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3. Những tiến bộ công ty đã đạt được trong năm 2012 ............................................................13 
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 I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 
1.   Giới thiệu về công ty 

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ – ĐIỆN LỮ GIA 

 

Tên gọi tắt: LUGIACO 

Tên giao dịch đối ngoại: LUGIA MECHANICAL ELECTRIC JOINT 
STOCK COMPANY 

Vốn điều lệ: 82.835.610.000 đồng (Tám mươi hai tỷ tám trăm ba 
mươi lăm triệu sáu trăm mười nghìn đồng) 

Website: http://www.lgc.com.vn 

Điện thoại: (84-8) 38688239 

Fax: (84-8) 38688189 

Trụ sở: Số 70 đường Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP. HCM  

 

2. Quá trình hình thành phát triển :  
2.1 Sự hành thành và phát triển 
 Tiền thân của Công ty Cổ phần Cơ khí - Điện Lữ Gia (LUGIACO) là Công ty Cơ khí 
Lữ Gia, một doanh nghiệp nhà nước được thành lập năm 1978. Trong bối cảnh đất nước 
mới thống nhất vẫn còn rất nhiều khó khăn, với số vốn ít ỏi ban đầu và đội ngũ công nhân 
khiêm tốn, Công ty đã nỗ lực không ngừng để phát triển trở thành một trong những Công 
ty xây lắp điện và trang thiết bị chiếu sáng có uy tín trong nước. Đến tháng 12/1999, Công 
ty chuyển thành Công ty Cổ phần Cơ khí - Điện Lữ Gia theo quyết định số 8032/QĐ-UB-
KT ngày 28/12/1999 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.  
 Công ty Cổ phần Cơ khí – Điện Lữ Gia là một trong những công ty có uy tín của Việt 
Nam trong lĩnh vực sản xuất và lắp đặt các hệ thống đèn chiếu sáng công cộng và tín hiệu 
giao thông. Sản phẩm của Công ty đã có mặt trên thị trường Việt Nam h ơn 25 năm và 
được các khách hàng trong và ngoài nước tín nhiệm. Sản phẩm đèn và trụ đèn của Công ty 
được lắp đặt cho nhiều hệ thống chiếu sáng công cộng ở các khu chế xuất, khu công 
nghiệp, đường bờ Bắc - bờ Nam cầu Mỹ Thuận, các đoạn đường quốc lộ lớn, các hệ thống 
chiếu sáng cầu, đường bộ ở các tỉnh miền Nam, miền Trung và miền Bắc. Bên cạnh đó, 
sản phẩm của Công ty cũng được xuất khẩu sang thị trường khu vực lân cận là 
Campuchia. 
2.2 Niêm yết 
 Ngày 27/11/2006 Công ty cổ phần cơ khí Điện Lữ Gia được Ủ y Ban Chứng Khoán 
Nhà Nước cấp giấy phép niêm yết lần đầu theo quyết định số  87/UBCK-GPNY và chính 
thức niêm yết 1.000.000 cổ phiếu trên sở giao dịch chứng khoán TP .HCM (HOSE) vào 
ngày 27/12/2006. 
 Ngày 08/01/2008 LUGIACO niêm yết bổ  sung 2.000.000 cổ phiếu phát hành thêm  
trên HOSE 
 Ngày 10/02/2009 LUGIACO niêm yết bổ sung 45.305.100 cổ phiếu phát hành thêm 

http://www.lgc.com.vn/�


trên HOSE 
 Ngày 17/07/2009 LUGIACO niêm yết bổ sung 753.051 cổ phiếu phát hành thêm trên 
HOSE 
 Tổng số cổ phiếu LGC đang niêm yết trên HOSE hiện nay là 8.283.561 cổ phiếu. 
 
3. Các thành tích đạt được trong quá trình phát triển 
 Qua hơn 25 năm xây dựng và phát triển, Công ty đã được Nhà nước trao tặng Huân 
chương Lao động hạng Nhất, Nhì và Ba. Các sản phẩm của  Công ty tham dự hội chợ 
thành tựu khoa học kỹ thuật toàn quốc đoạt 04 huy chương vàng, 01 huy chương bạc và 
được Ban Tổ chức Mạng doanh nghiệp Việt Nam bình chọn là “Doanh nghiệp uy tín – 
chất lượng năm 2005”. 
 Qua nhiều năm tích lũy vốn và đầu tư thiết bị chiều sâu, đến nay, Công ty đã chế tạo 
được các sản phẩm đèn chiếu sáng công cộng từ 70 đến 400W, trụ đèn đường loại tròn 
côn và bát giác côn dài từ 04 đến 30 mét. Các sản phẩm đèn chiếu sáng của Công ty đã 
được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chọn đưa vào "Chương trình phát triển 
các sản phẩm công nghiệp chủ lực của Thành  phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2002-2005". 
Một số công trình tiêu biểu gắn liền với sự phát triển của Công ty như: Hệ thống chiếu 
sáng tại nút giao thông bờ Nam cầu Mỹ Thuận, hệ thống chiếu sáng Đại Lộ Hùng Vương 
(Thành phố Hồ Chí Minh), đường Xuyên Á , Hệ thống chiếu sáng công trình An Sương – 
An Lạc, Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch – Đồng Nai, Trung Lương – Mỹ Thuận , Cầu Phú 
Mỹ, Cầu Rạch Miễu, Cầu Nguyễn Văn Cừ , Đường Cao tốc vào sân Bay Liên Khương , Hệ 
thống chiếu sáng Sân Bay Tân Sơn Nhất , Hệ thống chiếu sáng Quốc lộ 51, Đại lộ đông 
tây(đường Võ Văn Kiệt), ... Hiện nay Công ty đang thi công một số công trì nh lớn như : 
Hệ thống chiếu sáng đường Xa lộ Hà nội, Đoạn giao Nguyễn Thị Định - Liên tỉnh lộ 25B, 
cầu Rạch chiếc, Hệ thống chiếu sáng núi Bokor Campuchia, hệ thống chiếu sáng sân gôn  
Tân sơn nhất – Bình Lợi, sân gôn Long Biên-Hà Nội.    
Ngày 17 tháng 11 năm 2003, Công ty đã được Công ty TUV Rheinland Việt N am cấp 
chứng chỉ số 01100039086 về việc áp dụng hệ thống Quản lý Chất lượng  theo tiêu chuẩn 
ISO 9001:2000, và đến Tháng 11/2009 Công ty TUV Rheinland Việt Nam tái đánh giá với 
kết quả hệ thống quản lý chất lượng của LUGIACO là p hù hợp với hệ thống quản lý chất 
lượng quốc tế theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 
4. Ngành nghề kinh doanh và sản phẩm/dịch vụ của Công ty 
 Ngành nghề kinh doanh: Theo Giấy CNĐKKD công ty cổ phần số 4103000020 do 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08/03/2000 và thay đổi 
lần thứ 8 ngày 10/09/2009, Công ty được phép kinh doanh các lĩnh vực sau: 

➢ Sản xuất kinh doanh các thiết bị cơ khí – điện cho hệ thống chiếu sáng, tín hiệu 
giao thông và trang trí nội thất. 

