.214.000
236.922.214.000

298.927.808.022
251.293.466.356
316.708.331.901
(65.414.865.545)

47.634.341.666
47.694.169.120

(59.827.454)

1.213.469.536.305

1.213.469.536.305

240.776.982.012

240.776.982.012

293.492.766
293.492.766

270 ToNG CQNG TAr SAN 8.21 6.605.1 19.798 7.979.384.473.677



Cong ty C6 phAn Qu6c Cuong - Gia Lai

eANro cAru oOt rE ronru Hqp ruHAr (tiep theo)
vdo ngdy 31 th6ng 12 ndm2016

BO1-DN/HN

300

310
311

312

313

314
315
318

319
320
322

330
333
337
338
341

400

410
411

41 1a

412
415
418
421

421a

421b

429

Ng PHA| TRA

Nq ngdn h7n
1. Phdi trd nguoi b6n

ngdn hqn
2. Nguoi mua trd tiOn trudc

ngSn hqn
3. Thu6 vir cdc khodn phdi nQp

Nhd nudc
Phaitra nguoi lao dQng
Chi phi phditri ngin hqn
Doanh thu chua thUc hien
ngdn hqn
Phai tre.ngin han khdc
Vay ngin hqn
Qu! khen thu&ng, ph0c lqi

NE ddi hqn
1. Chi phi phdi trd diri han
2. Phaitra diri han kh6c
3. Vay ddi hqn
4. ThuO thu nh?p hoin lai

phditrd

vON cHU sO n0u

V5n ch(t s& htru
1. V6n c6 phAn

- C6 phi6u c6 d6ng c6
quyen biOu quy6t

2. Thang du v6n c6 phAn
3. C6 phi6u qui
4. QuV dAu tu ph6t tri6n
5. Loi nhuin sau thu6 chua

phAn ph6i
- Loi nhudn sau thu! chua

phdn ph6i My kO den
cu6indm truOc

- Lei nhuQn sau thu| chwa
phdn ph6i ndm nay

6. Lgi ich c6 eOng khOng
ki6m so6t

4.
5.
6.

7.
8.
9.

19

20

21

22

23
24
25

22

25

32.3

26.1

26.1
26.1
26.1

26.1

4.209.677.701.296

4.125.125.345.381

163.672.308.203

70.509.586.605

15.041.392.989
't.969.731.474

595.962.426.022

738.017.244.635
750.990.615.053

1.788.376.260.327
585.780.073

84.552.355.915

291.396.000
81.025.572.412

3.235.387.503

4.006.927.418.502

4.006.927.418.502
2.751.293.100.000

2.751.293.100.000
807.235.430.600

(1.690.000)
35.249.925.221

247.772.40't.2't1

202.936.879.268

44.835.521.943

165.378.251.470

4.040.01 5.105.460

2.513.348.416.723

35.616.892.192

112.557.987.614

9.361.199.926
1.909.696.696

331.150.551.521

890.042.742.649
612.432.849.396
519.293.886.656

982.610.073

1.526.666.688.737
96.399.184.594

291.396.000
1.428.961.450.552

1.014.657.591

3.939.369.368.217

3.939.369.368.217
2.751.293.100.000

2.751.293.100.000
807.235.430.600

(1.6e0.000)
35.249.925.221

202.936.879.268

181.158.281.828

21.778.597.440

142.655.723.128

8.216.605.1 1 9.798
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Nguy6n Th! Kim Dung
NguoilQp

Ngdy 10 thdng 4 ndm2017

Nguy6n Vin Truong
KC toan trudng



VND

Md s5 CHiTIEU Ndm nay Ndm truoc

01

02

10

11

20

21

22
23

24

25

26

30

31

32

40

50

51

52

60

61

62

70

71

1. Doanh thu b6n hdng vi cung
t .. .

cap olcn vq

2. C6c khoin giim tr} doanh thu

3. Doanh thu thuin vd Oan nang
.t

va cung cap olcn vu

4. Gi5 v5n hing b6n vi dich vg
cung cip

5. Loi nhufn gQp ve b6n hing vi
cung cip dich vq

6. Doanh thu hoqt tlgng tiichinh

7. Chi phi tii chinh
- Trong d6: Chiphi ldivay

L Phin tO trong c6ng ty lien k6t

9. Chi phi b5n hing

10. Chi phi quin lf doanh nghiQp

11. Lqi nhufn thuin tD hoqt dQng
kinh doanh

12. Thu nhfp khic

13. Chi phi khic

14. Lql nhuin khic

15. T6ng lqi nlruin t6 toan
tru6c thu6

16. Chi phi rhuii TNDN hiQn hdnh

17. (Chi phi) thu nh4p thu6 TNDN
hoin l4i

18. Lgi nhufn sau thu6 TNDN

19. Lgi nhufn sau thu6 cria
c6ng ty mg

20. (LO) lgi nhufn sau thu6 cria
cO AOng kh6ng ki6m soit

21. Lea co bin tr6n cO phiiiu

22. Lea suy giim trOn c6 phiiiu

29

29

27.1

27.1

27.1

28

27.2

30

31

31

31

32.1

32.2

26.1

26.4

26.4

1.588.363.034.951

1.588.363.034.951

(1.507.733.644.8741

80.629.390.077

107.793.913.865

(107.988.416.04s)
(68.175.878.745)

(510.e67.320)

(30.83s.950.639)

(5.790.027.892)

43.297.942.046

42.845.581.270

121.834.602.1971

21.010.979.073

64.308.921.119

(17.457.307.9431

(2.220.729.9121

44.630.883.264

4.835.521.943

(204.638.67s)

163

391.440.535.044

(5.675.211.706)

385.765.323.338

(333.949.318.307)

51.816.005.031

6.050.172.579

(13.410.674.799)
(12.674.512.837)

(13.00s.547.268)

112.026.3M.7531

19.423.610.790

5.705.4p,6.281

(1.213.711.4171

4.491.734.864

23.915.345.654

(2.378.736.7781

304.886.397

21.841.495.273

21.778.597.M0

62.897.833

79

79

Nguy6n Thi Kim Dung Nguy5n Vin'
Ngucri lQp K6 to5n tru&r

Ngdy 10 th6ng 4 ndm20'17
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COng ty C6 phAn QuOc Cuong - Gia Lai 802-DN/HN

BAO CAO KET OUA HOAT DONG KINH DOANH HOP NHAT
cho ndm tdi chinh fet tnUc ngdy 31 thAng 12 nim 2016
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COng ty C6 phAn Qu6c Cuong - Gia Lai

BAo cAo LUU cHUYET TIEru TE HC}P NHAT
cho nim tdi chinh fettnUc ngay 31 th6ng.12 ndm 2016

BO3-DN/HN

:!
4

ir
r0

0

1l

)'

VND

Md s6 CHT flEU
Thuy)t
minh Ndm nay Ndm trvOc

21

22

23
24

25

26

27

30

01

02

03
04

05
06

08

09
10
11

12
14
15

16

17

20

31

33
34

I. Lt/U CHUYEN TIEN TI/
, HOAT D9NG KINH DOANH

TOng lqi nhufn kO to6n tru6c thu6
Di€u chinh cho cdc khodn:

KhSu hao vd hao mon tdi sdn c6
ctlnh v?r OAt eQng s6n ctAu tu
Hodn nhQp du phdng
L6 chenh lech tV gie h6i ttodi do
ct6nh. gi6 lai cdc khodn mUc ti6n t€
co gOc ngoai t0
L5i tu hoat ctOng ctiu tu
Chi phi lSivay

Lqi nhuQn tD hogt cl6ng kinh doanh
trufc thay tl6iv6n luu dQng

Gidm c6c khodn phdithu
Tdng hdrng t6n kho
Tdng cic khodn phdi trd
(Teng) gidm chi phi trd trudc
Ti6n.lSivay dd trd
ThuO thu nhdp doanh nghiQp
di noP
Ti6n thu kh6c tir hoat dQng
kinh doanh
Ti6n chi khdc cho hoat dOng
kinh doanh

Luu chuyGn tidn thuin t& (sr}dgng
vio) hoqt dQng kinh doanh

II. LIJU CHUYEru IEN TtT
HOATDQNG DAU Trf
Ti6n chittd mua s5m, xiy dqrng
tirisdn c6 einfi
Tidn thu do thanh lf, nhugng bdn
tdi sin c6 einn
Tidn chicho vay vir g0i ngin hdng
Ti6n thu hOi cho vay vd gt}i ngdn
hdng
Ti€n chi ttAu tu g6p v6n vdo
don vi kh6c
Ti6n thu h6i tir vi€c bdn khoin ilAu
tu gop v6n vio clon vi kh5c
Lditidn grli nhQn ttuEc

Luu chuy6n ti6nthuin sr! dgng
vio hoqt dQng diu tu

III. LUU CHUYEN TIEN TI/
HOATDQNG TAtCHiNH
Ti6n nh?n gop v6n cia ch0 sd h0u
Ti6n thu tu divay
Ti6n chi trd nq g6c vay

12,13,
14

30

25
25

64.308.921.119

13.6"t5.477.478
(47 .774.804.556)

101.294.064
(66.197.905.915)

68.175.878.745

32.228.860.935
238.723.630.223

(704.016.219.373)
834.088.947.295

(112.882.426.098)
('t7 .921.333.208)

(12.853.718.181)

396.830.000

257.764.571.593

(10.776.136.590)

2.772.727.273
(650.000.000)

(643.386.610.983)

528.708.080.000
573.788.273

(122.758.152.0271

28.920.000.000
1.361.711.729.634

(1.440.666.528.167)

23.915.345.654

13.047.839.328
(755.4e2.177)

766.616.507
(6.670.744.498)
12.674.512.837

42.978.077.651
403.755.076j28

(1.321.297.938.647)
871.170.932.622

58.281.886
(13.004.125.674)

(1.836.933.70a)

(6.223.366.800)

(24.399.996.538)

(142.521.421.738)

713.636.364
(93.000.000.000)

72.000.000.000

(87.240.000.000)

3.442.730.364

(246.605.055.010)

350.124.986.602
(168.371 .819.725)
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COng ty C6 phAn Qu6c Cuong - Gia Lai

BAo cAo Luu cHUyEru rrEru TE Hqp ruHAr (ticp theo)
cho ndm tdri chinh t6t tnUc ngdy 31 th6ng-12 ndm 2016

Ngiy 10 th5ng 4 ndm2017

BO3-DN/HN

CHI TIzu

Luu chuy6n tidn thuin t&
hoqt clQng tiichinh

Luu chuy6n tidn thuin trong nim

Tidn diu nim

Tidn vi tuong duong tidn cuiSi nim

(50.034.798.533)

84.971.621.033

17.148.569.937

102.120.190.970

181.753.166.877

(89.251.884.671)

106.400.454.608

17.148.569.937

Nguy6n Th! Kim Dung
NguoilQp

Nguy6n Vin Trudng
K€ todn tru&ng
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COng ty C6 phAn Qu6c Cuong - Gia Lai

rHUyEr MINH BAo cAo TAI cHiNH Hcyp ruHAr
vdo ngdy 31 th6ng 12 ndm 2016 vdr cho ndm tdri chinh tet tfrUc cUng ngiry

BO9-DN/HN

1. THONG rrru c6ruc rY

COng ty Q6 phAn Qu6c Cuong - Gia Lai ("COng ty") la mQt cOng ty c6 phAn dugc thdnh lqp
theo Luit Doanh nghiep c0a ViQt Nam theo GiAy Chung nhQn Ddng kii Kinh doanh
("GCNDKKD') s6 3903000116 do Sd Ke ho.ach vd DAu tu ("KH&DT') Tinh Gia Lai c6p ngiry
21 th6ng 3 nim 2007, vd c5c GCNDKKD di6u chinh.

C6 phiOu cia COng ty, vdi md chr?ng kho6n QCG, duqc ni6m y6t tai S& Giao dich Ch0ng
kho6n Thirnh pn6 HO Chi Minh ngiry 9 thdng 8 ndm 2010 theo Quyet dinh s6 156/QD-
SGDHCM do T6ng Gidm d6c SO Giao dich Ch0ng kho6n Thdnh pn6 nO Chi Minh kf ngdy
27 thAng7 ndm2010.

Hoqt dQng chinh trong nim hien tai crla COng ty ld ph6t tri6n vir kinh doanh bAt itOng sAn,
ttAu tu xdy dqrng cOng trinh th0y ctiOn v?r tr6ng cdy cao su.

COng ty co tru s& chinh ctdng ky tqiDuong NguySn Chf Thanh, Phucrng Trd 86, Thdnh ph6
Pleiku, Tinh Gia Lai, ViQt Nam. COng ty c6 mQt chi nh6nh la Nha m6y Th0y tliQn lagrai 1, tga
lac tai Ldng H'10, X5 la T0, HuyQn la Grai, Tinh Gia Lai, Vi6t Nam vd mgt vdn phong dqi
di€n tai 56 26, Duong TrAn Qu6c Thdo, Qudn 3, Thdnh pn6 HO Chi Minh, ViQt Nam.

56 luEng nhdn vi6n c0a TQp ilodn tai ngdy 31 thAng 12 ndm 2016 ld 181 (ngay 31 th6ng 12
ndm2015:202).

Cocdu t6 churc

COng ty c6 c6c c6ng ty con nhu sau:

COng ty C6 phin gAt OOng s6n HiQp Phu ('HP') ld co1g ty c6 phAn ttuoc thdnh lQp theo
GCNDKKD s6 OgO+ggOg78 do Sd KH&DT Thirnh pn6 HO Chi Minh c6p ngdy 14 th6ng 5 ndm
2007, vd cac GCNDKKD iti6u chinh. HP co tru s0 tqa lac tai s6 11, Km 9, Xa lO Hd NQi, Phudng
Hi6p Phri, QuQn 9, Thdnh pn6 nO Chi Minh, Vi6t Nam. Hoat t'Ong tting ki ct]a HP li ttAu tu vir
xdy dqrng cong trinh ddn dqrng vi cOng nghiep; sin xu6t vd bdn vat lieu xdy dqng. Vdo ngdy 31

,,th6ng 12ndm2016, C6ng ty n5m gi0 55,5% v6n ch0 sd h0u cOa HP.

COng ty C6 phAn Th0y itiQn Qu6c Cuong ("QCE') ld cOng ty c6 phAn Ctugc thdnh lQp theo
GCNDKKD s6 SgOOaOg26T do Sd KH&D- Tinh Gia LaicSp ngity 12 th6ng 3 nim 2007, vd
cdc GCNDKKD di6u chinh. QCE co tru sd ilSng kf tqi Duong Nguy6n Chi Thanh, T6 1,
Phuong Trd 86, Thdnh pn6 eteit<u, Tinh Gia Lai, Viet Nam. Hoat dQng ttdng k! ct]a QCE la
sdn xudt, truyOn tdivdr ph3n pn6i OiCn. Vdo ng?ry 31 th5ng 12ndm ZOtO, COng ty ndm gi0
90% v6n ch0 sd h0u c0a QCE.

C6ng ty TNHH A5t eEng sdn Qu6c Cuong Phudc KiSn ("QCPK') ld c6ng ty tr6ch nhi6m h0u
han c6 hai thdnh vi6n tr& l6n cluqc th?rnh l6p theo GiSy CNDKKD s6 OgtgZgggO2 do Sd
KH&DT Thdnh pn6 Hd Chf Minh cAp ngdy 11 th6ng 6 ndm 2015. QCPK c6 tru s& ddng kf tqi
s6 Z6 trAn Qu6c Thio, Phuong 6, Qu?n 3, Thdnh pn6 HO Chi Minh, Vi6t Nam. Hoal OOng
tldng kf crla QCPK ld kinh doanh b6t eQng sdn, tu vdn xdy dung, xdy dr,rng cOng trinh din
dqrng vdr dich vU srla ch0a nhdr. Vdro ngdy 31 thAng 12 ndm 2016, C6ng ty n5m gi0 80% v6n
ch0 sd h0u cOa QCPK.

C6ng $ TNHH BOn du thuy€n Dd NEng ('DNM') l?r cOng ty tr6ch nhiQm h0u h?n co haithirnh
vi€n tr& l6n duoc thirnh l?p theo GCND .KD s6 0401409110 do Sd KH&DT Thirnh pn6 Oa
Ning cap ngdy 27 ky
tqi Phudng NaiTh ng
k! cOa DNM ld kin ng
hoic di thuO. Vdo 0a
DNM.
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Cong ty C6 phAn Qu6c Cucrng - Gia Lai

rHuyEr MINH BAo cAo rAt cHirrrH ugp ruHAr (tiep theo)
vdo ngdy 31 th6ng 12 ndm 2016 vir cho nim tdi chinh ket thrirc cDng ngdy

BO9-DN/HN

2.

2.1

GOSOTR|NH BAY

Chudn nw ve Ch6 crg *6 toen dp dqtng

Bdo c6o tdi chinh hop nh6t cria COng ty vdr c6c c6ng ty con ("Tqp doirn") duqc trinh bdy
bing ctOng ViOt Nam ('VND') phU hqp vdi Ch6 d9 kA to6n doanh nghiQp Viet Nam vd c6c
ChuAn muc kO todn Viet Nam do B0 Tai chinl ban hdnh theo:

> Quyet dinh s6 149120O11QD-BTC ngiry 31 th6ng 12 ndm 2001 v6 viOc ban hirnh b6n
ChuAn mqc kO todn ViOt Nam (Det 1);

> Quyet clinh s6 16512OO2IQD-BTC ngdy 31 th6ng 12 ndm2002 vO viOc ban hdnh s6u
ChuAn mqrc k€ to6n Viet Nam (Dot 2);

> Quyet clinh s6 23412OO3!QD-BTC ngdry 30 thlng 12 ndm 2003 vO viec ban hdnh s5u
ChuAn mgc kO to5n Vi€t Nam (Dqt 3);

> QuyOt itinh s6 I212OOSIQD-BTC ngdy 15 th6ng 2 ndm 2005 vO vi6c ban hdrnh s6u
ChuAn mUc k6 to6n ViOt Nam (Dot 4); vdr

> Quyet dinh s5 100/2005/QD-BTC ngiy 28 thSng 12 nim 2005 v€ vi€c ban hdrnh b6n
ChuAn mqrc kO todn ViOt Nam (Dqt 5).

Theo d6, bdo c5o tai chinh hqp nhSt duqc trinh biry kdm theo vi viQc srl dung b5o c5o ndy
kfr6ng ddnh cho c6c d6i tuEng khOng duEc cung c5p c6c thOng tin v6 c5c thi tUc, nguy6n
tdc vd th6ng l0 kOtodn taiViet Nam vd hon n0a khOng tluoc chri dinh trinh bdry tinh hinh tdi
chinh hgp nn5t, f6t qu6 hoqt clOng kinh doanh hqp nh6t vd luu chuy6n ti6n te nop nn5t theo
c6c nguy6n t5c vdr th6ng 16 kO toan dugc ch6p nhQn rQng rdi 6 c6c nu0c vd lanh th6 khec
ngoiriVi6t Nam.

Hinh th(rc s6 *6 toAn dp ilqtng

Hinh th0c s6 k6 toan duEc 6p dqrng c0a Tip ctoirn h Nhat ki chung.

Ky k6 todn ndm

''Ky k6 to6n ndm c0a.T?p dodrn 5p dr;ng cho vi6c lflp b6o c6o tirichinh hqp nh5t bdt eAu tu
ngdy 1 th5ng 1 vi k6t thUc ngdy 31 th6ng 12.

Den v! ti6n tQ trong k6 tadn
86o c6o tiri chinh hop nhSt duEc lQp bdng tlon vi tidn tO s0 trong k6 toan c0a TQp doin ldr

VND.

Cos&hw nhdt

86o c6o tiri chinh hgp nh5t bao gOm b5o cdo tdri chinh cria COng ty vir c5c c6ng ty con cho
ndm tdi chfnh k5t thrlc ngdy 31 thdng 12 ndm 20'16.

Cdc cOng ty con duEc hEp nhAt toan b9 k6 tir ngdy mua, lir ng?ry T?p doin nim quydn
ki6m so6t cgng ty con, vi ti6p tuc duqc hgp nhAt cho tt6n ngdy TQp ttodn chdm d0t quyen
ki6m so6t il6i voi cOng ty con.

86o c6o tdi chinh c0a COng ty vir c6c c6ng ty con sO dqng d6 hEp nhSt duqc l?p cho cirng
mQt k!' kC toan ndm, vd tluEc 6p dung c6c chfnh sdch k6 toan mgt c6ch th6ng nhAt.

56 Ou c6c tdi khodn tr6n bdng cin tt6i ke toen gi0a c6c iton vi trong cUng Tfp ctodrn, c5c
khodn thu nh0p vir chi phi, c6c khodn ldi hoic 16 nOi b0 chua thqrc hi6n ph6t sinh tir c6c
giao dich niy tluEc loaitrir hodn todn.

phAn lEi ich trong ldi, hoic 16, vd trong tdi s6n
vd duqc trinh bdry ri6ng biQt tr6n
trinh bdy ri€ng biet vdi phAn v6n
6n chO sd h0u tr6n bdng cdn tt6i

Anh huOng do c6c thay Ct6i trong t! le sd h0u c6ng ty con md kh6ng ldm m5t quydn ki6m
soSt iluEc hach to6n vdo lEi nhu?n sau thu6 chua phdn ph6i.
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COng ty C6 phAn Qu6c Cuong - Gia Lai

rHuyEr MINH BAo cAo rAt cHir.rH Hqp ruuAr (ti6prheo)
vdo ngdy 31 th6ng 12 ndm 2016 vit cho ndm tdi chinh k6t thric cing ngdy

BO9-DN/HN

3.

3.1

roM rAr cAc cHiNH sAcH rE roAru cHO yEu

Ti6n vdt cAc khodn turong dtrcng ti6n

Ti6n vd c6c khodn tuong duong ti6n bao gOm ti6n mdt tqi qui, ti6n gOi ngAn hdng, cdc
khoin ctAu tu ngSn hqn co thoi han g6c khOng qu6 ba th6ng, c6 tinh thanh khodn cao, c6
khd ning chuy6n d6i dA ddrng thdrnh c6c luEng ti6n x5c ttinh vdr kh6ng c6 nhi6u r0i ro trong
chuy6n e6itnann tien.

Hdng t6n kho

Hdng h6a bdt dOng sdn

e6t eQng sdn iluEc mua hodc cluqc x3y dL^png d6 bAn trong qu6 trinh hoqt ttQng binh
thudng c0a COng ty, khOng phdi tl6 cho thu6 hoac cho ting gi6, ctuEc ghi nh?n ldr h-rng hoa
OAt eQng sin theo gi6 th5p hon gi0a gi6 thirnh d6 ttua m6i sdn phAm tl6n vi tri vd didu kien
hi6n tai vir gi6 tri thuAn c6 th6 thUc hien duEc.

Gi6 thdnh c0a hirng h6a b6t d6ng sdn bao g6m:

> Chi phi ti6n srl dr;ng tt6t va tidn thuO tlSt;

> Chi phixdy dqrng trA cho nhd thAu; vir

> Chi phi lii vay, chi phitu v6n, thi6t k6, chi phisan l6p, cf6n bir gidi ph6ng mit bing, phi
tu vAn, thu€ chuy6n nhuEng eAt, cni phi qudn lf x6y dung chung, va cac chi ph1 lien
quan kh5c.

Gid tri thuin c6 th6 thgc u0c tinh c0a hirng tdn kho trong cti6u kiQn kinh
doanh binh thudng, dqa ngdy k6t thUc k!' ke to6n nim vd chiet tinh gia tri
thdi gian c0a dong ti6n, n i phi uoc tinh ct6 hodrn thdnh vir chi phi bdn hdng
u0c tinh.

Gi5 v6n crla bAt dQng s6n d6 b6n duqc ahi nh?n tr6n bdo c6o k€t qud hoat dOng kinh doanh
hEp nhSt dua tr€n c6c chi phi trqrc tir-ap tao thdnh b6t dOng sin tl6 vir chi phi chung tluoc

.,phAn b6 tr6n co s0 diOn tich tuong r?ng cOa b5t OOng sin d6.

Hdng t6n kho khdc

Hirng t6n kho ttuqc ghi nh?n theo gi6 th6p hon gi0a gi6 thdnh d6 ttua m6i sdn phAm it6n vi
trivdr tti6u ki6n hien tqi vd gid tri thuAn c6 th6 thyc hign ttuoc. Gi6 tri thuAn c6 th6 thqc hi€n
tluEc ldr gi6 b6n uOciinn J0" nang tdn kho trong di6u kien kinh doanh binh thuong tru chi
phl udc tfnh d6 hodn thdnh vd chi phi bdn hirng udc tinh.

T?p ttodn 5p dUng phuong ph5p k6 khai thuong xuy6n Ct6 hach toSn hirng t6n kho v0i gi5
tri duEc x5c tlinh nhu sau:

Nguy6n v?t li€u, - chi phi mua theo phuong ph6p binh quin gia quy6n.
c6ng cq vd dqng cq

Thdnh ph5m vdr chi - gi6 v6n nguy6n vdt li6u vi lao tlQng huc ti6p cQng chi phi sdn xuSt
phisdn xuAt, kinh chung c6 li6n quan duEc phdn b6 dua tr6n mrlc dO hoat dOng
doanh dd dang binh thucrng theo phuong phap binh qu6n gia quydn.

Dv phdng gidm gi6 hdng t6n kho

Dqr phong gidm gi6 hirng ton kho tluEc trich l?p cho phAn gi6 tri dU ki6n bi t6n th5t do cdc
khodn suy gidm trong gi6 tri (do gidm gi6, hu h6ng, kem phAm ch6t, l6ithdi, v.v.) co th6 xdy
ra ct6i vdi nguy€n vQt lieu, thinh phAm, hdng h6a t6n kho khdc thuQc quyOn sO h0u c0a Tqp
dodn dua trOn bdng ch0ng hqp ly vO su suy gidm gi6 tri tai ngiry ket th0c k!' k6 to5n ndm.

56 tang hoic gidm khoin du phdng gidm gi6 hirng tdn kho duqc hach to6n viro gi6 v6n
hirng bdn trong ndm tr6n b6o c5o k€t qui hoqt clOng kinh doanh hop nhAt.

3.2
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Cong ty C6 phAn Qu6c Cucrng - Gia Lai

tHuyEr MINH BAo cAo rAt cHiruH Hgp ruuAr (ti6prheo)
vdo ngdy 31 th6ng 12 ndm 2016 vit cho ndm tai chinh k6t thric cing ngdy

3.4

5-48ndm
5-20ndm
5-20nim
3-10nim

8 ndm
5 ndm

BO9-DN/HN

3.

3.3

ToM TAr cAc cHinn sAcH rE roAH cH0 yEu (ti6p theo)

Cdc khodn phdi thu

C5c khodn phdi thu duoc trinh bdy tr6n b6o cdo tiri chinh hcrp nh6t theo gi6 tri ghi s6 c6c
khodn phdi thu tu kh6ch hdng vd phdi thu kh6c sau khi cAn tru c6c khodn du phong iluEc
lQp cho cdc khodn phdithu kh6 Cldi.

Du phong ng phdithu kh6 ddith6 hiQn phAn gi5 tri c0a cdc khodn ph6i thu mdr Tqp dodrn du
ki6n khOng c6 khd ndng thu nOi tai ngdy k6t thUc k!' k6 toan nim. Ting hodc gidm s6 du tai
khoin dqr phong duEc hach todn vio chi phi qudn lyi doanh nghiep trong b6o c6o k6t qu6
hoqt ctQng kinh doanh hqp nh5t.

Tdi sdn c6 ainn hou hinh

Tdi sdn c6 einn h0u hinh duqc th6 hiQn theo nguy6n gi6 trir di gid tr! khSu hao lUy k6.

Nguy6n gi6 tdi sdn c6 dinh h0u hinh bao gdm gi6 mua vd nh0ng chi phi co li6n quan trqrc
ti6p ctOn viQc dua t?ri sdn vdo s5n sdng hoqt clQng nhu dU ki6n.

Cdc chi phi mua s5m, ndng c6p vdr e6i mOitdi sdn c6 Oinn duqc ghi tdng nguy6n gi6 cOa tdi
sdn vd chi phi bdo tri, sOa ch0a duoc hach to6n vdo bdo c6o k6t qud hoat ilOng kinh doanh
hgp nhAt khi phdt sinh.

Khi tai sdn c6 tfinh h0u hinh cluoc b6n hay thanh lf, c6c khodn l6i hoic 15 ph6t sinh do
thanh lf tiri sdn (la phAn ch€nh lech gi0a gi0a tidn thu thuAn tu viec b6n tdri sdn v0i gi5 trl
cdn laicfia tiri sdn) dugc hach to6n vdo b6o cao k6t qud hoqt tlOng kinh doanh hgp nh6t.

Titi sdn v6 hinh t

Tdi sin v0 hinh ttuEc ghi nhin theo nguy6n gi5 trir di gi6 tri hao mon lOy k6.

Nguy€n gi5 tai sdn vO hinh bao gdm gi6 mua vd nh0ng chi phi co li6n quan truc ti6p d6n
viQc tlua tdisdn vdo sr? dUng nhu drf ki6n.

,C6c chi phi nAng c6p vir 06i mOi tAi sdn v6 hinh dugc ghi ting nguy€n gi6 cria tii sin vir
'c6c chi phi khdc duoc hach toSn vdo bdo c io k6t qud hoqt itQng kinh doanh hcrp nhet khi
ph5t sinh.

Khi tai sdn vO hinh ttuqc b6n hay thanh lf, c6c khodn l5i hodc 15 phat sinh do thanh lyi tdi
sdn (ld phAn ch6nh l6ch giOa gi0a tidn thu thuAn tir viec b5n tiri sdn vdi gi6 tricdn lai c0a tdi
sdn) cluoc hach to6n vdo k6t qud hoqt dOng (inh doanh hop nhAt khi ph6t sinh.