➢ Sản xuất kinh doanh các thiết bị cơ khí cho yêu cầu phục vụ vệ sinh môi trường. 
➢ Sản xuất kinh doanh các loại trụ, cột bằng kim loại. 
➢ Thiết kế, thi công lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng và hệ thống đèn tín 

hiệu giao thông. 
➢ Sản xuất kinh doanh và lắp đặt các loại thiết bị báo hiệu giao thông. 

 



➢ Sản xuất kinh doanh các thiết bị cơ khí, cơ khí chính xác và các sản phẩm khác 
theo luật định. 

➢ Sản xuất kinh doanh và lắp đặt các cấu kiện sắt thép công nghiệp và dân dụng. 
➢ Xuất nhập khẩu trực tiếp vật tư, nguyên liệu, thành phẩm và máy móc thiết bị có 

liên quan đến chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 
➢ Kinh doanh nhà ở. Dịch vụ thương mại. Đại lý bán lẻ xăng dầu. Mua bán vật liệu 

xây dựng, hàng trang trí nội thất. Đào tạo dạy nghề. 
➢ Thi công xây lắp đường dây tải điện và trạm biến áp dưới 35 KV.  

 Sản phẩm cung cấp: Với các lĩnh vực kinh doanh đã được đăng ký như trên, Công ty 
cung cấp các sản phẩm sau: 
 

Sản phẩm Công dụng Đặc điểm Hình ảnh minh họa 

ĐÈN 
CHIẾU 
SÁNG 
CÔNG 
CỘNG 

Chiếu sáng công 
cộng, trên các trục 
chính giao thông, 
trong khu dân cư, 
đường phố... 
 

- Thân đèn bằng nhôm đúc áp lực 
hoặc nhôm tấm, dập vuốt; sơn 
tĩnh điện. 
- Phản quang bằng nhôm tấm 
dập, bề mặt được xử lý anốt hoá. 
- Chóa đèn bằng thuỷ tinh chịu 
nhiệt hoặc nhựa PMMA. 
- Sử dụng bóng 150W-
250W/220V (sodium - metal) 

 
 

 

 
Chiếu sáng quảng 
trường, tượng đài, 
sân thể thao, bảng 
quảng cáo…  
 

- Thân đèn bằng nhôm đúc áp 
lực, sơn tĩnh điện. 
- Chóa đèn bằng thuỷ tinh chịu 
nhiệt. 
- Kích thước: 720 mm x 640 mm 
x 230 mm 

 

 



Sản phẩm Công dụng Đặc điểm Hình ảnh minh họa 

 
 
 

TRỤ 
ĐÈN 

 
 
 
 
 
 
 

Trụ đèn trang trí / 
Trụ đèn trang trí đế 
gang: trang trí cho 
công viên, sân 
vườn, đường phố, 
khu dân cư, biệt 
thự... 

- Độ cao từ 3,5m – 5m. 
- Được lắp các đèn trang trí có 
công suất từ 20W – 75W. 
- Được thiết kế phù hợp với kiến 
trúc phố cổ, sân vườn, công viên, 
quảng trường,... 
- Được thiết kế lắp được từ 1 – 5 
đèn. 

Đặc điểm chung: 

Trụ đèn trang trí: trụ sắt được 
nhúng kẽm, sơn màu. 
Trụ đèn trang trí đế gang:

 

 đế trụ 
được đúc bằng gang, sơn màu. 

 
 
 

 
 
 
 

Trụ bát giác côn / 
Trụ tròn côn / Trụ 
đèn chiếu sáng:

 

 sử 
dụng trong các 
công trình chiếu 
sáng công cộng như 
đường sá, cầu 
phà.... 

- Trụ bằng thép, nhúng kẽm. 
- Trụ cao từ 4,5m – 12m. (Riêng 
Trụ đèn chiếu sáng cao từ 8m – 
12m; cần và thân trụ được sơn 
màu) 

 

 

Trụ đèn cao:

 

 chiếu 
sáng khu vực rộng 
như sân bay, bến 
cảng, quảng trường, 
giao lộ cầu vượt, 
các xa lộ 

- Trụ cao từ 14m – 30m 
- Trụ được thiết kế gắn từ 4 đến 
12 bóng - công suất từ 250W – 
1000W/220V (sodium - metal) 

 
 

 
 



Sản phẩm Công dụng Đặc điểm Hình ảnh minh họa 

ĐÈN 
SÂN 

VƯỜN 

Chiếu sáng lối đi 
trong công viên, 
biệt thự.... 

- Thân đèn bằng nhôm hoặc tole 
cuốn, sơn tĩnh điện. 
- Chóa đèn bằng nhựa PE, 
PMMA. 
- Sử dụng bóng từ 12W – 40W 
/220V. 
 

 

ĐÈN TÍN 
HIỆU 
GIAO 

THÔNG 

Điều khiển các 
luồng giao thông tại 
các giao lộ.  
 

- Thân trụ được làm bằng nhôm 
hoặc bằng thép nhúng kẽm. 
- Sử dụng đèn LED1 hoặc đèn 
HALOGEN chuyên dùng. 
- Điều khiển tín hiệu bằng PLC 2

 

 
và vi xử lý. 
- Điều khiển đèn tín hiệu bằng 
tay hoặc tự động. 

 

TRỤ 
ĐIỆN 
LỰC 

Treo cáp, truyền tải 
điện cho các hệ 
thống truyền tải cao 
áp từ 110KV trở lên 

- Cao từ 20m-50m 
- Được làm bằng thép tấm cường 
độ cao dập định hình, mạ kẽm 
- Thích hợp lắp tại những nơi đô 
thị và những nút giao. 
 

 

  
Ngoài việc cung cấp sản phẩm, Công ty còn thực hiện tư vấn, thiết kế, thi công lắp đặt 
mới các hệ thống liên quan đến chiếu sáng, giao thông và tải điện bao gồm: 

➢ Hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, đèn chiếu sáng trang trí. 
➢ Hệ thống đèn tín hiệu giao thông. 
➢ Công trình đường dây tải điện và trạm biến áp dưới 35 KV. 
➢ Cấu kiện sắt thép công nghiệp, dân dụng.  
 

                                                        
1  Đèn LED (Light-emitting Diode): Đèn đi-ốt phát sáng 

2  Programmable Logic Controller: Bộ điều khiển lập trình luận lý 



 
II.  BÁO CÁO  CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
1-Đặc điểm tình hình năm 2012 

Thực hiện theo Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông năm 2012; Được sự chỉ đạo kịp 
thời của HĐQT về chủ trương, định hướng phát triển Công ty, Sự điều hành năng động 
của Ban điều hành Công ty với quyết tâm cao của toàn thể CB – CNV Công Ty Cổ Phần 
Cơ Khí – Điện Lữ Gia trong Sản xuất – Kinh doanh năm 2012. Mặc dù, sự cạnh tranh 
ngày càng gay gắt trên thị trường và gặp không ít những khó khăn chủ quan cũng như 
khách quan trong quá trình phát triển đi lên của doanh nghiệp.  

Trong quá trình phát triển đi lên của công ty, bên cạnh những điều kiện thuận lợi, thì 
trong năm 2012 công ty cũng gặp không ít những khó khăn, cụ thể như sau: 

1.1- Thuận lợi: 
- Là đơn vị có uy tín và kinh nghiệm nhiều năm, thương hiệu Lữ Gia đã được khẳng 

định trong lĩnh vực chiếu sáng công cộng. 
- Cán bộ quản lý năng động có tinh thần trách nhiệm cao, đội ngũ cán bộ kỹ thuật có 

trình độ cao, có kinh nghiệm thiết kế và thi công nhiều công trình lớn, được chủ đầu tư 
đánh giá cao, nhà máy được đầu tư máy móc thiết bị hi ện đại, phương pháp quản lý khoa 
học đã mang lại hiệu quả cao trong việc tăng năng suất, sản lượng, hạ giá thành sản phẩm 
góp phần tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm của Lữ Gia.  

- Việc dần thay đổi phương pháp quản lý các bộ phận thời gian qua góp phần tinh 
gọn bộ máy nhân sự, giảm chi phí, quản lý rủi ro, tăng hiệu quả hoạt động cho Công ty 
trong thời gian tới. 

- Cổ đông lớn của công ty là nhà đầu tư lớn về lĩnh vực cầu đường đã tạo điều kiện 
cho Công ty tham gia thực hiện nhiều công trình có giá trị và hiệ u quả cao đồng thời giúp 
công ty phát triển các mối quan hệ với cơ quan quản lý nhà nước, các chủ đầu tư. 

- Công ty đã phát triển mối quan hệ với các tỉnh thành, các ban quản lý công trình 
giao thông, trong tương lai sẽ mang lại cho Công ty nhiều dự án, nh iều việc làm cho đội 
thi công và nhà máy. 

- Công tác tiếp cận công tác duy tu đã được ban điều hành đi đúng hướng và triển 
vọng nguồn doanh thu từ duy tu HTCS sẽ không ngừng tăng trong các năm tới 

- Căn hộ tại chung cư Lữ Gia Plaza đã bán được 163/166 căn, do vậy dự án ít bị ảnh 
hưởng tình trạng đóng băng của thị trường địa ốc.  

1.2 -  Khó khăn 
1.2.1. Khó khăn ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh 

- Các dự án đầu tư hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, khu đô thị mới đều bị ngưng 
trệ do chính sách siết chặt đầu tư công của nhà nước, thị trường bất động sản đóng băng; 

- Giá một số nguyên vật liệu, vật tư đầu vào, các chi phí điện, nước … tăng; giá 
thành sản phẩm của công ty cao do phải khấu hao máy móc đầu tư mới tại nhà máy khu 
công nghiệp Nhơn Trạch 5. Sản phẩm của Công ty phải cạnh tranh khốc liệt với các đối 
thủ cạnh tranh đến từ Trung Quốc và các đơn vị trong nước;  

- Một số công trình thời gian thi công kéo dài do không có mặt bằng hoặc chủ đầu tư 
thiếu vốn . 

- Tình hình kinh tế khó khăn, dự án mới gần như k hông được triển khai, một số dự 
án chủ đầu tư chấp nhận hạ yêu cầu về chất lượng để hạ giá sản phẩm gây khó khăn cho 
Công ty trong việc phát huy lợi thế của mình trong cạnh tranh. 

- Dư nợ từ việc đầu tư tòa nhà cao, áp lực chi trả vốn gốc và lãi vay làm ảnh hưởng 
đến vốn tập trung cho đầu tư sản xuất, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Công ty. 
Tình hình tài chính Công ty hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn nhất là khoản nợ 



vay và lãi vay để đầu tư dự án cao ốc Lữ Gia vì nguồn thu để thanh toán khoản nợ vay 
này không đảm bảo.  

1.2.2. Những khó khăn trong việc kinh doanh căn hộ cao ốc Lữ Gia Plaza 
- Cho thuê văn phòng gặp nhiều khó khăn do kinh tế suy thoái, các doanh nghiệp 

mới thành lập rất ít, các doanh nghiệp đang thuê tại các cao ốc khác được các chủ cao ốc 
giảm giá, cung cấp dịch vụ gia tăng nên việc thu hút các doanh nghiệp này gặp nhiều khó 
khăn; 

- Thị trường hàng tiêu dùng, hàng điện máy tiêu thụ yếu, doanh nghiệp kinh doanh 
ngành điện máy gặp nhiều khó khăn, cuối năm 3 tầng thương mại đã được Ebest trả lại, 
việc tìm kiếm doanh nghiệp thay thế rất khó khăn. 

2-Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2012 
- Mặc dù thị trường bất động sản đóng băng, nhưng các căn hộ đã được bán gần hết 

(163/166), hệ thống quản lý cao ốc đã hoạt động ổn định, hiệu quả. Công tác hoàn thiện 
các hạng mục và căn hộ gặp nhiều khó khăn nhưng nay đã thực hiện tốt, các hạng mục và 
căn hộ hiện nay cơ bản đã hoàn thành xây dựng và sửa chữa. 

- Công ty đã sản xuất sản phẩm trụ điện lực đơn thân cao từ 25m đến 45m phục vụ 
các công trình cải tạo và xây lắp các đường dây từ 35KV đến 220KV của công trình cao 
tốc Sài Gòn - Long Thành – Dầu Giây và lưới điện cao thế tỉnh Long An.  