Quy€n sb dung ddt

Quy6n srl_ dqrng e6t duqc ghi nh?n nhu tiri sdn vO hinh khi T?p ttoirn ituEc c6p giSy ch0ng
nhQn quy6n srl dqrngdAt. NguyOn gi6 quy6n sr? d\ing dAt bao g6m tAt cd nh0ngchi phic6
li6n quan trLrc tiCp d€n viQc tlua dAt vdo trang th6i s5n sdng tt6 srl dung vd kh6ng ttuEc
khiu tru vi c6 thoi gian srl dUng ldr 16u diri.

Khdu hao vd hao mdn

Khdu hao tdri sdn c6 einn h0u hinh vd hao mdn tdi sdn v6 hinh tlugc trich theo phuong
phdp duong thing trong su6t tnOi gian h0u dqrng udc tinh c0a c6c tdi sdn nhu sau:

Nhir crla, v?t ki6n tr0c
M6y m6c, thiet bi
Phuong tiQn vAn tdi
ThiCt bi qudn li
PhAn m6m m6y tinh
Tdi sdn kh6c

\
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3.5

Thoi gian h0u dr;ng udc tinh c0a tdi sdn c6 clinh vir ti lQ kh6u hao duEc xem x6t lai nhdm
ilim bdo ring phuong phap vd thdi gian trich kh6u hao nhSt qu5n vdi lgi ich kinh tC Orr fi6n
sd thu iluqc tir viec sr? dung tdisdn c6 dinh.
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COng ty C6 phAn QuOc Cuong - Gia Lai

Nhdr crla

B09-DN/HN

tHuyEr MINH BAo cAo rAt cHlr.rH Hop nHAr 1ti6p theo)
vdo ngAy 31 thdrng 12 ndm 2016 vir cho nim tai chinh tet tnUc cUng ngdy

3. ToM TAr cAc cHiNH sAcH xE roAru cnu yEu (ti€p theo)

3.7 Bdt AQng sdn ddu tu
g3t eOng sdn ttAu tu tluEc th6 hiQn theo nguy€n gi5 bao gdm cd c6c chi phi giao dich li6n
quan trir di gi6 tri kh5u hao l0y k6.

C6c khodn chi phi li6n quan d5n bit dOng sin dAu tu ph6t sinh sau ghi nhdn ban dAu itugc
hach todn vdo gi6 tri cdn lai cOa b6t eQng sdn il6u tu khi COng ty c6 khd ning thu duoc cdc
loi ich kinh tO trong tuong lai nhiOu hon mr?c hoqt clQng tluqc d6nh gi6 ban CtAu c0a bAt
dQng sdn ttAu tu cto.

Khiu hao OAt eOng sdn dAu tu duEc trich theo phuong phdp cluong thSng hong su6t thdi
gian h0u dung udc tinh c0a c6c b6t d6ng sin nhu sau:

30 ndm

e6t 09ng sdn diu tu kh6ng con duEc trinh bdy trong b6ng cdn tt6i kC toan hop nhAt sau khi
tld b6n hoic sau dd khOng con-dugc sr? dqng vd xet thSy khOng
thu dugc lqi ich k iec thanh l! bit dQng sdn tldu tu cl6. Ch6nh lech
gi0a ti6n thu thuA ,i gi6 trr cdn iai c0a bAl dQng sdn ttAu tu dugc ghi
nhAn vdo b5o c6o k6t qud hoat ctOng kinh doanh hop nhAt trong nim lhanh tf.

ViQc chuy6n tir b6t dQng sAn ch0 sO h0u s0 dung hofc hdng t6n kho thdnh O5t dEng sdn
dAu tu chi khi c6 su thay d6i v6 muc dicf sfr dqng nhu trudng hop chri sd h0u cn5m OOt
s 6c thu€ hoqt dQng hoic khi k6t thUc giai doqn xdy
d tu sang OAt 0Qng sdn ch0 sd h0u srl dung hay
h nqc dich s0 ng hqp ch0 s0 h0u
b iu tri6n khai Vi6c chUySn tU bet
dQng sdn tlAu tu sang b6t dQng sdn chi sd h0u srl d kho kh6n! tirm thay
tl6i nguy6n gid hay gi6 tri cdn lai cOa Odt eQng sdn tai

3.8 Chi phi di vay

.Chi phidi vay bao g6m ldi ti€n vay vd c6c chi phi khdc phdt sinh li6n quan trrrc ti6p tt6n c6c
'khoin vay c0a T€p dodn.

Chi phi tli vay CluEc hach to6n nhu chi phi ph6t sinh trong nim ngoqi trir c6c khodn tluEc
v6n h6a theo nQi dung c0a dogn ti6p theo.

Chi phi cli vay li€n quan trr,rc ti5p tt6n vi€c mua sim, x6y dr,rng hoic hinh thdnh mOt tdi sdn
cU thd cAn co mOt thdi gian ttO dai de c6 th6 dua vdo sr? dUng theo mqc ttich clinh trudc
hoac tt6 bdn tluqc v6n h6a vdo nguy6n gi5 c0a tirisdn cto.

3.9 Chi phi trd tru&
Chi phi trd trudc bao g6m c6c chi phi trd tru0c ngSn han hoic chi phi trd trudc ddi han tr6n
bdng cAn d6i k6 to6n hqp nh6t va cluEc pl 3n b6 trong khodng thdi gian trd trudc hoic thdi
gian c6c lgi ich kinh t€ tuong Ong tluEc t?o ra tir c5c chi phi ndy.

3.10 C6tc khodn ddu tw

Dd'u tw vdo cdc c6ng ty li6n kdt

C6c khodn dAu tu vdo c6c c6ng ty liCn ket duEc hach to6n theo phuong phdp v6n ch0 sd
h0u. COng ty li6n fet ta cOng ty md trong d6 TQp tloin c6 inh hu&ng dang kd nhung khong
phdi ld c6ng ty con hay c6r1g ty li6n doanh c0a T?p tlodrn. Th6ng thuong, Tip dodrn duoc
coi ld c6 dnh hu0ng tl6ng k6 n6u sd h0u tr6n 20% quy6n b6 phi6u d cton v! nh?n dAu tu.
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COng ty C6 phdn Qu6c Cuong - Gia Lai BO9-DN/HN

rHuyEr MINH BAo cAo rAt cHir'tH Hcyp ruHAr (ti6p theo)
vdro ngiry 31 th5ng 12 ndm 2016 vdr cho ndm tdri chinh tet tnUc cOng ngiry

3. rou rAr cAc cHiHH sAcn KE roAN cHu yEu (ti6p theo)

3.10 Cdc khoQn dAu tv (ti6p theo)

DAu ttr vdo cdc cOng ty fien k1t (ti6p theo)

Th sO h0u, khoin dAu tu dugc ghi nhQn ban dAu tr6n bdng cdn
d6 i6 g6c, sau d6 ctuqc cti6u cnin6 tneo'nh0ng thay d6i c0a-phan
sd gia tri tdi sdn thuAn cOa cOng ty liOn k6t sau khi mua. Lqi the
thuong mai ph6t sinh tir viec ttAu tu vdo c6ng ty li6n k6t ducrc phdn 6nh trong gi5 tri cdn lai
c0a khodn ddu tu. TQp tloirn khOng ph6n b6 bith6 thuong mai ndy md hirng ndm thqrc hien
tl6nh gi6 xem lqi th6 thucrng mAi c6 bi suy gidm gi6 tri hay kh6ng. 86o c6o k6t qud kinh
doanh hqp nhSt ptrdn 6nh phSn sd hOu crla TAp tlodrn trong k6t qud hoqt tlOng kinh doanh
cria c6ng ty li€n k6t sau khi mua.

PhAn sd h0u cOa nhd ddu tu trong loi nhuQn (16) cia cOng ty liCn kCt sau khi mua ilugc
6o c5o k6tqud kinh doanh nqp'nn6tva phAn 6O nOu c0a nhd dAu tutrong
mua c0a cdc qu! c0a cOng ty li6n fet duEc ghi nh?n vdo c6c qui. Thay d6i
ua duEc di6u chinh viro gi6 tri con lai c0a kho6n dAu tu vdo c6ng ty li6n k6t.
Ec, lqi nhu?n duEc chia tu c0ng ty li6n kCt duEc cAn tru vio khodn dAu tu

vdo cOng ty liCn kCt.

Ec. lap cirng. nim vdi b6o c6o tdi chinh h.Ep nh6t
kO toan nh6t qu6n v0i T?p itodn. C6c di6u chinh
bdo dAm c6c chinh s6ch k€ to5n duEc 5p dqng

cdn thi6t.

Ddu tu ndm giT d€n ngdy ddo han

tu n5m giir Cl0n ngiy tt6o han duEc ghi nhQn theo gid g6c. Sau khi nh?n
hodn ttAu tu ndy ctuqc ghi nhdn theo gi5 tri c6 th6 thu nOi. Cac khodn suy
khodn ctAu tu n6u ph6t sinh duEc hach to6n vdo chi phi trong ndm vd gidm
tridiu tu.

3.11 ".C6c khodn phdi trd vd chi phi trich tntu
Cdc khodn phii trd vdr chi phitrich trudc dugc ghi nhgn cho s6 ti6n phdi trA trong tucrng lai
li6n quan tt6n h?rng hoa vd dich vU d5 nh?n iluqc kh6ng phu thu6c viro vi€c fa-p Aoan ea
nhQn ilugc hoa don c0a nhd cung cAp hay chua.

3.12 Hw nhdt kinh doanh vdt lqi th6 thtreng m{
HEp nh6t kinh doanh iluEc hach to6n theo phuong ph6p gi6 mua. Gid phi hqp nnAt tinh
doanh bao g6m gi6 tri hqp lf tqi ngiy diSn ra trao d6i c0a c6c tdi sdn dem trao d6i, cac
kho6n lq phai tra da ph6t sinh hoic tl6 thira nh?n vd c6c cOng cqr v6n do b€n mua phdt
hdnh dd 06i 6y quydn kiSm so6t b€n bi mua vd c5c chi phi li6n quan truc ti6p d6n viec hEp
nn6t Xinn doanh. Tiri sin, no. phdi trd c6 th6 x6c dinh dugc vd nh0ng khodn no ti6m tdng
phii g5nh chiu trong hqp nhSt kinh doanh cOa b6n bi mua ctdu ghi nhdn theo gia tri hEp li
tai ngdy hEp nhit kinh doanh.

LEi thd thuong mai ph6t sinh tir hEp nh6t kinh doanh duqc ghi nh6n ban ddu theo gi6 g6c,
ld phAn ch6nh l€ch gi0a gid phi hop nh6t kinh doanh so v-Oi phdn s0 hCru c0a ben mua
trong gi6 tri hEp l1i c0a tdi sdn, nE phdi trd c6 th6.x6c ctinh duqc vi cdc kho6n nq ti6m ting
d5 ghi nh?n. N6u gi5 phi hop nhAt kinh doanh th6p hon gid tri hop l1i c0a tdi sdn thudn crla
b€n bi mua, phdn ch6nh lgch ct6 s6 tluEc ahi n-h?n vdo b6o c6o k6t qud hoat tlOng kinh
doanh hqp nhAt. Sau ghi nhdn-ban dAu, lEi th6 thuong m?i ctuEc x6c tlinh gia trf beng
nguy6n gi6 tru-di gi6 tri ph3n O6 tUy k6. Lqi th6 thuong mqi ttuoc phdn bd theo phuong
phdp dudng thdng trongthdi gian hOu ich duEc udc tinh ldr mudi (10) nim. Dinh k!'c6ng g
m.9 phdid6nh gi6 t6n thet-lEith6 thuong mgiQi c6rlg ty con, n6u c6 bing_ch0ng c-ho th6y
s6 bi tn5 thuorlg mai bi t6n th5t ldn hon s6 phdn o&nang nim thi phan b6 theo s6 tqi th6
thuong mai bit6n thdt ngay trong k!'ph6t sinh.
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COng ty C6 phAn Qu6c Cuong - Gia Lai BO9-DN/HN

rHuyEr MINH BAo cAo rAt cHiruH Hop ruHAr (ti6p theo)
vdo ngdy 31 th6ng 12 ndm 2016 vir cho nim tai chinh tet tfrUc cUng ngiry

3. ToM TAr cAc cHiNH sAcH xE roAru cnU yEu (ti6p theo)

3.13 Cdc nghlQp vg bdng ngoqi tQ

Cdc nghiQp vg ph6t sinh bing c6c don vi ti6n t9 kh6c v0i tlon vi ti6n tO kO todn cOa TQp
doirn VND tluEc hAch to6n theo t! gid giao dich thuc t6 viro ngdy ph6t sinh nghiQp vU theo
nguy€n tic sau:

- NghiQp vU ldm ph6t sinh c5c khodn phii thu ilugc hach to6n theo ty gi6 mua c0a ngdn
hdng thuong mai noi Tdp ilodn chi clinh kh5ch hing thanh to6n; vd

- Nghiep vU ldm phdt sinh c6c khodn phdi trd clugc hach to5n theo ti gid b5n cOa ngdn
hdng thuong mai ncriTQp cloirn dq ki6n giao dich;

TEi ngdy ket thUc ki' kC toan ndm, c6c khodn mUc ti6n tO co g6c ngoai tQ ttugc cl6nh gi6 lai
theo ti gi6 giao dich thUc t6 tqi ngay c0 r bdng cdn tl6i te toan hcrp nhAt theo nguyen tic
sau:

- C6c khodn muc ti6n t9 duqc phAn loqi lir tdi sin ttugc hach to5n theo t'i gi6 mua cOa
ngdn hdng thuong mai noi TQp dodn thucrng xuy6n c6 giao dich; vd

- C6c khodn mUc ti6n tO duqc phAn loai lir no ph6i trd tluEc hach to6n theo t'i gi6 bdn
c0a ngAn hdng thuong mgi noiT?p dodn thuong xuy6n c6 giao dich.

f5t cd c5c khodn ch6nh lOch ti gi5 thr,rc t6 ph6t sinh trong ndm vd ch6nh lQch do d6nh gi5
lai s6 du ti6n te co.g6c ngoai te cu6i nem duqc hach to6n vdo b5o cdo k6t qud hoat dOng
kinh doanh hop nhAt.

3.14 Phdn chia loi nhuQn

Loi nhufn thuAn sau thu6.thu nhdp doanh lghigp (kh6ng bao g6m c6c khodn l6i tir giao
dich mua gid 16) c6 th6 dugc chia cho cdc c6 eOng sau khi dugc Dai hOi ddng c6 eOng pne
duyQt vd sau khi Cl6 trich ldp c6c qu! dr,r phdng theo Didu 19 crla TAp dodn vd cdc quy ctinh
cOa phdp lu?t ViQt Nam.

,T?p tlodn trich l?p c5c qui du phdng sau tu lqi nhu?n thuAn sau thu6 thu nhdp doanh
' nghiQp c0a T?p tlodn theo d0 nghi cOa HOi tl6ng Qudn tri vd duEc c6c c6 ct6ng ph6 duyQt
taiDai h6i tl6ng c6 tl6ng thudng ni6n.

> Qui CIAu tu ph6t tri6n

Qu! niry ttuqc trich lip nhim phuc vu vi6c m& rQng hoqt ttOng hoac ttAu tu chi6u siu
cOa Tdp dodn.