- Với sự nỗ lực của bộ máy quản lý và đội ngũ bán hàng năm 2012 mặc dù là một 
năm khó khăn nhưng doanh thu bán hàng tăng 38% so với năm 2011. 

- Công ty đã nhận thi công nhiều công trình lớn với chất lượng cao, đội ngũ công 
nhân thi công ngày càng chuyên nghiệp, có kỷ luật, được tổ chức tốt, được nhiều chủ đầu 
tư đánh giá cao. Trong năm đội thi cô ng cũng dần thay đổi phương pháp quản lý thi công 
giúp nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân, giảm chi phí, kiểm soát rủi ro. Công tác tiếp 
cận các dự án được thực hiện linh hoạt, hiệu quả, các công trình đã ký năm 2012 chuyển 
qua cho năm 2013 có tổng giá trị hơn 50 tỷ. 

- Nhà máy Cơ khí Điện Lữ Gia sau khi thay đổi phương pháp quản lý, sắp xếp lại 
quy trình sản xuất, hoàn thiện dây chuyền máy móc thiết bị, đã mang lại hiệu quả thiết 
thực: năng suất lao động tăng, giá thành sản phẩm hạ, thu nhập người lao động tăng, sản 
lượng thực hiện năm 2012 tăng 61,7% so với năm 2011. Việc hoàn thiện bộ máy quản lý 
góp phần phục vụ cho mục tiêu phát triển sản xuất lâu dài của Công ty, không ngừng thay 
đổi để tiếp cận với công nghệ tiên tiến trên thế giới, sản xuất ra những sản phẩm có giá trị 
cao, phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững của Công ty và của xã hội.   

- Mặc dù khó khăn về vốn nhưng năm 2012 Công ty đã đầu tư cho nhà máy 3 dàn 
cẩu, 1 máy khoan, 2 máy tiện và 8 máy hàn với tổng mức đầu tư là 1,7 tỷ đồng để hoàn 
thiện dây chuyền sản xuất.  

- Việc dần cơ cấu lại bộ máy quản lý thời gian qua góp phần tinh gọn bộ máy nhân 
sự, giảm chi phí (chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 40% so với thực hiện năm 2011),  
kiểm soát rủi ro, tăng hiệu quả hoạt động cho Công ty. Hệ thống các văn bản, các quy 
định, các quy chế được xây dựng, trình HĐQT phê duyệt đưa vào thực hiện giúp Công ty 
hoạt động có hệ thống, thống nhất, đúng quy định. 

- Cùng với sự nỗ lực của cán bộ quản lý, sự hỗ trợ của Cổ đông lớn, công ty đã 
phát triển các mối quan hệ với chủ đầu tư dự án các tỉnh thành trong nước và Campuchia, 
trong tương lai sẽ mang lại cho Công ty nhiều dự án, nhiều việc làm cho đội thi công và 
nhà máy. 

- Cùng với việc mở rộng mạng lưới ra nước ngoài thì thị trường Hà Nội và các tỉnh 
phía Bắc cũng được Công ty quan tâm. 

- Công ty đã tiếp cận và đã được giao công tác vận hành, duy tu hệ thống chiếu 
sáng công cộng một số tuyến đường và công trình giao thông của Thành phố. Hiện nay 



Công ty đang chuẩn bị dự thầu công tác duy tu hệ thống chiếu sáng công cộng của Thành 
phố trong năm 2014. 

- Quản lý nhân sự: Tổng nhân sự hiện nay là 108 người so với 130 người đầu năm 
2012. Nhân sự của công ty giảm 22 người so với đầu năm 2012, cơ cấu nhân sự thay đổi 
trong đó lao động gián tiếp giảm, lao động trực tiếp  tăng. Việc giảm nhân sự gián tiếp, 
tinh gọn bộ máy quản lý kết hợp với việc thay đổi phương pháp quản lý đã góp phần nâng 
cao hiệu quả hoạt động chung của Công ty, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm Lữ Gia trên 
thị trường. 

- Ban Điều hành luôn quan tâm hỗ trợ các tổ chức đoàn thể công ty hoạt động. Tổ 
chức tốt công tác chăm lo đời sống cho người lao động. 

- Duy trì và cải tiến liên tục hệ thống QLCL ISO 9001: 2000, vào tháng 11 năm 
2009 Công ty đã được tổ chức TUV RHEINLAND VIETNAM Co., Ltd tái đánh giá với 
kết quả hệ thống quản lý chất lượng của Công ty là phù hợp với Hệ thống quản lý chất 
lượng Quốc tế theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008. 
 
3- Tình hình thực hiện so với kế hoạch 2012: 
 

CHỈ TIÊU Thực hiện 2011 Kế hoạch 2012 Thực hiện 2012 
So sánh 
TH2012/ 
TH2011 

So sánh 
TH2012/ 
KH2012 

1. Doanh thu bán hàng và 
cung cấp dịch vụ 181.642.728.264 183.000.000.000 145.965.649.628 80,4% 79,8% 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 1.693.195.943   1.613.384.228     
3. Doanh thu thuần về bán hàng 
và cung cấp dịch vụ  179.949.532.321 183.000.000.000 144.352.265.400 80,2% 78,9% 

4. Giá vốn hàng bán 153.908.440.463 139.600.000.000 117.564.202.337 76,4% 84,2% 

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng 
và cung cấp dịch vụ  26.041.091.858 43.400.000.000 26.788.063.063 102,9% 61,7% 

6. Doanh thu hoạt động tài chính 602.151.559 360.000.000 30.537.728 5,1% 8,5% 

7. Chi phí tài chính (lãi vay) 3.395.923.799 14.537.018.804 14.718.279.959 433,4% 101,2% 

8. Chi phí bán hàng 5.586.218.064 2.400.000.000 4.110.253.439 73,6% 171,3% 

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 8.502.280.429 11.888.386.845 5.048.107.355 59,4% 42,5% 
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt 
động kinh doanh  9.158.821.125 14.934.594.351 2.941.960.038 32,1% 19,7% 

11. Thu nhập khác 341.818.182   1.504.279.098     
12. Chi phí khác 3.990.679.038 4.000.000.000 1.986.750.812 49,8% 49,7% 
13. Lợi nhuận khác  -3.648.860.856 -4.000.000.000 -482.471.714 13,2% 12,1% 
14. Tổng lợi nhuận kế toán 
trước thuế  5.509.960.269 10.934.594.351 2.459.488.324 44,6% 22,5% 

15. Chi phí thuế TNDN hiện 
hành  186.554.849 2.702.359.671 1.619.826.260 868,3% 59,9% 

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại      0     

17. Lợi nhuận sau thuế thu 
nhập doanh nghiệp 5.323.405.420 8.232.234.680 839.662.064 15,8% 10,2% 

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 
(EPS) 643 994 101     

a. Tổng doanh thu   
Tổng doanh thu thuần: 144,3 tỷ đồng (làm tròn số), đạt 80,2% so với năm 2011, và 

đạt 79%  kế hoạch năm 2012. 
- Doanh thu bán hàng là 43,6 tỷ đồng, bằng 138% so với doanh thu bán hàng năm 

2011 (31,6 tỷ đồng), và bằng 124,6% so với kế hoạch năm 2012.  



- Doanh thu thi công công trình: 47,8 tỷ đồng, bằng 92% so với doanh thu thi công 
công trình năm 2011(52,1 tỷ đồng), đạt 73,5% so với kế hoạch năm 2012. 

- Doanh thu bán căn hộ: 3 3,7 tỷ đồng, bằng 36% so với doanh thu bán căn hộ năm 
2011 (94,1 tỷ đồng), đạt 52% so với kế hoạch năm 2012. 

- Doanh thu hoạt động cho thuê VP năm 2012 là 19,2 tỷ, đạt 106% so với kế hoạch 
2012 
b. Chi phí: 

Tổng chi phí năm 2012 là 143,4 tỷ đồng, giảm 18,2% so với thực hiện cùng kỳ năm 2011 
và giảm 16,8 % so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2012.  
c. Lợi nhuận: 

Lợi nhuận sau thuế đạt 840 triệu đồng, giảm 84,2% so với thực hiện năm 2011, đạt 10,2%  
chỉ tiêu kế hoạch năm 2012.   
 

 
  
Triển vọng và kế hoạch trong tương lai. 
 

Do tình hình kinh tế 201 3 tiếp tục chính sách hạn chế đầu tư công của chính phủ, 
điều này ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhất 
là lĩnh vực thi công hệ thống chiếu sáng công cộng và dự báo năm 2013 là một năm rất 
khó khăn.  

Xác định năm 2013 tiếp tục là một năm khó khăn, các lĩnh vực liên quan đến sản 
phẩm của Công ty đều bị đình trệ, cạnh tranh với các đối thủ ngày càng khốc liệt, giá 
thành tăng cao do chi phí đầu vào tăng. Là một thương hiệu hàng đầu về các sản phẩm 
chiếu sáng, với nhà máy sản xuất hiện đại, lực lượng công nhân lành nghề, đội ngũ cán bộ 
kỹ thuật có năng lực, có kinh nghiệm, đội ngũ cán bộ quản lý năng động;  Với sự chỉ đạo 
kịp thời hiệu quả của HĐQT và Ban điều hành, Công ty Cổ Phần Cơ khí Điện Lữ Gia sẽ 
vững vàng vượt qua khó khăn trước mắt làm tiền đề cho sự phát triển bền vững trong 
tương lai.  

 
 
 
 



III-BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC:  
Tình hình tài chính Công ty năm 2012 

1-Bảng cân đối kế toán năm 2012 

TÀI SẢN Mã 
số 31/12/2012 01/01/2012 

        
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN  100     85.089.143.745      92.967.799.840  
I.  Tiền và các khoản tương đương tiền 110      4.947.456.012       2.215.069.338  
     1. Tiền 111      4.947.456.012       2.215.069.338  

III.  Các khoản phải thu ngắn hạn 130     22.843.776.018      21.123.941.771  
     1. Phải thu khách hàng 131     17.732.687.965      15.959.862.025  

     2. Trả trước cho người bán  132      7.069.711.218       6.329.543.953  

     5. Các khoản phải thu khác 135         578.261.046       1.474.675.482  

     6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 
    

(2.536.884.211)     (2.640.139.689) 

IV. Hàng tồn kho 140     51.978.504.347      64.836.986.239  
     1. Hàng tồn kho 141     52.073.376.114      64.931.858.006  

     2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149         (94.871.767)         (94.871.767) 

V.  Tài sản ngắn hạn khác 150      5.319.407.368       4.791.802.492  
     1. Chi phí trả trước ngắn hạn  151           89.796.211            10.140.000  

     2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 152         342.271.059       2.952.771.047  

     4. Tài sản ngắn hạn khác 158      4.887.340.098       1.828.891.445  

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200   305.095.858.496    298.723.219.040  
II. Tài sản cố định 220     82.185.003.070    218.316.201.790  
     1. Tài sản cố định hữu hình 221     68.652.698.611      72.939.624.211  

         - Nguyên giá 222     89.953.332.340      89.237.802.272  

         - Giá trị hao mòn lũy kế 223  (21.300.633.729)   (16.298.178.061) 

     3. Tài sản cố định vô hình  227      7.535.333.212       7.661.346.874  

         - Nguyên giá 228      8.126.674.450       8.126.674.450  

         - Giá trị hao mòn lũy kế 229       (591.341.238)        (465.327.576) 

     4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang  230      5.996.971.247    137.715.230.705  

III. Bất động sản đầu tư  240   222.027.506.666      79.982.241.809  
      - Nguyên giá 241   226.240.674.030      80.300.312.065  

      - Giá trị hao mòn lũy kế 242    (4.213.167.364)        (318.070.256) 

V. Tài sản dài hạn khác 260         883.348.760          424.775.441  
     1. Chi phí trả trước dài hạn 261         883.348.760          424.775.441  

      

 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270   390.185.002.241    391.691.018.880  

    

    



NGUỒN VỐN Mã 
số  31/12/2012   01/01/2012  

A.   NỢ PHẢI TRẢ  300   229.671.106.055    231.915.086.055  
I.   Nợ ngắn hạn 310     72.629.605.226      75.639.369.079  
     1. Vay và nợ ngắn hạn 311     28.267.855.361      40.540.696.934  

     2. Phải trả người bán 312     20.628.697.922      12.958.848.653  

     3. Người mua trả tiền trước 313     18.069.045.121      10.054.532.206  

     4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314      1.227.801.130       3.768.281.869  

     5. Phải trả người lao động 315         750.953.912       1.917.599.005  

     6. Chi phí phải trả 316      1.018.924.747          581.505.441  

     9. Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319         517.766.527       2.925.441.329  

     11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323      2.148.560.506       2.892.463.642  

II.  Nợ dài hạn 330   157.041.500.829    156.275.716.976  
     3. Phải trả dài hạn khác 333     16.763.533.309      41.475.836.017  