, Qui khen thudng, ph0c lEi

Qu! ndy tluqc trich lap d6 khen thudng, khuy6n khich vdt chat, dem lai loi ich chung vd
ning cao phUc_lEi cho cOng nhdn vi6n, vd tluEc trinh bdy nhu mQt kho6n phdi trd tr6n
bdng cAn d6i kC to6n hEp nhAt.

3.15 Ldi tran m6i c6 phi6u

L6i co bdn tr6n-m6i c6 phieu dugc tinh bing cdch chia lEi nhu?n sau thuO phdn b6 cho c6
tl6ng s& h0u c6 phi6u ph6 th6ng c0a T?p ilodn (sau khi tld iti6u chinh cho c6 tuc c0a c6
phi6u uu itii c6 quy6n chuy6n e6i; cno s6 luEng blnh qudn gia quy6n cOa sO c6 phi6u ph6
thOng dang luu hdnh trong nim.

Ldi suy gidm tr€n c6 phieu dugc tinh bdng c5ch chia lgi nhuQn sau thu6 phdn b6 cho c6
ttOng sd h0u c6 phi6u ph6 th6ng c0 0a c6
phi6u uu ddi c6 quydn chuy6n d6i) c u ph6
th6ng tlang luu hinh trong ndm vi s6 lu th6ng
s6 duoc ph5t hdnh trong_truong hqp t6t dQng
suy gidm d6u ttuqc chuy6n thinh c6 phi6
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COng ty C6 phAn Qu6c Cuong - Gia Lai

rHuyEr MINH BAo cAo rAt cHir.tH Hqp ruHAr (ti6p theo)
vdo ngdy 31 th6ng 12 ndm 2016 vdr cho ndm tdi chinh tet tfr0c cirng ngdry

3. rom rAr cAc cHir,rH sAcn KE roAN cHu yEu (ti€p theo)

BO9-DN/HN

s.16 C6 phi6q qui
C6c cOng cu v6n ch0 sd h0u cluEc TQp dodrn mua lai (c6 phiCu qu!) iluEc ghi nhQn theo
nguy6n gi6 vdr tru vdo v6n chO sd h0u. f?p dodn kh6ng ghi nhOn c5c khodn Ei (16) khi mua,
b5n, phdt hdnh hoic hOy c6c cOng cqr v6n chO s0 h0u cOa minh.

3.17 Ghi nhQn doanh thu

Doanh thu ttuEc ahi nh?n khi T?p tlodn c6 khd ndng nh?n duEc c6c lqi ich kinh t6 c6 th6
x6c ilinh ctuEc mOt c6ch chSc ch5n. Doanh thu ttuEc x6c dinh theo gi6 tri hEp lf c0a c6c
kho6n tli thu hoic s5 thu duqc sau khi trir tti c6c khodn cniet fh6u thuong mai, giim gi6
hdng bdn v?r hdrng b6n bi trd lai. C5c di6u ki€n ghi nh?n cU th6 sau cliy cOng phdi ctuEc ddp' fng khi ghi nhQn doanh thu:

Doanh thu bdn hdng

Doanh thu b5n hdng ttuEc ghi nh?n khi c6c r0i ro trgng y6u vd c6c quy6n s& h0u hirng hoa
cli ttugc chuy6n sang nguoi mua, thuong lir trirng vdithoi tti6m chuySn giao hirng h6a.

Doanh thu bdt dOng sdn hodn thdnh

Mgt b6t dQng sdn duoc xem nhu ld di b6n khi cdc rOi ro trgng y6u vdr vi6c hodn tri chuy6n
sang cho ngudi mua, md th6ng thudng lir cho hop ddng kh6ng c6 tti6u ki6n trao d6i. D6i
v0i truong hqp c6 cli6u ki€n trao d6i, doanh thu chi ttuqc ahi nhdn khi c5c ttiAu ki€n chi y6u
tluEc d5p ung.

Ti€n cho thu|

Thu nh?p tu ti6n cho thu6.tii sdn theo hqp d6ng thu6 hoat dQng duqc hach to6n vio k6t
qud hoqt tlQng kinh doanh hop nh6t theo phucrng phap dudng thdng trong su6t thdi gian
cho thu6.

Ti6n tdi

''Doanh thu tluEc ghi nhfln khi tidn ldi ph6t sinh tr6n co sd ddn tich tru khi khd ndng thu h6i
ti6n ldi kh6ng chic ch5n.

cdtt"rc

Doanh thu duqc ahi nhQn khi quyOn duoc nhdn khoin thanh todn c6 t0c crla Tqp doern
duqc x6c l?p.

3.18 Thu6

Tnu6 thu nhap hiOn hdnh

Tiri sdn thu€ thu nhAp vd thuO thu nh?p phdi nQp cho nim hiQn hdnh vd c6c ndm trudc
duEc x5c tlinh bing s6 tidn dU kiCn duqc thu nOi tU froac phdi nQp cho co quan thu6, dr;a
tr6n c6c m0c thu6 suAt va cdc lu?t thu6 c6 hi€u luc d6n ngiry kCt thUc k!' k6 toSn nim.

ThuO thu nh?p hien hirnh iluEc Ahi nh?n vio k6t qud hoqt cl6ng kinh doanh hop nh6t ngoqi
trir trudng hop thu6 thu nhfp phdt sinh li6n quan tt6n mgt kho6n m\jc cluEc ghi thing vdo
v6n ch0 sd h0u, trong truong hgp ndy, thu6 thu nh€p hiQn hirnh cUng duEc ghi nhin trUc
ti6p vdo v6n ch0 sO hOu.

T?p ttodn chi ttugc bir trir cdc tii sdn thu6 thu nhQp hi6n hdrnh vi thu6 thu nh?p hiOn hinh
phdi nQp khi T?p dodn co quydn hqp ph6p cluoc bir tru gi0a tdri sdn thu6 thu nhQp hien
h?rnh vdi thuO thu nhip hiQn hirnh phdi nQp vdr TAp dodrn dU dinh thanh to6n thu6 thu nhQp
hi6n hdnh phdi nQp vir tdi sdn thu6 thu nh?p hiOn hirnh tr€n co s& thuAn.
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COng ty C6 phAn Qu6c Cucrng - Gia Lai BO9-DN/HN

ruuyEr MINH BAo cAo rAt cHittH Hop ruHAt ltiop theo)
vdo ngdy 31 th6ng 12 ndm 2016 vir cho ndm tai chinh ket th0c cirng ngiry

3. ronll rAr cAc cnir.rn sAcH rE roAru cHO yEu (ti6p theo)

3.18 lhu6 (ti6p theo)

Thu6 thu nhdp hodn tai

ThuS thu nhdp hodn lai dugc x6c ctinh cho c6c khodn ch6nh lech tam thoi tai ngdy k6t th0c
k!'k6 todn ndm gi0a co sd tinh thue thu nhQp cOa c5c tdi sdn vd nq phdi tra ve gia tri ghi s6
cOa c6c khodn mqrc ndy trong b5o c6o tdi chinh hqp nh6t.

Thu5 thu nhQp hoin lai phii trd duqc ghi nh?n cho t5t cd c6c khodn ch6nh l€ch tam thoi
chiu thuO, ngoqitrir:

phdi trd tir mQt giao dich md giao dic r ndry khOng co dnh hudng d6n lEi nhuAn k6 toan
vir lqi nhuQn tinh thuO thu nhQp (hoic 16 tinh thu6) taithcvi iti6m ph6t sinh giao dich.

cOng ty li6n k€t vd c6c khodn v6n gotr li6n doanh khi T?p clodn c6 khd ning ki6m so5t
thcri gian hodn nhfp khodn ch6nh lQnh tam thoi vir chic chin khodn chdnh l6ch tam
thois6 kh6ng dugc hodn nhQp trong tuong laico th6 dU dodn.

Tiri sdn thu6 ghi nhQn cho tAt ci c5c ch€nh lOch tam thoi tlugc
khdu trir, gi6 ng c6c ndm sau crla c6c khodn t6 tinn thu6 vdr c5c
khodn uu ctdi c chSn trong tuong lai s6 co loi nhudn tinh thu6 d6
srl dung nh0ng chOnh l€ch tam thdi ttuqc kh5u tru, c5c khoin t6 tinn thu6 vd cdc uu ddi
thu5 chua srl dqrng ndry, ngoqi trir:

m6t giao dich mdr giao dich ndy khOng c6 dnh hudng d6n lqi nhuQn kC toan vir lEi
nhuQn tinh thu6 thu nhlp (hoic 16 tinh thu6) tai thdi diSm ph6t sinh giao dich.

cOng ty con, c6ng ty liOn fet va c6c khodn v6n g6p li6n doanh, t?ri sdn thuO thu nhdp
hodn lai duEc ghi nh?n khi chSc chin ld ch6nh l6nh tam thoi s6 duEc hodn nhQp trong

,, tuong lai c6 th6 dU ctodn iluqc vd c6 lcri nhudn chiu thu6 d6 s0 dqng ilugc khodn
ch6nh l6ch tam thditl6.

Gie trighis6 cOa tdisdn thu6 thu nh?p ho6n lai phiictugc xem x6t laiviro_ngdy k6t thric k!'
k6.to6n v?r ph6i gi6m gi6 tri ghi s6 crla tdi sin thu6 thu nhQp hodn lqi tl6n m0c bdo ttdm
chic chin co tt0 lEi nhuQn tinh thu5 cho ph6p loi ich cOa mOt phAn hoic toirn bO tdri sdn
thu6 s0 dr,rng. C5c tdi sdn thu6 thu nhfp hoin lai chua duEc ghi
nh?n t lai vdo ngay k6t thUc k!' te toan nim vd clugc ghi nh?n khi
chic h thu6 trong tuong lai d5 c6 th6 st} dqrng c5c tai aan thu6 thu
nhQp hoin lai chua ghi nhQn ndy.

Tdi sdn thu6 thu nhip hodn lai vd thu6 thu nhQp hoSn lai phii trd duoc x6c dinh theo thu6
su6t du tinh s6 6p dung cho ndm tdi chinh khi tai sdn duEc thu h6i hay nq phdi trd dugc
thanh todn, dr.ra tren c6c moc thu€ suSt vir lu?t thue c6 hi€u h=rc vdro ngdy fet tnUc fy fe
to6n nim.

Thu6 thu nhqp hoSn lai iluEc ghi nh?n viro k6t qud hoqt ctOng kinh doanh hgp nhAt ngoqi
tru truong hop thuO thu nh?p phdt sinh li6n quan tt6n mOt khodn mqc duEc ahi thing vdo
v6n ch0 s& h0u, trong trudng hEp niry, thu6 thu nhqp hodn laic0ng cluEc ghi nnan trrrL tiep
vdo v6n chO s0 h0u.

3.19 Th6ng tin bQ phQn

MOt bOph?n ld mOt hgO RhAn c6 th6 x6c illnh ri6ng biet iluEc c0a Tdp ctodn tham gia vdo viQc
cung cap cac sin phAm hoic dich vU li6n quan (bO ph?n chia theo hoat tlQng kinh doanh),
hofc cung cdp sdn phAm hoic dich vU trong mQt mOi truong kinh t6 cU th6 (OO pnan chia theo
virng dia ly), m6i b0 ph?n n-ry chiu rrli ro vd thu cluEc lgi ich khdc bi6t vdi cdc bQ phin kh6c.
Hoqt ctQng kinh doanh c0a TQp Clodn chO l6u Qo ra tu hoat tlQng bAt d6ng sdn, cao su, th0y
di6n, b6n cd ph6 vd 96. TQp tfodn hoat dOng trong m6t khu vyc dia lV lA Viet Nam.
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COng ty C6 phAn Qu6c Cuong - Gia Lai

rHuyEr MINH BAo cAo rAt cHiruH Hcyp nHAr (ti6p theo)
vdo ngdry 31 th6ng 12 ndm 2016 vdr cho nim tdi chinh tet tnr:c cUng ngiry

4.2

BOg-DN/HN

4.1

NGHIEP VU MUA TAI SAN, GOP VON VA THANH LY

Mua C6fig ty TNHH g6n du thuydn Dd Ndng (,DNM"), cOng ty con moi

Trong ndm, TQp ttodrn dd mua th6m 56,4% phAn v6n g6p trong DNM voi s6 ti6n la
23.877.551.020 VND, theo tl6 quyel sd h0u.cOa Tip dodn trong DNM l6n thdnh 90%. NghiQp
v9 mua.ndy cl6 tluqc chAp thuAn bdi Hgi d6
theo Gidy Ch0ng nhQn Ddng kf doanh nghi
2016. Ban Gi6m d6c TQp tlodrn tin tudng ring
sd h0u bdi c0ng ty con mua mdi. Ban Gidm
ld nghiQp vU mua tdi sin v-r khOng xem ld ngh
sAn ndy chua cli vdo hoAt dQng kinh doanh v
sdn trong tuong lai. Theo tl6, kh6ng ghi nhdn lei th€ thuong mqitrong b5o c6o tdi chinh hEp
nhAt c0a Tip dodn.

Thdnh lqp moi vit chuydn nhtryng phdn v6n g6p trong COng ty TNHH Bdt dOng sdn
2 thdng 9 ("COng ty A9')

Viro ngiry 30 thdng 7 ndm 2016, Tap ctodn ctd hoirn t6t viQc g6p 3.'125,3 m6t vuOng e5t cOa OU
5n Hdi Chdu cOa TQp clodrn, tuong Ong vdi 99% quy6n sd h0u vir gi6 tri g6p v6n td
118.800.000.000 VND tl6 thirnh lQp COng ty 2/9 cirng vdi c6c nhd tIAu tu kh6c. Theo d6, c6ng
ty2l9 trd thinh c6ng $ con c0a fOp doan. Vi€c thdnh lQp ndy ttd duqc Sa KH&DT Thdnh ph6
H0 Chi Minh chAp thudn theo GiSy Ch0ng nhdn Ding k! doanh nghiQp ctdng k! lAn dAu ngay
17 thdng 5 nim 2016. Hoat clOng iling kf cOa C6ng ty 2/9 ld phdt tri6n vd kinh doanh b6t
dQng sdn. Tdp dodn ttd ghi nhin khodn ch6nh l€ch gi0a gi6 hi g6p v6n vd gi6 thirnh c0a 16 tt6t
tr6n ldr 35.174.213.386 VND vdo b6o cao k6t qud hoqt ctQng kinh doanh hcrp nh5t trong ndm
[huyet minh sd 31).

uy6n nhugng todn b9 phAn v6ng6p vdr sd h0u
L3u DOc Duy vdi gi6 chuy6n nhuEng lir

r' ndy ctd duqc SA KH&DT Thirnh ph6 H0 Chi
g kf doanh nghiQp thay ct6i En thu nh6t varo

ngdy 10 thdng 8 nim 2016. Theo clo, T?p doin tld ghi nhdn khodn lai la 31.200.000.000 VND
tir vi6c chuy6n nhuEng nity (Thuy6t minh s6 27.2).Tai ngdy bdo c6o tdichinh hgp nhAt niy,
T?p iloin dd nh?n dAy d0 khoin tidn tu vi6c chuy6n nhuEng.