     4. Vay và nợ dài hạn 334   140.277.967.520    114.686.000.357  

     6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336                          -          113.880.602  

B.  VỐN CHỦ SỞ HỮU 400   160.513.896.186    159.775.932.825  
I.  Vốn chủ sở hữu 410   160.513.896.186    159.775.932.825  
     1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411     82.835.610.000      82.835.610.000  

     2. Thặng dư vốn cổ phần  412     53.407.837.000      53.407.837.000  

     6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái  416                          -         (140.603.351) 

     7. Quỹ đầu tư phát triển 417      3.601.974.134       3.559.991.134  

     8. Quỹ dự phòng tài chính 418         624.928.244          624.928.244  

     10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420     20.043.546.808      19.488.169.798  

        

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN  440   390.185.002.241    391.691.018.880  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2- Báo Cáo Kết Quả hoạt động kinh doanh năm 2012 

CHỈ TIÊU Mã 
số Năm 2012 Năm 2011 

1.   Doanh thu 01   145.965.649.628    181.642.728.264  
2.   Các khoản giảm trừ doanh thu 02       1.613.384.228       1.693.195.943  

3.   Doanh thu thuần 10   144.352.265.400    179.949.532.321  
4.   Giá vốn hàng bán 11   117.564.202.337    153.908.440.463  

5.   Lợi nhuận gộp 20     26.788.063.063      26.041.091.858  
6.   Doanh thu hoạt động tài chính  21           30.537.728          602.151.559  

7.   Chi phí tài chính 22     14.718.279.959       3.395.923.799  

      Trong đó: Chi phí lãi vay 23    14.552.411.063       3.244.033.213  
8.   Chi phí bán hàng 24       4.110.253.439       5.586.218.064  

9.   Chi phí quản lý doanh nghiệp 25       5.048.107.355       8.502.280.429  

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 
doanh 

30       2.941.960.038       9.158.821.125  

11. Thu nhập khác 31       1.504.279.098          341.818.182  

12. Chi phí khác 32       1.986.750.812       3.990.679.038  

13. Lỗ khác  40       (482.471.714)    (3.648.860.856) 
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50       2.459.488.324       5.509.960.269  
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện 
hành 

51       1.619.826.260          186.554.849  

16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn 
lại 

52                          -                           -  

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh 
nghiệp 

60         839.662.064       5.323.405.420  

18. Lãi cơ bản trên cổ phần 70                      101                      643 
 
3-Các chỉ số tài chính: 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2012 Năm 2011 

1- Cơ cấu tài sản       

- Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản % 22% 24% 

- Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản % 78% 76% 

2- Cơ cấu nguồn vốn       

- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 59% 59% 

- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % 41% 41% 

3- Cơ cấu nợ       

- Nợ ngắn hạn/Tổng nợ phải trả  % 32% 33% 



Chỉ tiêu ĐVT Năm 2012 Năm 2011 

- Nợ dài hạn/Tổng nợ phải trả  % 68% 67% 

4- Khả năng thanh toán       

- Khả năng thanh toán hiện hành Lần 1,7 1,7 

- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn Lần 1,2 1,2 

- Khả năng thanh toán nhanh Lần 1,1 1,2 

5- Tỷ suất sinh lời       

1-Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu       

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần % 1,7% 3,1% 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần % 0,6% 3,0% 

Dựa vào báo cáo tài chính và các chỉ số tài chính trên có thể đưa ra đánh giá chung 
hoạt động tài chính của Công ty trong năm qua là khá tốt, đảm bảo khả năng hoạt động ổn 
định và phát triển trong thời gian tới. 

4-  Một số công tác khác: 
a) Chăm lo đời sống CBCNV: 
Ban lãnh đạo Công ty đã tích cực tìm kiếm đơn hàng, các hợp đồng xây dựng, duy trì 

và mở rộng thị phần, do đó tình hình sản xuất của công ty được duy trì và phát triển, CB-
CNV có việc làm ổn định, toàn thể CB-CNV Công ty an tâm tư tưởng đoàn kết cùng nhau 
phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đời sống vật chất và tinh thần từng 
bước được cải thiện, thu nhập ổn định tạo được sự an tâm phấn khởi tích cực sản xuất và 
công tác. Công ty đã tổ chức tốt Hội nghị CN lao động năm 2012, qua đó cùng nhau quyết 
tâm hoàn thành nhiệm vụ SX -KD năm 2012, đồng thời bổ sung sửa đổi các điều khoản 
thoả ước LĐTT về phúc lợi tập thể: tăng phúc lợi cho người lao động và đã thực hiện 
ngay trong năm đã làm cho người lao  động phấn khởi, an tâm trong lao động sản xuất. 
 + Phụ cấp tiền ăn giữa ca cho Cb-CNV là: 20.000 đồng/ngày/người. 
 + Chi tiền CB -CNV vào các dịp lễ 30/4, 02/9 và Tết Dương lịch mỗi dịp 500.000 
đồng/người. 
 + Năm 2012 Công ty đã tổ chức cho tòan thể CB -CNV đi tham quan nghỉ mát tại 
Vũng tàu, thời gian là 02 ngày, chi phí do công ty chi trả. 

1.1 Công tác xã hội: 
 Công ty CP Cơ khí – Điện Lữ Gia trong năm qua đã giúp đỡ đồng bào bị thiên tai lũ 

lụt, theo sự vận động của Liên Đoàn Lao Động TPHCM và các ban ngành liên quan. 
1.2  Chấp hành chính sách, pháp luật, công tác ATLĐ & PCCN : 
Luôn chấp hành tốt các quy định, chính sách và pháp luật của Nhà nước, trong hoạt 

động sản xuất kinh doanh không có xảy ra các vụ việc về tham nhũng, lãng phí, thất thoát 
tài sản. Thực hiện tốt Pháp lệnh PCCC trong năm qua Công ty đảm bảo tuyệt đối an toàn 
về PCCN. Chấp hành Luật lao động, Các chế độ BHXH, An toàn vệ sinh lao động được 
Công ty thực hiện đúng theo Qui định hiện hành của Nhà nước.  



Công tác an toàn vệ sinh lao động được Công ty quan tâm, luôn tạo mọi điều kiện tốt 
nhất để môi trường làm việc của Công nhân được thông thoáng, đảm bảo tuyệt đối an toàn 
trong lao động sản xuất. Trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ lao động, các trang thiết bị bảo 
hộ lao động khác cho công nhân theo đúng qui định. Công tác phòng cháy chữa cháy bảo 
đảm an toàn tuyệt đối, được kiểm tra đúng theo định kỳ, đảm bảo đầy đủ phương tiện theo 
yêu cầu của cơ quan PCCC. Tổ chức tốt việc khám sức khoẻ định kỳ cho toàn thể CB -
CNV; Làm tốt công tác tuyên truyền, huấn luyện về công tác bảo hộ lao động cho CB -
CNV.  

2- Kế hoạch phát triển trong tương lai.  
 Trong năm 2013, tình hình thị trường vẫn còn nhiều khó khăn, các dự án mới được 
triển khai ít, các dự án đã triển khai khó khăn về vốn và giải phóng mặt bằng gây khó 
khăn cho công tác triển khai thi công và thanh quyết toán; mặt khác tình hình kinh tế hiện 
nay gây khó khăn cho công tác cho thuê văn phòng, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động 
chung của Công ty. Để đảm bảo hoạt động và phát t riển bền vững, ngoài việc tiếp tục 
hoàn thiện bộ máy quản lý, phát triển các lĩnh vực truyền thống, Công ty sẽ tập trung định 
hướng hoạt động cho năm 2013 và các năm sau như sau: 

- Đẩy mạnh việc thi công dứt điểm các dự án đang thực hiện, tăng cường tìm kiếm 
các dự án mới; 

- Hoàn thiện dây chuyền máy móc của nhà máy, tăng năng suất, sản lượng, hạ giá 
thành sản phẩm, thay đổi cơ cấu sản phẩm, tăng cường sản xuất những sản phẩm đòi hỏi 
kỹ thuật cao, tận dụng máy móc thiết bị của nhà máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của 
nhà máy; 

- Tập trung phát triển lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích duy tu hệ thống chiếu 
sáng công cộng; 

- Cơ cấu lại nguồn vốn, tập trung vốn cho đầu tư và phát triển bền vững.  

 
+ Kế hoạch tài chính năm 2013: 
 

Chỉ tiêu  Thực hiện 2012 Kế hoạch 2013 
So sánh 
KH2013/ 
TH2012 

1-Tổng doanh thu 145.887.082.226 185.000.000.000 127% 

2-Tổng Chi phí 143.427.593.902 171.000.000.000 119% 

3-Tổng lợi nhuận trước thuế 2.459.488.324 14.000.000.000 569% 

4-Lợi nhuận sau thuế 839.662.064 10.500.000.000 1251% 

 
+ Tổng doanh thu: 
Tổng doanh thu thuần kế hoạch năm 2013 là 185 tỷ đồng, tăng 27% so với thực hiện 

năm 2012, trong đó: 
- Doanh thu bán hàng : 55 tỷ đồng tăng 26% so với thực hiện năm 2012. 
- Doanh thu thi công công trình : 90 tỷ đồng tăng 88% so với thực hiện năm 2012.  
- Doanh thu hoạt động cho thuê VP: 18 tỷ đồng 
- Doanh thu kinh doanh căn hộ: 22 tỷ đồng   

 
 



+ Tổng chi phí: 
Tổng chi phí kế hoạch năm 2013 là 171 tỷ  đồng tăng 19% so với thực hiện năm 

2012.  
 + Tổng lợi nhuận trước thuế: Kế hoạch năm 2013 là 14 tỷ đồng tăng 569% so với 

thực hiện năm 2012 

 + Tổng lợi nhuận sau thuế: 
Kế hoạch Lợi nhuận sau thuế năm 2013 đạt 10,5 tỷ đồng tăng 1.251% so với thực 

hiện năm 2012. 
 

 
 

IV- GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: 
Để đảm bảo thực hiện mục tiêu về doanh thu năm 2013 Công ty cần tập trung, thực 
hiện các giải pháp chủ yếu như sau: 
1- Giải pháp marketing mở rộng thị trường 

- Phát triển chiến lược Marketing đa dạng nhiều hình thức và nhiều thành phần thực 
hiện, tăng cường mối quan  hệ với các ban quản lý giao thông đô thị và sở giao thông của 
TP. HCM và các tỉnh đặc biệt là vùng kinh tế trọng điểm Phía Nam, với chủ đầu tư các 
cảng biển, sân bay. Đẩy mạnh tham gia thực hiện công tác duy tu hệ thống chiếu sáng của 
Thành phố. 

- Phát triển mạnh công tác tiếp thị tại thị trường các nước trong khu vực. 
- Đẩy mạnh công tác tiếp thị, tăng cường mối quan hệ với ban quản lý dự án điện 

lực, sở Công Thương các tỉnh, thành phố nhằm tiêu thụ trụ điện đơn thân. 
2- Giải pháp đầu tư, kỹ thuật và nhân sự 

 -  Tăng cường bố trí, đào tạo, tuyển dụng những nhân sự có năng lực góp phần nâng 
cao năng lực cạnh tranh, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, hạ giá thành sản 
phẩm. 

-  Bố trí đội ngũ kỹ sư nhiều kinh nghiệm, công nhân có tay nghề để vận hành nhà 
máy, đẩy mạnh tiết kiệm, tăng năng suất lao động, kiểm soát chất lượng. 



- Tiếp tục nghiên cứu thiết kế và liên kết với một số đơn vị có thương hiệu, có năng 
lực thiết kế đưa vào sản xuất một số mẫu mã sản phẩm mới về trụ đèn, đèn chiếu sáng và 
trụ trang trí nhằm đa dạng hóa sản phẩm. 

- Củng cố lại công tác kiểm soát chất lượng tại nhà máy gắn trách nhiệm của từng cá 
nhân trong bộ máy quản lý với năng suất và chất lượng sản phẩm. 

3- Các giải pháp khác 
-  Đẩy nhanh tiến độ hoàn tất hồ sơ thanh quyết toán các công trình đã được nghiệm 

thu đưa vào sử dụng. Kết hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư các công trình dở dang, đẩy nhanh 
tiến độ bàn giao mặt bằng và thi công hoàn tất các công trình. 

-  Liên danh với các đơn vị có năng lực và kinh nghiệm, phát triển lĩnh vực mới trên 
cơ sở tận dụng máy móc thiết bị và đội ngũ cán bộ kỹ thuật hiện có. 

- Tích cực tham gia thiết kế cùng các đơn vị tư vấn để đưa sản phẩm công ty vào các 
dự án, và tiếp cận chủ đầu tư. 

- Tăng cường công tác tiếp thị, hoàn thiện công tác quản lý tòa nhà, nâng cao chất 
lượng dịch vụ để tăng doanh thu cho thuê văn phòng và bán các căn hộ penhouse còn lại. 