Chuydn nhu.ong cd phin trong C6ng ty Cd phAn Qu6c Ctwng Li6n A ('QCLA')

Vdro ngiy 30 th5ng 6 ndm 2016, T?p dodrn ct6 hodn t5t viQc chuy6n nhuqng 65,210/0 quy6n sd
h0u trong OC-LA cho Ong Luu Dinh Phet, ba Lai Thi Hodrng YOn vir bir Ding Thi Bich Th0y vdi
tOng gi5 chuyOn nhuqng la 280.205.000.000 VND.

Theo d6, t! E sO h0u b&i T?p ctodn trong QCI-A gidm xu6ng thdrnh 31,39% vd QCLA trd
th?rnh c6ng ty li6n k6t cOa TQp tloan (Thuy\t minh s616.). Kho6n 16 tir viQc chuydn nhusng
niry ldr 39.514.156.287 VND il6 ituqc ghi nhQn tr6n bdo cao k6t qud hoqt tl6ng kinh doanh
hqp nh6t ffhuyAt minh s6 30).

,
$
(

ir.

1l

\
v
s
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COng ty C6 phAn Quoc Cuong - Gia Lai

tHuyEr MINH BAo cAo rAt cHir.tH Hqp ruHAr 1ti6p theo)
vdo ngdy 31 th6ng 12 ndm 2016 vd cho nim tdi chlnh tet tnUc cirng ngiry

nEu vn cAc rtoAN TUoNG ouoruc nEu

35 cu6i nem

Ti6n mdt
Tidn gt}i ngin hdng (/
Cdc khoin tuong ducrng tiCn (l)

roNG GQNG

Dai Thdnh Phdt
- Cdc khdch hdng khdc (*)

Phdithu tir c6c b6n li6n quan
ffhuyet minh s5 $)
TONG GQNG

Drx phdng phdithu ngSn hqn kh6 ddi

GlA TR! THUAN

BO9-DN/HN

3.457.076.858 6.899.163.865
5.663.114.112 10.249.406.072

93.000.000.000

102.120.190.970 17.148.569.937

- 16.297.816.400
34.576.560.833 23.811.362.073

58.855.078.624 12.754.128.178

121.191.841.788 158.472.383.862

(1.003.339.977) (19.262.281.732)

120.188.501.811 139.210.102.130

VND

36 aau nam

(i) Bao gOm trong ti6n g0i ng6n hdng ld s6 tien chi phi h6 trq l6i vay cho c5c kh6ch hdng
mua nhd O hinh thdnh trong tuong lai tai du 5n De Capella Qu?n 2 c0a T?p ttodn lir
3.978.121.847 VND tlang tluEc Ngdn h?rng Thuong mai C6 phdn Ngoai Thucrng ViQt
Nam - Chi nh5nh Qu?n 2, Thdnh pn6 HO Chi Minh phong t6a.

(ii) Ddy ld c6c khodn ti6n grli tai cdc ngAn hirng thuong maic6 thoi han g6c khOng qu6 ba
(3) thdng vd hu&ng ldi su6t tit 4,|o/olndm ttOn S%/nim. Bao g6m trong cdc khoin
tuong-dtpo.ng ti6n ld sO ti6n la 50.000.000.000 VND dang cluEc Ngdn_hang Thuong
mai C6 phAn Ngoqi Thuong Viet Nam - Chi nhAnh Quan 2, Thinh pn6 nO Chi Minh
phong tda d6 bdo lSnh thanh to6n cho khdch hing mua nhdr O hinh thdnh trong tuong
laitaidqr 6n De Capella QuOn 2 c0a Tip dodn.

DAU TIJ NAM GII.PDEN NGAYDAo HAN

Diu tu n5m gi0 tl6n ngAy ddo han the hien c6c khodn ti6n grli tai c6c ngin hdrng thuong
mai vdi thoi han g6c tu s6u (6) th6ng it6n mudi hai (12) thdng vd hu&ng tai su6t ttr
5,4%lndm d6n 6,5%/ndm, vd tlugc srl dqng e6 tam tdi sdn th€ chSp cho khodn vay ng5n
han tai c6c ng6n hdng thuong mai (Thuy6t mit h s6 ZS1.

PHAI THU KHAcH HANG NGAN HAN

1,
or

l(
;tt

'll
vr

,
\

6.

7.

36 cu6i nem

VND

S5 dAu ndm

Phdithu cAc b€n kh6c 62.336.763.164 145.718.255.684
- C6ng ty C6 phen Ddu ttt Nguy€n Gi6p 20.196.191.252 82.806.720.469
- T6ng C6ng ty DiQn tvc Mi6n Trung 7.5 4.011.079
- COng ty C6 phdn DAu tv vd Ph6t tri6n SACOM 22.802.356.742
- COng ty TNHH MQt thdnh vi€n Xu6t Nhap khdu

(") S6 tien niy th6 hi€n khodn phdi thu tu b5n Odt n6n vd cin h9 th6 hi6n ch0 yeu cdc
khodn phdi thu 5o/o - 1Oo/o con lai tr€n t6ng gie tri hep ttdng mua bdn trong khi chd thO
tuc phdp l! vd chuy6n quydn sd hiru.
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COng ty C6 phAn Qu6c Cuong - Gia Lai

rHuyEr MINH BAo cAo rAl cHinH Hqp ruHAr (ti6p theo)
vdo ngdy 31 thdng 12 ndm 2016 vd cho ndm tiri chinh fet tnUc cUng ngdry

8. TRA TRI,.POC CHO NGI./OI EAN NCAN HNN

36 cu6i nem

29.749.716.197
4.000.000.000

2.988.000.000

22.761.716.197
120.407.031.'t36

B09-DN/HN

118.431.468.503

10.520.854.000
6.071.180.981

101.839.433.522
16.372.680.000

VND
^: -)50 dau nam

Trd tru0c c6c bOn kh6c
- COng U TNHH Phlc Thlnh
- C6ng ty TNHH Thiet blCOng nghiQp vd

CAu truc Trung Nguyln
- C6ng ty C6 phAn GOSACO
- COng ty C6 phan DAu tu Knh doanh Nhd
- C6c nhd cung cdp khdc

' Trd tru0c b6n li6n quan (Thuy1t minh s6 $)
ToNG CgNc

Du phdng trd trudc ngSn hqn kh6 cldi

GlA TR! THUAN

9. PHAITHU NGAN HAN KHAC

Cho mugn kh6ng Ei (,
Tqm Ong cho viQc cl€n bU vd gidi t6a dilt (ii)
K! quV, ky cvqc (iii)
Phdi thu kh5c

',ToNG CQNG

Trong d6:
Phdithu ttt cdc bdn khdc
Phdithu khdc tit c6c bdn li6n quan
ffhuy6t minn s6 $)

DU phdng phii thu ngSn hqn khdc kho cloi

GN TR! THUAN

35 cu6i ndm

VND

56 dAu ndm

223.275.986.195 157.956.442.920
59.035.000.000 59.035.000.000
10.764.120.580
18.186.820.284 24.668.595.814

311.261.927.059 241.660.038.734

152.885.285.349 146.281.236.296

150.156.747.333

(2.103.299.986)

148.053.47.347

134.804.148.503

(5.768.057.493)

129.036.091.010

gl

)r
t'|t

;I
rE

t

158.376.641 .710

(9.447.690.000)

301.814.237.059

95.378.802.438

(9.472.690.000)

232.187.348.734

(i) S6 tien ndy th6 hi6n c6c khodn cho muEn ti6n kh6ng tinhi6itrong vong 12 th6ng, trong
il6 bao g6m cho cdc b6n li6n quan muEn vdi s6 tidn t6ng cOng lir 157.346.641.710
YND (Thuy6t minh s6 33,,1, COng ty C6 phAn DAu tu vd Ph6t tri6n SACOM td
61.883.657.371 VND vd cdc b6n khSc la 4.045.687.114 VND.

0, 56 ti6n n?ry th6 hiQn khodn tqm rlng cho 6ng Nguy6n Thing H6i li€n quan tt6n vi€c den
bU 48.723,3 m6t vu6ng eAt tai Phudng Long Phudc, Quin 9.

0,, 56 ti6n niry th6 hien khodn dit cqc d6 ph6t triSn dl,I dn b6t dQng sdn.
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Cong ty C6 phAn Quoc Cuong - Gia Lai

rHuyEr MINH BAo cAo rAt cHiNH Hgp ruHAr (tiep theo)
vdo ngdy 31 th5ng 12 ndm 2016 vit cho ndm tdri chinh fet tnUc cing ngdry

HANG roN XHO (ti6p theo)

Chitiet tinh hinh tdng gidm du phong gidm gi5 hdrng tdn kho

10.

Ndm nay

58.427.057.051
(25.826.105.294)

32.600.951.757

BO9-DN/HN

VND

Ndm tru1c

59.182.549.228
(755.492.',t77)

58.427.057.051

11.

56 dAu ndm
Iru. Hodn nhQp dU phdng trong ndm

56 cu6i nam

PHAI THU DAI HAN KHAC

DAu tu vdo hEp ct6ng hqp t6c kinh doanh
("HDHTKD") c0a:

DW 6n TAn Phong (r,)

DU 6n Luong Dinh Crla, Th0 Thi€m (t/

roNG CQNG

36 cu6i nam

VND

Sd dAu ndm

243 505 600 000 13? 
33! !?? 333

243.505.600.000 236.922.214.000

{
8l

,
ill

il
N

H

(i) D3y ld khodn ctAu tu cia Tap dodn d6 phdt tri6n dU dn 'Khu cao 6c Cdn hO - Thuong
maiven s6ng Tin Phong" tai Khu d6t s6 [, Qu?n 7, Thdrnh pn6 H6 Chi Minh, Vigt Nam,
theo Phq luc hEp ctOng s6 2 cOa HEp cl6ng Hqp t6c Kinh doanh s6ZZtUgXtt2OO8 ngdy
11 th6ng 12ndm 2015 vi Hop d6ng HEp t6c Kinh doanh s6 SOlHOlO2Ol6 ngiry 18
thdng 3 ndm 2016 gi0a Tfp clodn vd COng ty TNHH MQt thirnh vi6n DAu tu vd Xiy
dqrng TAn Thu?n ("Tin ThuQn"). Theo d6, T?p dodn vd T6n Thuqn s6 c0ng hcrp tdc g6p
v6n clAu tu x5y dqrng vdr khai th6c kinh doanh dU 6n ndy vdr Tdp dodn s6 iluqc phAn
chia hiQu qud dAu tu (lEi nhudn hoic 16) voitV le la 90%.

(ii) Trong nim, TQp ilodn cfd mua th6m 45o/olEi ich vir phAn v6n g6p viro dU 6n "Khu ddn
cu Luong Dinh Cria, Thrl Thi6m" (sau ndry e6iten thdnh "DU 6n De Capelle Qu?n 2") tai
Dudng Luong Dinh Cria, Phudng Binh Kh5nh, Qu?n 2, Thdnh pfr6 Ud Chi Minh, Vi6t
Nam theo Hgp dong hop t6c kinh doanh s5 IZIZOOSIHD-DE-QC ngdy 12 th6ng 6 nim
2009 vd HEp ct6ng chuydn nhuong m6t phin dU 6n s6 OtiHgt<tr ngiy 4 th6ng 5 nim
2016 vcri COng ty C6 phAn Ph5t tri6n K! thuQt Kinh t€ Sdri Gon. Theo il6, Tip clodrn cl5
tr& thdrnh ch0 dAu tu sd h0u 100% du 6n ndry theo Quyet dinh s6 2114lQD - UBND c0a
0y ban NhAn d3n Thdnh pn6 HO Chi Minh viro ngdy 29 th6ng 4 ndm 2016 ch5p thuQn
cho vi6c chuy6n {u 6n tr€n cho Tdp tloan vd T?p tloAn di phdn loqi s6 ti6n ndy vdo
khodn mr,rc hdng t6n kho (Thuy6t minh s61Q.
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Cong ty C6 phAn Qu6c Cuong - Gia Lai

rHuyEr M|NH BAo cAo rAt cuir.rH Hgp ruHAr (tiSptheo)
vdo ngdy 31 th6ng 12 ndm 2016 vd cho ndm tdi chinh k6t thric cUng ngdy

13. TATSAN v0 Xinn

Quyen s0 dqng
dil Eu ddi

47.568.600.000

PhAn m€m
mdy tinh

125.569.120
29.400.000

BOg-DN/HN

Tdng cQng

47.694.169.120
29.400.000

NguyGn gi6:

56 ttAu ndm
Tdng trong ndm

36 cu6i nem

Trong d6:
Dd hao mdn h6t

Hao mdn l0y ki-i:

56 dAu nim
Hao mdn trong ndm

56 cu6i nam

Gii tr!cdn lqi:

56 ctAu nim

56 cu6i nam

BAT DQNG SAN DAU Tu

Nguy6n gii:
s6 du ttAu nim
K6t chuydn tu hdng tdn kho

s6 ou cu6i nam

Gi5 tr! khSu hao lOy kti:

SO du dAu ndm
Di khSu hao
KhAu hao trong ndm

56 ou cu6i nem

Gi5 tr! cdn lqi:

56 ou dAu nim

s6 ou cu6i nem

47.568.600.000 154.969.120 47.723.569.'t20

52.825.000

59.827.454
23.303.493

52.825.000

59.827.454
23.303.493

\
'c
\
I

JI

ul

ttl

./.
c,\4

83.130.947 83.130.947

47.568.600.000 65.741.666 47.634.341.666

47.568.600.000 71.838.173 47.6t40.438j73

VND

Nhd cba

27.412.370.931

27.412.370.931

4.385.979.36;
1.096.494.837

5.482.474.197

26
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Cong ty Co phAn QuOc Cuong - Gia Lai

tHuyEr MINH BAo cAo rAt cHirrrH Hgp ruHAr (ti6p theo)
vdro ngdy 31 thdng 12 ndm 2016 vd cho nim tdi chinh fet tnric cirng ngiry

BOg-DN/HN

,ar gao ruu r ri 2t2[2?: 12X2?t
173.931.971.733 26.156.405.005
12.970.480.000 64.388.666.440
15.524.570.840 11.',t76.861j82

490.411.388.307 1.213.469.536.305

15. cHlprixAv oqt'rc ccy eAN.oo DANG

VND
^: -)50 dau nams6 cu6i nem

Trung tdm thuong maiSdiGdn Plaza
DU 6n n6ng trudng cao su (*)
DU dn th0y diQn lagrai 2
Dqr 5n nhd V6 Thi S6u (.)
Kh6c

roNG GQNG

' 0 Du 6n n6ng truong cao su dd duEc dtrng d6 th6 chSp cho khoAn vay tqi c6c ngdn hdng
thuong m4i (ThuyOt minh s6 2Q.

(*") Trong nim, TQp tto?rn ttd thanh lf 292,92 m6t vu6ng 05t tai dU 6n nhdr V6 Thi Sdu cho
ba Hd Di€u Thdo vdi gi6 tri1it27.255.395.207 VND (Thuydt minh s6 SS).

16. DAU TTf VAo GAc GONG TY UEN KET

Ngdnh nghl 36 cu6i nam 36 ddu ndm

\.)
\
ral

NI

(
I

T€n c6ng ty

COng g C6 phAn
QuOc Cuong Li6n A

.COng ty C6 phAn
'GiaiVi6t

COng ty TNHH Xdy
dqrng vd Kinh
doanh Nhd Pham
Gia

COng ty TNHH
Sparkle Values
Home

C6ng ty C6 phAn Du
lich Hodng Cuong

C6ng ty TNHH B6n
du thuy€n Dd Ning

Ti't€ v6n Ti tQ quVep
ndm gib bi6u quydt

Ti,le v6n Ti lQ quyCn
ndm gi? bi6u quy)t

('/") ("/.) f/")

50

('/")

50

BAt dong sdn

Bdt dong sdn

Bdt dgng sdn

BAt dong sin

Du lich

BAt dOng sin

31,39

50

43,81

30

31,39

50

43,81

30

43,81

30

50

33,60

43,81

30

50

33,60

27
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Cong ty C5 phAn Qu6c Cuong - Gia Lai

rHuyEr MINH BAo cAo rAt cHirrrH Hgp ruHAr (tiep theo)
vdro ngdry 31 th5ng 12 ndm 2016 vd cho ndm tiri chinh fet tnUc cirng ngdry

cntpniTRA TRrJoc DAt HAN17.

Sd cuSi ndm

112.260.223.884
603.997.719

BO9-DN/HN

VND
^a -;50 qau nam

293.492.766

18.

PhimOigi6i
Kh6c

roNG GQNG

cHr PHi lAr vly

V6n h6a viro gidr tri cdc du 5n bAt dQng sdn
Chi phi ldivay (Thuy6t minn s6 30)

roNG GQNG

PHAITRA NGI'oIBAN NGAN HAN

Phdi trd c6c b6n kh5c
- C6ng ty C6 phdn OdtXanh Mi6n Trung

., - COng ty TNHH MTV Phet fi6n COng nghiQp
Tdn Thudn

- C6ng ty C6 phAn Co Dien Hdng Nguy1n
Qudng DOng

- C6ng ty C6 phAn Xdldvng - Giao th6ng
Th0y lEiBinh Duong

- COng ty TNHH Thuong mai Dich vrl Thoai Phong
- Cdc nhd cung cdp khdc

Phaitra c6c b€n li6n quan (Thuy1t minh s6 fi)
TONG GQNG

112.864.221.603 293.492.766

Ndm nay

183.771.059.091
68.175.878.745

VND

Ndm tnt0c

176.550.341.792
12.674.512.837

251.946.937.836 189.224.Bil.629

\
7,'1

t1

aI

56 cu5i nem

93.479.461.729
62.475.558.452

7.925.200.000'

5.416.131.227

2.473.444.000

1 5.189.128.050
70.'192.846.474

, VND

56 ddu ndm

28.004.276.793_

7.925.200.000

10.521.076.50;
9.558.000.293
7.612.615.399

163.672.308.203 35.616.892.192

29



Cong ty C6 phAn QuOc Cuong - Gia Lai BO9-DN/HN

rHuyEr MINH BAo cAo rAt cHirrrH Hqp ruHAr (tiep theo)
vdro ngdy 31 thdng 12 ndm 2016 vdr cho ndm tdri chinh fet tnUc cirng ngiry

20. Nct/or luun rnA nEu rnuoc NGAN HAN

VND
^ I -^50 lau nam

60.480.000.000
52.077.987.614

56 cu6i nam

COng ty TNHH DAu tu Phdt tri6n Nhdr
Nggc DOng Duong (/
C6c b6n khAc (ii)

roNG CQNG

Trong d6:
Cdc bdn khdc
Cdc bdn li6n quan trl trvOc
ffhuyet minh s6 fi)

(i) S6 tien ndy th6 hi6n khoin ti6n dAu tu crla COng ty TNHH DAu tu Ph6t tri6n Nhir
Ngoc DOng Duong theo bi6n bdn x6c nhQn g6p v6n gi0a hai b6n vd viec hEp t6c kinh
doanh DU 5n Khu ddn cu Phudc Ki6n giai tloan 3, Xd Phudc Ki6n, HuyQn Nha Bd,
Thirnh pn6 nO Chi Minh vir HEp ddng chuy5n nhuqng v6n g6p s6 SgglgtfD-HDCN-
2010. Trong nim, TQp tlodn tl5 hodrn trd laitoin OO s6 tidn tr6n md kh6ng bitinh ldi.

(i0 S6 tidn ndy chO y6u th6 hien khoin dit cqc tir cdc kh6ch hdng mua Odt OOng sdn c0a
TQp tlodn.

21. THUE VA CAG KHOAN PHA NOP NHA NI,rOC ' 
u*o

Sd cu6i nem

10.902.290.138

51.627.263

900.764.854
3.186.710.734

9.361.199.926 22.839.709.254 15.041.392.989

22. CHI PHiPHAITRA

70.509.586.605

70.509.s86.605 112.557.987.614

68.499.586.605 110.957.987.614

2.010.000.000 1.600.000.000

.\

\\
-ll

;ll,6

\

,ThuO thu nhqp
doanh nghiep
ThuO thu nh?p
c6 nh6n
ThuO nhd thAu
nudc ngodi
Thu6 khec

rOnc cQNG

36 clau nam

6.921.650.950

85.859.021

1.780.458.831
573.231.124

56 phdi nQp
trong ndm

16.834.357.369

4.892.831

6.000.459.054

s6 oa n1p
trong ndm

(12.853.718.181)

(39.124.589)

(879.6e3.e77)
(3.386.979.444)

(17.15e.516.191)

Ngin hqn
LAivay (*)
C6c khodn kh6c

Dii hqn
Lii vay

roNG CQNG

36 cu6i ndm

595.962.426.022
563.573.237.472
32.389.188.550

VND

36 dAu ndm

331.150.551.s21
299.989.068.246

31.161.483.275

96.399.184.594
96.399.184.594

595.962.426.022 427.549.736.115

f) Ba9 g6m trong lii vay plai tra ldr khodn lii vay phdi tri Ngdn hirng Thuong mai C6
phdn DAu tu vd Phdt tri6n Vi6t Nam - Chi nh5nh Quang Trung E 452.574.215.980
VND, li6n quan tl6n khodn vay tditrq cho du 6n Phudc Ki6n cOa T'?p tloin.



Cong ty C5 phAn Qu6c Cuong - Gia Lai

rHuyEr MINH BAo cAo rAt cHir'rH Hqp ruHAr (tiep theo)
vdro ngdy 31 thdng 12 nltm 2016 v?r cho ndm tiri chinh k6t thric cirng ngdy

DoaNH THU cHtpA THlrpc HIEN NGAN HAN

56 Ou nay th6 hiOn s6 ti6n ma TAp dodn ttd xu6t hoa don thu6 gi6 tri
hdng mua cdn hO Ong truoc tidn theo ti6n clO hop il6ng mua b6n. Chi
sau:

55 cu6i nam

323.343.006.348
233.987.894.951
140.294.791.647

17.524.842.066
10.324.790.921
4.699.250.000

7.842.668.702

BO9-DN/HN

gia ting cho kh6ch
ti6t theo du 6n nhu

VND
aA -)so oau nam

281.404.897.833_

16.686.942.066
98.747.836.165

8.377.650.000
476.986.718.450

7.838.698.135

(

r
24.

DU 6n chung cu GiaiViQt
Dq 5n Dd Ning Marina
Dq 5n De Capella Qu?n 2
DU 6n chung cu The Mansion
Dqr 6n chung cu QCGL ll
Dq 6n khu ddn cu Phong Ph0
Du 6n Sdi Gdn Plaza
Cic dU 6n kh5c

roNG CQNG

PHft TRA NGAN HAN KHAc

TONG GQNG

Trong d6:
Phdi trd cdc bdn kh6c
Pheite b€n li6n quan (Thuy6t minh sd SS,)

738.017.24/..635 890.042.742.649

750.990.615.053 612.432.849.396

283.645.664.866 103.259.350.211
467.344.950.187 509.173.499.185

Sd cu6i nem

VND

56 ddu ndm

MuEn tidn kh6ng tinh lii (r) 499.879.007.362 151.279.967 .4gg
Ti6n nhQn g6p v6n tir hEp d6ng BCC (i, 170.000.000.000 4OO.OOO.O0O.0OO
Nhdn dit coc thLrc hiQn hEp ttdng mOi gi6i (iii) 25.5OO.0OO.OOO
Phditrd phib6o hi nh?n h0 21.999.186.806 8.755.070.863

''Cdc khoin khdc 33.612.420.885 52.397.811.034

(i) 56 Ou ndy th6 hien sO ti6n mdr TAp doin
s6 tidn 295.374.882.360 VND, bir Hu!'n
VND, COng ty TNHH DAu tu Ph5t iri
60.480.000.000 VND vd c6c b6n kh6c ldr

luu clQng.

@ SO ti6n ndy thd hien khoin ti6n nhQn tir COng ty TNHH B5c Phudc Ki6n theo Hqp ttdng
211|4IHDHT1QCGL-BPK nhim phqrc vu mqc tlich it6n bU vir gi6i ph6ng mat bdng dU 6n
Khu dAn cu phia b5c Phu0c Ki6n, Xd Phudc Ki6n, HuyQn Nha Bd, tnann ph6 H6 Chi
Minh. Trong nim, Tfp Clodn tl6 hodn tri 230.000.000.000 VND cho c6ng ty ndy mir
kh6ng bitinh lii.

\iD 36 tidn ndy th6 hiQn khodn clit cqc tu COng ty C6 phAn D3t Xanh Mi6n Trung cho Tfp
dodn theo quy tlinh hop d6ng mOi gioi s6 OZtZOtAtHDDV-TT&ppDe.
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COng ty C6 phAn Quoc Cuong - Gia Lai

rHuyEr MINH BAo cAo TAI cHirrrH Hgp ruHAr (ticp theo)
vdo ngdy 31 th6ng 12 ndm 2016 vit cho nim tdi chinh tet tnUc cUng ngdy

26. vON cHO SO HIPU (ti6p theo)

26.2 Cdc giao dlch vd v6n voi cdc chl s& h&u vit ph6n ph6i c6 thc

V6n cd phAn g6p crta ch& sd hhu

56 0Au ndm vd s6 cu6i nam

26.3 C6 phi6u

56 c6 phi6u duqc ph6p ph6t hdnh

BO9-DN/HN

VND

Ndm nay Ndm trvOc

2.751.293.100.000 2.751.293.100.000

VND

36 cu6i nem 56 dAu nam

275.129.310 275.129.310

169
169 169

163

q

56 c6 phi6u tl6 phdt hirnh, g6p v6n ttAy d0 275.129.310 275.129.310 1!
C6 phieu thvong 275.129.310 275.129.310 i l

C6 phi6u Q!rV, do COng ty n5m gi0
CO phi6u ph6 thOng

C6 phi6u clang luu hirnh
CO phi6u thvong

169 ,tH

26.4 Ldi tr^n mdi c6 phi6u

L c6 phi6u ttuEc tinh bdng cdch chia loi nhuQn sau thu6 thuOc vd c6 d6ng sd;'[ n6 tnOng cOa T?p doin cho s6 luEng binh quin gia quydn cOa s6 c6 pnieu
p luu hdnh trong nim.

T?p dodn sr? dqrng c6c th6ng tin sau e6 tinn l6ico bdn tr6n c6 phi6u:

275.129.141 2V5.129.141 N'
275.129.141 275.129.141 

ie

Ndm nay Ndm trvoc

44.835.521.943 21.778.597.440

275.129.141 275.129.141

Lgi nhufn thuAn phin b6 cho c6 eOng sO h0u
c6 phi6u ph6 th6ng cia COng ty (VND)

56 c6 phi6u binh qudn luu hdnh tlugc didu
chinh do dnh hu&ng suy giim trong nim
(c6 phi6u)

Liitr6n m5ic6 phiiiu

Ldico bdn vd suy gi6m tr6n m6i c6 phi6u
(VND/Co phi6u)

Kh6ng c6 giao dich c6 phi6u ph6 th6ng ho{c giao dich c6 phi6u pn6 tnOng tidm ting suy
gidm trong nim vd tt6n ngdry ldp b6o c6o tdri chinh hEp nnSt nay.
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Cong ty C6 phAn Qu6c Cuong - Gia Lai

rHuvEr MINH BAo cAo rAr cHlxH Hgp ruHAr (ti6p theo)
vdo ngdy 31 th6ng 12 ndm 2016 vd cho ndm tdi chinh tet tfrUc c0ng ngiry

27. DOANH THU

27.1 Doanh thu bdn hdng vit cung cdp dlch vg

Ndm nay

1.588.363.034.951

1.343.912.209.762
198.025.607.243
46.425.217.946

1.588.363.034.951

BO9-DN/HN

VND

Ndm truoc

391.440.535.044

251.289.272.316
93.433.645.632
46.717.617.096

(5.67s.211.706)
(5.675.211.706)

385.765.323.338

T6ng doanh thu

Trong d6:
Doanh thu bdn bdt dong sdn
Doanh thu bdn hdng h6a. Doanh thu b6n di6n

Cic khoin giim trD doanh thu
Hdng b6n bitrd lai

Doanh thu thuin
Trong d6:

Doanh thu thuin bdn bdt dQng sdn
Doanh thu thudn b6n hdng h6a
Doanh thu thuAn bdn di6n

Trong d6:
Doanh thu tw cdc bdn kh6c
Doanh thu tir bdn li6n quan
(Thuy6t minn s6 sg

27.2 Doanh thu hoqt dQng tai chinh

1.343.912.209.762
198.025.607.243
46.425.217.946

1.387.865.949.744

200.497.085.207

Ndm nay

105.849.810.000
1.943.790.656

313.209

245.614.060.610
93.433.645.632
46.717.617.096

306.275.318.138

79.490.005.200

VND

Ndm tnfic

6.048.017.134
2.',155.445

\

:Y

UU

CI

il{
./.
rc
=

LSitu thanh lf c6c khodn tlAu tu (.,)| .. ..;
Lar uen gul
Khdc

roNG GQNG

(-) S6.tien ndy th6 hien ldi tu viQc Tdp clodn thanh l1i todn b0 khoin itAu tu tqi COng ty C6
phAn Du lich Hodrng Cudng vd C6ng ty 219 vci gi5 tri l3n luEt ld 74.649.810.000 VND
vd 31.200.000.000 VND.

GN VON HANG BAN VA DIcH VU cUNG cAP

107.793.913.865 6.050.172.579

Gid v6n bAt dOng sdn
Gi6 v6n bdn hirng h6a
Gi6 v6n b6n cli6n

roNG CQNG

Ndm nay

1.288.969.996.069
189.910.260.204
28.853.388.601

VND

Ndm truoc

2'19.463.207.159
91.352.573.056
23.133.538.092

37
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Cong ty C6 phAn Qu6c Cuong - Gia Lai

rHuyEr MINH BAo cno rA cHirrrH Hgp llHAr (tiep theo)
vdo ngdy 31 th6ng 12ndm2016v?t cho ndm tai chlnh tettnUc cing ngdy

cHtpHieAN HRr,rc vA cHt BHi eunH lf oolrun NGHtEp

Ndm nay

30.83s.950.639
23.877.712.557
6.905.253.335

7.064.256
45.920.491

5.790.027.892
5.466.139.576
4.308.164.675
1.362.347.214

(6.800.000.000)
1.453.376.427

BO9-DN/HN

13.005.547.268
11.285.860.567

1 .352.679.156
4.687.431

362.320.114

12.026.34/..753
5.699.321.670
5.205.356.208

267.765.768

853.901.107

VND

Ndm trvoi

Ghi phi b6n hing
Chi phimOigidi
Chi phidich vU mua ngodi
Chi phi khdu hao
Chi phr kh6c

Ghi phi quin lf doanh nghiQp
' Chi phinh3n vi6n

Chi phidich vU mua ngodi
Chi phi khAu hao

' Hodn nhQp dr,p phdng nq phdithu kh6 ildi
Chi phi kh6c

roNG CQNG

30. CHI PHiTAI CHiNH

Chi phi l6ivay
L6 tu thanh lf c6c khodn dAu tu
(Thuy6t minh s6 43)
L6 ch6nh lQch t! gia h6idodido d6nh gi5 tqi

'c5c khoin mUc tidn tQ c6 g6c ngoai tQ

Chiet kheu thanh to6n
Hodn nhQp dqr phong dAu tu tdrichinh

roNG GQNG

31. THU NHAPVAGHI PHi KHAC

Thu nhip khic
D6nh gi6 lqitirisdn gop v6n
ffhuyet minh s6 4.2)
Lii phat chim thanh todn hEp tldng
Thu tir thanh lf hqp d6ng mua cin hO

Nh?n b6ithudng ttr b6o hi5m
Ldi do thanh lf tdi sdn c6 dinn
Khdc

Ghi phi khic
Ti6n phat
L6 do thanh lf tdisdn c6 einn
Chi phi kh6c

LEI NHUAN KHAC

36.625.978.531 25.031.892.021
\
\
H1

IN

'r
a\I

Ndm nay

68.175.878.745

39.514.156.287

183.751 .013
114.630.000

VND
tNdm truOc

12.674.512.837

. 766.616.507

(30.454.545)

13.410.674.799107.988.416.045

Ndm nay

42.845.581.270

35.174.213.386
3.391.767.240
3.282.944.814

996.655.830

121.834.602.1971
(1 8.1 84.785.755)

(1.360.18e.3e3)
(2.289.627.049)

21.010.979.073

VND

Ndm tru6c

5.705.46.281

998.189.884

781.372.035
622.727.364

3.303.156.998

(1.213.711.4171
(709.337.577)_

(504.373.840)

4.491.734.864
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COng ty C6 phdn Qu6c Cuong - Gia Lai

rHuyEt MINH BAo cAo rAt cHir.rH Hgp ruHAr (ti6p theo)
vdro ngiy 31 thSng 12 ndm 2016 vd cho ndm tdi chinh tet tnUc cirng ngdry

32.1 Chi phi thu6 TNDN

rHuE THU NHAP DoANH NGHIFP

T?p ctoirn co nghTa vU nOp thu6 thu nhAp doanh nghiOp ('TNDN') nhu sau:

thuC TNDN vdi mric thuS su6t 20% thu nhAp chiu thul QVS:22%).

10% thu-nh?p chiu thu6 trong 15 ndm tir ngdy thdnh lap, duqc miSn thu6 TNDN trong
4 ndm t<6 tU nam d\f dn bit ddu hoat ttQng (ndm 2012) vit tluEc gidm 50% thue TNDN
trong 7 nim ti6p theo vd 6p dung thu6 suAt hi6n hdrnh trong c6c ndm sau tl6.

C6c b6o cdo thu6 c0a Tdp ilodn s6 chiu sU ki6m tra cOa ccv quan thu6. Do viQc 6p dung luQt
vd cdc quy tlinh ve tnu6 c6 th6 dugc gidi thich theo nhi6u c6ch kh6c nhau, s6 tnue euqc
trinh bdy tr6n b6o c6o tiri chinh hgp nh6t c6 th6 se bi thay e6i tneo quy6t einn cu6i cUng c0a
co quan thu6.

Ndm nay

15.067.186.109

2.390.121.834

BO9-DN/HN

VND

Ndm truOc

2.791.348.077Chi phithuS TNDN hiOn hdnh
Di6u chinh thuC TNDN trich thi6u (thira)
trong nh0ng nim trudc

ToNG C9NG

DuOi ctAy la. d6i chi6u chi phithu€ TNDN va
v0i thuO suAt thu6 TNDN:

17.457.307.943

k6t qud crla lEi nhuQn ke toen tru0c thu6 nhAn

\
\
il

u

/.
s
t

Ndm nay

64.308.921 .1 19

VND

Ndm truoc

23.915.345.654T6ng lei nhu?n kC toan trudc thu6

Thue TNDN theo thu6 su6t ap dung cho
TQp clodn

Trong d6:
- Thu€ sudt pn6 tnong
- Thu6 sudt to%

Cdc khodn di€u chinh tdng (gidm):
Di6u chinh thue TNDN trich thi6u (thua)
cdc nim trudc
Chiphf kh6ng duoc tnlr
LO tu cdc c6ng ty con
Hoan nhqp du phdng
L6 tu thanh I cOng ty con
D_rX phdng tldu tu ddi han
L6 ndm trudc chuydn sang
Thue TNDN duEc mi6n, gidm

Chi phi thu6 TNDN

11.656.174.926

10.450.565.628
1.205.609.298

2.390.121.834
3.222.652.388

369.263.454
368.190.949

1.778.891.258
(1.702.832.767)

(625.154.099)

17.457.307.943

3.791.640.016

2.566.859.993
1.224.780.023

(412.611.299)
771.633.813
275.646.500_

(771.276.265)
(31.515.924)

(1.244.780.063)

2.378.736.778
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Cong ty C5 phAn Qu6c Cucrng - Gia Lai

rHuyEr MINH BAo cAo rAt cHiruu Hgp ruHAr 1ti6p theo)
viro ngiry 31 th5ng 12 ndm 2016 vd cho ndm tdi chinh fet tnr:c cirng ngdry

32. rHuE THU NHaP DOANH NGHTFP (ti6p theo)

B09-DN/HN

VND

86o cdo X6t qud
hoat dlng kinh doanh hqp nhilt

32.2 Thu6 TNDN hi6n hdnh

ThuC TNDN hiOn hdnh phdi trA duEc x6c cllnh dUa tr6n thu nhQp chiu thu6 crla nim hi6n tai.
Thu nhQp chlu thu6 cOa T?p doirn kh6c voi thu nh?p ctugc b6o c5o trong bdo c5o k6t qud
hoqt dQng kinh doanh hop nhAt vi thu nhip chiu thu6 kh6ng bao g6m c6c khodn mqc thu
nhdp chlu thu6 hay chi phi du_gc khAu trir cho muc dich tinh thu6 trong cdc nim kh6c vd
cOng khOng bao gdm c6c khodn mr,rc kh5ng phii chiu thu€ hay kh6ng ttuoc kh6u trir cho
muc tlich tinh thu6. ThuC TNDN hien hirnh phdi tri c0a T?p doan duqc tinh theo thu6 suSt
ctd ban hirnh dOn ngdy k6t thrlc k!' k6 toSn ndm.

32.3 Thu6 TNDN hodn tqi

TQp iloan ctd ghi nhdn thu6 TNDN hoin lai phditrd voi c6c bi6n itOng trong nim nay vd nim
trudc nhu sau:

Bdng cdn d6i k6 todn hEp nhdt

36 cu6i ndm 36 dau nam Ndm nay

Drr phdng dAu tu
diihan (3.235.387.503) (1.014.657.s91) (2.220.729.912)

Thu6 thu nhdp
hodn tqi phditra E!99.s9!Eg!) J1.01![57.591L

(chi phi) thu nh6p thu6 thu nhap ho1n Isi _l2l?9f29!12L

BOn li6n quan

COng ty C6 phAn
Khang Hung

COng ty C6 phAn
DAu tu Qu6c
Cuong Land

C6ng ty C6 PnAn
Tu v6n vd DAu tu
X6y d\.rng SOng Md

M6i quan hQ

B€n liOn
quan

BOn li6n
quan

B6n li€n
quan

NQi dung
nghi1p vU

B5n hdng h6a
Mua dich vU

xiy dqrng

Cung cAp
dich vu mOigidi

Thu h0

Hodn trd tqm Ong
Tam ung

Ndm nay

173.24,1.690.000

128.162.1 50.039

21.887.934.521
27.549.750.395

Ndm tnt6c

304.886.397

304.886.397

VND

Ndm truoc

79.490.005.200

1.457.410.909

101.890.021.333
3.500.000.000

NGHTFP VU VOTCAC eEN LICN QUAN

trgng y6u cOa T?p clodn v6i c6c b6n li€n quan trong nim vd nim tru0cNh0ng giao dich
bao g6m:

40



COng ty C6 phAn Qu6c Cuong - Gia Lai

rHuyEr MINH BAo cAo rAt cHirrtH Hgp ruHAr (ti6p theo)
vdo ngdy 31 thSng 12 ndm 2016 vdr cho nim tdi chinh fet tfrUc cirng ngdry

Ndm nay

10.000.000.000

319.095.365.441

316.977.000.000

164.245.740.000
91.800.000.000

91.800.000.000

230.000.000.000
220.000.000.000

61.164.628.820

BO9-DN/HN

Ndm truoc

79.244.848.167

30.530.000.000

56.784.960.000

400.0p0.000.000

630.000.000

BOn li6n quan

COng ty C6 phAn
Tfp clodn C0ng
nghiQp Tiy Giang

COng ty TNHH
Thuong mqi Xiy
dqrng DAu tu
Ph6t triSn Nhir Hung
Thinh

COng ty TNHH Ddu
tu Thuong mai Dich
vu Dai Nam

COng ty TNHH B5c
Phudc Ki6n

COng ty C6 phAn
GiaiVi6t

COng ty TNHH B3t
DOng sdn vi Xdy
Dqrng Tin Nghia

Ong Lqi The Ha

NGHIFP VU VOTCAC eEN L|EN QUAN (ti6p theo)

Nh0ng giao dich trong y6u c0a T?p dodn vdi cdc b6n li6n quan trong nim vd ndm truoc
bao g6m (ti6p theo):

VND

NQi dung
M6i quan hA nghiQp vu

BOn li6n Cho muon ti6n
quan

B€n li6n Mua dich vu
quan xdy dgng

Tam ung
thi c6ng

B€n li6n Mua hdng h6a
quan Nhfn tam Ong (-)

Thanh to5n
tgm Ong

BOn li6n NhQn g6p v6n
quan theo BCC

odn trd ti6n
theo BCC

NhAn tam rtng (*)

COng ty Mua dich vU
li€n k€t xAy dqrng

B€n li6n Cung cAp dlch vU
quan

B6n li6n Tqm Ong
quan G6p v6n vio

5.000.000.000
204.000.000

41.000.000.000
41.000.000.000

150.000.000.000

2.100.000.000

1.300.000.000

65.328.230.000

Ong D6 Thanh Binh

Ong LAu Duc Duy

c6 eong

C6 eong

QCE

Tgm fng

NhQn tam (tng (*)
Hodrn trd tqm Ong

Thanh li d3u tu
vdo COng ty 2/9

A

(

R
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COng ty C6 phAn QuOc Cuong - Gia Lai

ruuyEr MINH BAo cno rA cHirrrH Hgp ruHAr (ti6p theo)
vio ngdy 31 th6ng 12 ndm 2016 vir cho ndm tdi chinh t<Ct tnric cirng ngdy

B?r Nguy6n Thi
Nhu Loan

Bd Lai Thi
Hodng Y€n

Ch0 tich
Krem rong
Gi6m d6c

Ndm nay

249.215.000.000
262.525.000.000

4.800.000.000
816.000.000
192.000.000

134.508.448.980
127.810.000.000

27.900.000.000

278.166.951.880
367.801.951.880

150.325.000.000

1.372.048.172

BO9-DN/HN

Ndm truOc

42.300.000.000
31.310.000.000

9.520.000.000

37.249.632.000
22.855.000.000

6.800.000.000

20.000.000.000
69.630.000.000

i
37.000.000.000

33. NGHTEP VU VOr CAC BEN LreN QUAN (tiap theo)

Nhirng giao dich trgng y6u c0a T?p ilodn vdi c6c b6n li6n quan trong ndm vd ndm truoc
bao gOm (ti6p theo):

VND

BOn li€n quan M6iquan hQ
NQi dung

nghiQp vtt

Nh?n tam fng (*)
Hodn trd tam rlng

. Tam Ong
G6p vOn vdo QCE

Dich vu thu6 nhir

Nh?n tam Ong o
Hodn trd tqm Ong

- Tqm fng
G6p vOn vdo DNM

Nh?n tam Ong (")
Hodn trd tam rlng
Chuy5n nhuEng

c6 phAn QCLA
(Thuy€t minh s616)

Chuy6n nluElg
co phAn

Lai

Chuy6n nhugng
du 6n nhd

VO Thi S6u
ffhuy6t minh s615)

Hodn trd tqm Ong
NhAn tqm Ong

C6 ttong

Ba Hd Di6u Thdo

Bir Nguy6n Nggc C6 eOng
Huy6n My

t
t
IRr

EI

\

27.255.395.207
94.400.000.000
45.000.000.000 64.400.000.000

(*) Trong nim, TQp clodn c6 mugn ti€n kh6ng ldi su6t tir c6c c6 eOng c0a T?p clodn cho
muc dich tditrE v6n luu tl6ng.
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33.

COng ty C6 phAn Qu6c Cuong - Gia Lai

rHuyEr MINH BAo cAo rAt cniuu Hgp ruHAr (ti6p theo)
vdo ngdy 31 th6ng 12 ndm 2016 vd cho ndm tdri chinh tet tn0c cUng ngdry

Luong vir thu&ng

Vdo ngdy fet tnUc fy
sau:

k6 toan nim, khodn phdi thu vdr phdi hd vdi c6c b6n li6n quan nhu

NGHIEP VU Vcyt cAc eEN L|EN QUAN (ti6p theo)

Giao dich vfui cdc b6n li6n quan khdc

Thu nhqp crja c6c thdnh vi6n cOa HOi clOng Qudn tr!, Ban kiSm so6t vd Ban Gidm d6c:

Ndm nay

BO9-DN/HN

VND

Ndm tnrcc

668.090.220 725.788.462

B€n li6n quan M6iquan hO

Phdi thu ngdn hqn c&a khdch hdng

C6ng ty TNHH
Thuong- mqi XAy
dung Ddu tu Ph6t
triSn Nhi Hung Thinh

C6ng ty C6 phdn
Khang Hung

Ba H0 Di6u Thdo

COng ty TNHH Bet
''DQng sdn vir Xdy

dqrng Tin Nghia

Bd Nguy6n Thi
Anh NguyQt

roNG GQNG

B6n li6n quan

14.543.554.U0

693.000.000

66.000.956

58.855.078.624 12.754.128.178

NQi dung
nghiQp vt1

Cung cdp
dich vU

x3y dqrng

Bdn hdng h6a

Chuy6n
nhugng du 6n

VO Thi S6u

Cung c6p
dich vu

B6n hdng h6a

36 cuSi nem

6.919.937.750

37.325.585.078

VND

^; -;50 dau nam

9.617.103.100

2.444.025.078
J

J

c
[cr

IN

!
\
t,\

BOn li6n quan

B6n li6n quan

B€n li6n quan

B€n li6n quan
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COng ty C6 phAn Qu6c Cuong - Gia Lai

rHuyEr MINH BAo cAo rAr cHir'rH ugp NHAI (tiep theo)
vdo ngiry 31 thdng 12 ndm 2016 vd cho ndm tiri chinh ket thric cirng ngiry

BO9-DN/HN

li6n quan nhu sau

VND

36 dAu nam

NGHIEP VU vor cAc eEN uEru Qunru (ti6p theo)

Viro ngiry kCt thric k!' k€ todn ndm, khodn phdi thu v?r phAi trd v0i c6c b6n
(ti6p theo):

BOn li6n quan
Nli dung

M6iquan he nghiQp vt1 56 cu5i nem

Trdtru& cho ngtfui bdn ngdn hqn

COng ty TNHH
Thuong mqi Xiy
dqrng DAu tu Phdt
tri6n Nhdr Hung Thinh

COng ty C6 phAn
Khang Hung

COng ty TNHH DAu
tu Thuong mai Dich
vU DAi Nam

TONG CONG

Phdi thu ngdn hqn khdc

BOn li6n quan Mua dich vU
xiy dqrng 67.698.741.136

BOn li6n quan Mua dich vU
x6ydqrng 52.080.000.000

BOn li6n quan Mua hdng h6a 628.290.000 16.372.680.000

120.407.031.136 16.372.680.000

,/
)!
;0
ltt
,S]

rE

.r
=

Ba Nguy6n Nggc
HuyOn My

COng ty C6 phAn
TQp tlodn C6ng
nghiQp Tdy Giang

COng ty C6 phAn
,,GiaiVi6t

Ong D6 Thanh Binh

C6ng ty TNHH Xdy
dqrng vir Kinh doanh
Nhd Pham Gia

COng ty TNHH Bdc
Phu0c Ki6n

COng ty TNHH Tu
V6n XAy Drxng
SOng M5

C6ng ty C6 phAn
Khang Hung

COng ty TNHH
Thuong mqi XAy
dqrng DAu tu Phdt
hi6n Nhd Hung Thinh

Bd Lai Thi
Hodrng Y6n

Bd Ding Thi
Bich Th0y

Bd Nguy6n Thi
Nhu Loan

Ong LaiThe Ha

TONG CONG

c6 ttong

Beh licn quan

COng ty li€n k6t

C6 eong

COng ty li6n k6t

BOn li6n quan

B€n li6n quan

B€n li6n quan

B€n li6n quan

C5 eong

B6n li6n quan

Ch0 tich kiOm
T6ng Gidm tl6c

B6n li6n quan

Tqm Ong

Tam t?ng
Lai

Tqm Ong

T4m t?ng

Tqm Ong

Tqm t?ng

Tqm Ong

Tqm Ong

Tam Ong

Muon tidn

Mua c6 phAn
QCLA

Tqm Ong

Tqm fng
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6.800.000.000

15.000.000.000
149.557.500

8.029.592.372

7.735.457.171

7.500.000.000

2.000.000.000

1.5'17.034.667

89.675.000.000

1.030.000.000

12.640.000.000

6.300.000.000

31.005.632.000

7.735.457.'t71

7.500.000.000

2.000.000.000

1.517.034.667

30.678.600

34.000.000.000

9.490.000.000

2.100.000.000

158.376.641.710 95.378.802.438



Cong ty C6 phAn Qu6c Cuong - Gia Lai

rHuyEr MINH BAo cAo rAt cHitrrH Hgp ruHAr (ticp theo)
vdro ngdry 31 thdng 12 ndm 2016 va cho ndm tdi chinh tet tnUc cUng ngdry

BOn li6n quan M6i quan he

Phdti trd ngurdi bdn ngdn han

COng ty C6 phAn DAu BOn li6n quan
tu Qu6c Cuong Land

COng g C6 phAn B€n li6n quan
Khang Hung

Bir Nguy6n Thi Chr) tich ki6m
Nhu Loan T6ng gidm d6c

COng ty TNHH BOn li6n quan
Thuong mai XAy
dqrng Diu tu Phdt
tri6n Nhd Hung Thinh

roNG GQNG

Ngtroi mua trd ti6n tnre -ngdn hgn

COng ty TNHH DAu tu BOn li€n quan
Thuong mai Dich vU
Dai Nam

,,CQng ty C6.phAn BOn li6n quan
D6u tu QuOc Cuong
Land

TONG GQNG

Phdi trd ngdn hqn khdc

C6ng g TNHH Bdc BOn li6n quan
Phudc KiSn

COng ty TNHH
Thuong. mai X3y
dqng D6u tu Ph6t
tri6n Nh?r Hung Thinh

Ong LAu Duc Duy

Ba HO Di6u Thdo

BOn li6n quan

C6 eong

B€n li6n quan

BOg-DN/HN

36 cu6i nam

VND

ai -)50 qau nam

16.479.686.054

53.521.160.420

192.000.000

1.014.709.390

6.597.906.009

70.192.846.474 7.612.615.399

1.600.000.000

410.000.000

t

1.600.000.000

2.010.000.000 1.600.000.000

33. NGHTFP VU VOr CAC eEru LIEN QUAN (ti6p theo)

Vdro ngdy- fet tnric k!' ke toan ndm, khodn phAi thu vd phdi trd vdi cdc b6n li6n quan nhu sau
(ti6p theo):

N6i dung
nghiQp vt)

Cung c6p
dich vu m6igidi

Mua dich vu
xiy dqng

Dich vu
thu6 nhir

Cung cAp
dich vu

xiy dsng

Mua
nguy6n v?t lieu

Thu ti6n
dit cqc cin h0

Muon ti€n

NhQn gop v6n
tir BCC

NhQn tqm Ong

220.000.000.000

170.000.000.000

17.874.632.360

400.000.000.000

64.400.000.000

t

'-l

NI

Hlt

il
:T

t

Nh?n tam Ong

Nhdn tam Ong

404.174.208

15.000.000.000
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33.

COng ty C6 phAn QuOc Cuong - Gia Lai

rHuyEr M|NH BAo cAo TAt cHiruH Hqp ruHAr (ti6p theo)
viro ngdy 31 th6ng 12 ndm 2016 vdr cho ndm tiri chinh ket thric cirng ngdy

BOn li6n quan M6i quan hQ
NQi dung

nghiQp vU

NGHIEP VU vorcAc eEN L|EN euAN (ti6p theo)

Vdo ngiry kCt thUc k!' kO todn ndm, khodn phdi thu vii phdi tr6 v0i cAc b6n li6n quan nhu
sau:
(ti6p theo)

COng ty TNHH
g6t eqng sdn Qu6c
Cuong Phu6c Ki6n

Bd NguySn Thi
Anh Nguy6t

Bi Lai Thi
Hoirng YOn

Bdr Nguy6n Nggc
Huy6n My

Ong Hd vi6t Manh

B?r Nguy6n Thi
Nhu Loan

COng ty C6 phdn
Khang Hung

roNG GQNG

COng $
li6n k6t

B6n li6n quan

c6 0ong

c6 eong

BOn li6n quan

Ch0 tich ki6m
T6ng gi6m d6c

B€n li€n quan

NhQn tqm ung

NhQn tqm Ong

L5i vay

Nhfn tam fng

Nhqn hm Ong

Nhqn tqm t?ng

Nhqn tqm t?ng

56 cu6i nam

4.000.000.000

33.000.000.000

989.893.619

576.000.000

5.500.250.000

BO9-DN/HN

VND

56 dAu nam

9.370.000

2.474.368.232

30.350.000.000

10.990.000.000

949.760.953

Phdi trd ngdn hqn khric (ti6p theo)
'!l

t!

J

[|I

.tt

N/

4
HC

467.3M.950.187 509.1 73.499.1 85

THONG TIN THEO BO PFIAN

vi
in
6o
nh
vi

6c
nhau.

T?p doin ch0 y5u hoat llnh vr,rc ld ph6t tri6n vdr kinh doanh Oit eQng sdn, bao
gOm ph3n l0 b6n ndn vd dn hO d6 bdn, ddu tu xiy dqrng cOng trinh th0y diQn, vd
tr6ng cdy cao su vd mua thdnh phim

Gi6 5p dqng cho cdc giao dich gi0a cdc b0 phQn tlugc xdc tllnh tr6n co s& khdch quan
tuong tU nhu vdi c6c bOn thr? ba. Doanh thu, chi phi vd k6t qud kinh doanh cria c5c bQ
phQn bao gOm cdc giao dlch gi0a cdc b0 ph?n. C6c giao dich ndy duEc loai tru khi lQp b6o
c6o tdi chinh hop nhAt.
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Cong ty C6 phAn Qu6c Cuong - Gia Lai

rHuyEr MINH BAo cAo rAr cHiuu Hgp ruHAr lti6prheo)
vdo ngdy 31 thdng 12 ndm 2016 vd cho nim tdi chinh k6t thric cUng ngdry

BO9-DN/HN

VND

Dd g6p VOn chua g6p

4.000.000.000 795.200.000.000

34.598.658.70290 421.70'1.341.298

425.701.341.298 829.798.658.702

cAc cAM xEr cop vOH

Tai ngay"31 thlng 12 ndm 2016, COng ty co khodn cam k€t g6p v6n nhu sau:

V6n di6u tO

V6n g6p TyE
cam ket sOhfuu

(%)

COng ty TNHH Bet
dOng sdn Qu6c Cuong
Phu0c Ki6n

COng ty TNHH B€n
du thuydn Dir NEng

roNG GQNG

799.200.000.000

456.300.000.000

1.255.500.000.000

\

\
itl
;G

t
SU KIFN QUAN TR9NG TRONG NAM

Viro ngdry 15 thdng 10 nim 2016, Tgp cloirn ctd ky kCt vdi COng ty C6 phAn Diu tu Sunny
lsland ("Sunny") mQt Bi€n bdn th6a thu?n ghi nhd ("Bi6n bdn"), theo tto, Tfp tlodn s6
chuy6n nhuEng 100% quy6n s& hou c0a Tgp dodn trong mQt cOng ty sd ttuqc thdnh l?p tir
viQc g6p von bing todn bQ.dqr 6n Phudc Ki6n cfia Tip dodn cho Sunny.

Tuy nhi6n, tai ngdy cOa b6o c6o tiri chinh hEp nh6t ndy, Tip ctodrn vd Sunny il6 thanh lf
BiOn bdn n6u tr6n do dU 6n chua d0 di6u ki6n chuy6n nhuEng vd hai b6n clang trong qud
trinh dAm phdn v6 vi6c chuy6n nhuEng vd viec niry dq kiSn s6 iluqc hodn t5t trong nim tii
,chinh 2017.Tai ngdry 31 th5ng.3 nim 2017,TQp clodn dd nhQn tu Sunny s6 tl-dn tqm Ong
't6ng cQng ld 50 tri€u USD d6 t6t toen nq vay vdi NgSn hdng DAu tu vi PhAt ki6n Viet Nam
- Chi nh6nh Quang Trung ("BlDV Quang Trung") va s6 tiCn niry s6 tluqc dirng ttd c5n tru
viro gi6 tri chuySn nhuqng trong tuong lai khi viec ctdm ph6n vir vi€c chuySn nhugng cluEc
hoirn tAt vi du 6n d0 di6u ki6n ctugc phep chuy6n nhuEng.
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COng ty C6 phAn Qu6c Cuong - Gia Lai

rHuyEr MINH BAo cAo rAt cHinH Hgp ruHAr (tiep theo)
v-ro ngdy 31 th6ng 12 ndm 2016 vd cho ndm tdi chinh fet tnUc cUng ngdry

BO9-DN/HN

37. cAc sry xrgn eHAr srNH sAU NGAv xEr rH0c xY rE roAru ruAru

Vdo ngdry 5 thdng 12 ndm 2016, T?p ctodrn dd tte trinh COng vdn s6 +SICV-QCG d6n BIDV
Quang Trung vO viOc xin gi6m ldi vd tdt to6n khoin vay duqc dnng d6 tai tro cho du dn
Phuoc Ki6n cia.Tdp doAn. Theo tl6, T?p dodn dd d6 nghi phuong_5n thanh to6n todrn bO
khodn no vay g6c tai ngiry 31 th5ng 12 ndm 2016 vd nE l6i vdo ngay hoic truoc ngiry 31
th6ng 3 ndm 2017 vir dO nghi cluqc gidm 50% tr6n s6 lai vay. Viro ng-ry 31 thdng 12 ndtm
2016, TQp clodrn di nhdn duoc cOng vdn s6 zOASIA|OV.QT-KH1 ti^p BIDV Quang Trung ch6p
thuAn cho vi6c d0 ngh! miSn gi6m l6i theo phuong 5n tt6 nghltrd ng g6c vir l5i nhu dO cap
tr6n cOa T?p dodn.

Tinh tt6n ngiry 31 thdng 3 ndm2017, TQp cloirn tld hodrn tdt viQc thanh todn todrn bO ncr g6c
la 1.376.681.621.091 VND (Thuy6t minh s6 ZSl vd c0ng dd thanh todn l5i vay phdi trd tai
ngdy 31 thSng 3 nim nhu d5 cam k6t dO c6 th5 ttuEc gidm
s6 tien ldi vay E 237.'l g6m khodn l5i vay phii trd tai ngdy 31
th6ng 12 ndm 2016 ld i6m tt6c TQp ilodn tin tu&ng ring T?p
tlodn sd duqc ch5p th do T?p dodn d5 thanh to6n c6c kho6n nE g6c
vir l5i nhu cl6 cam k6t vao ngdy 31 th6ng 3 ndm 2017 . Tuy nhi6n, Tqp doirn vdr BIDV Quang
Trung v5n dang trong qu6 trinh hodn t6t cac th0 tUc phap lf cdn lai li6n quan d6n vi€c ch6p
thuAn cho viQc gidm l5i vay nhu ttd duEc dO ngh! vd ch6p thu?n trong c6c cOng vdn n6i tr6n.
Do cl6, theo nguyGn t5c th?n trOng, TQp tlodn chua di6u chinh gi6m s6 tidn l5i vay vir d6ng
thoi gidm gi6 tri hirng tdn kho li€n qua r tl6n du 6n Phudc Ki6n vdi s6 ti6n ti
219.866.759.628 VND tr6n b6o cdo tiri chinh hEp nh6t cho ndm tiri chinh k6t th0c ngiry 31
th6ng 12 nim 2016.

Ngodi sr.r ki6n tr6n, kh6ng c6 c6c sU ki€n kh6c phdt sinh sau ngdy k6t thric k!' kO to6n ndm
c6 dnh.hudng trgng y6u hoic c6 th6 gdy inh hu&ng trgng tli6u chinh hay
cOng b6 trong b6o c6o tiri chinh hqp nhdt.

l- |-----:[r+"1
(-/

Nguy5n Vin Trudng
KO to6n trudng

Nguy6n Thi Kim Dung
Ngudi lap

Ngdy 10 th5ng 4 ndm2017
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