- Hoàn chỉnh hồ sơ hoàn công, hệ thống xử lý nước thải, giấy chứng nhận chất lượng 
để làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà. 

- Xây dựng lại mô hình, bộ máy quản lý theo hướng tinh, gọn, hiệu quả nhằm nâng 
cao năng lực điều hành, quản lý của đơn vị, tiết kiệm chi phí. Cải tiến chế độ tiền lương 
nhằm phát huy tối đa năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật, người lao 
động, nâng cao năng lực cạnh tranh của đơn vị. 

V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN 
1. Đơn vị kiểm toán độc lập:   

Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Tài Chính Quốc tế (IFC) 
2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán (đính kèm toàn văn ở phía sau) 
VI- CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN 
1. Danh sách các Công ty nắm giữ quyền kiểm soát và cổ phần chi phối Công ty Cổ 

phần Cơ khí – Điện Lữ Gia 
 Chỉ có 01 đơn vị nắm cổ phần chi phí Công ty là : 
 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.Hồ Chí Minh(CII) với tỷ lệ cổ phần 
nắm giữ 79,98% 
VII- TỔ CHỨC NHÂN SỰ : 

1. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty 
 Đại hội đồng cổ đông : Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất 
của Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Đại hội đồng cổ đông có 
trách nhiệm thảo luận và phê chuẩn những chính sách dài hạn và ngắn hạn  về phát triển 
của Công ty, quyết định về cơ cấu vốn, bầu ra bộ máy quản lý và điều hành các hoạt động 
sản xuất kinh doanh của Công ty. 
 Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị Công ty, bao gồm 05 
thành viên, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục 
đích, quyền lợi của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông 
mà không được ủy quyền. Hội đồng quản trị có nhiệm vụ quyết định chiến lược phát triển 
Công ty; xây dựng các kế hoạch sản x uất kinh doanh; xây dựng cơ cấu tổ chức, quy chế 



quản lý Công ty; đưa ra các biện pháp, các quyết định nhằm đạt được các mục tiêu do Đại 
hội đồng cổ đông đề ra. 
 
 Ban kiểm soát:  Ban kiểm soát là cơ quan có nhiệm vụ giúp Đại hội đồng cổ đông 
giám sát, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty một cách khách 
quan nhằm đảm bảo lợi ích cho các cổ đông. 
  
 Ban Giám đốc : Ban Giám đốc là Ban quản lý điều hành mọi hoạt động sản xuất 
kinh doanh của Công ty theo chủ trương của Hội đồng quả n trị và Nghị quyết của Đại hội 
cổ đông đề ra  và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về 
toàn bộ việc tổ chức sản xuất kinh doanh, thực hiện các biện pháp nhằm đạt được các mục 
tiêu phát triển của Công ty.                                         
     Các phòng ban trong Công ty:  
 Các phòng ban của Công ty Cổ phần Cơ khí – Điện Lữ Gia:  

➢ Phòng Kinh doanh – Marketing; 
➢ Phòng Tài Chính Kế toán; 
➢ Phòng Kế hoạch –hành chính 
➢ Phòng Kỹ thuật thiết kế 
➢ Phòng Quản lý thi công dự án 
➢ Nhà máy Cơ Khí Điện Lữ Gia,  

 Các phòng ban thực hiện các công việc chức năng nhằm đảm bảo cho việc quản 
lý, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc được hiệu quả 
và đúng pháp luật.  
 Các tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam,  Công đoàn: các tổ chức đoàn thể hoạt 
động theo điều lệ và theo pháp luật. 
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Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Điện Lữ Gia                                               BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012       

21 

2.  Số lượng cán bộ, nhân viên và Chế độ làm việc, chính sách đối với người lao 
động  

2.1 –Số lượng cán bộ nhân viên 
 Tổng số lao động trong công ty tính đến 31/12/2012 là 109 người với cơ cấu như 

sau: 

Tiêu chí Số lượng Tỷ lệ 

Phân theo đối tượng lao động 109 100% 
Lao động trực tiếp 64 59% 

Lao động gián tiếp 45 41% 

Phân theo trình độ lao động 109 100% 
Trình độ đại học và trên đại học 24 22% 

Trình độ trung cấp và cao đẳng 21 19% 

Công nhân kỹ thuật 42 39% 

Lao động phổ thông 22 20% 

2.2 –Chế độ làm việc, chính sách đối với người lao động 
a) Chế độ làm việc 

 Công ty thực hiện c hế độ làm việc 08 giờ/ngày, 44giờ /tuần; khối gián tiếp làm 
việc theo giờ hành chính, khối trực tiếp sản xuất làm việc theo ca.  
b) Chính sách lương 

 Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh và năng lực của người lao động, Công 
ty trả lương theo các hình thức lương thời gian, lương sản phẩm và lương khoán công 
việc, Công ty thực hiện phân phối lương theo lao động: Người làm công việc nào thì 
được trả lương theo công việc đó. Quỹ tiền lương được phân phối trực tiếp cho người 
lao động, không sử dụng vào mục đích khác. Trường hợp người  lao động làm thêm 
giờ hoặc làm đêm, Công ty thực hiện việc chi trả lương ngoài giờ theo đúng quy định 
cùa Bộ luật Lao động đã ban hành. 
c) Chính sách khen thưởng 

 Hàng năm, Hội đồng thi đua khen thưởng của Công ty họp xét phân loại A, B,C 
để làm căn cứ khen thưởng cho người lao động trong dịp tết nguyên đán, bình quân 
mỗi người ít nhất 01 tháng lương. Bên cạnh đó, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh 
doanh, HĐQT công ty trích lập  quỹ khen thưởng phúc lợi để chi cho người lao động 
nhân dịp lễ lớn như 30/4, Quốc Khánh 2/9, Tết dương lịch 1/1; khen thưởng lao động 
tiên tiến, các cá nhân tập thể có sáng kiến làm lợi cho Công ty,….. 
d) Chế độ phúc lợi 

 Bên cạnh các chính sách lương thưởng, Công ty cũng quan tâm đời sống tinh 
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thần của người lao động thông qua việc  phối hợp với Công đoàn để tổ chức cho người 
lao động được đi nghỉ mát hàng năm. Năm 2012, Công ty đã tổ chức cho toàn thể cán 
bộ công nhân viên đi tham quan nghỉ mát tại Vũng tàu. Thỏa ước lao động tập thể đã 
được Công ty xây dựng và đăng ký với cơ quan quản lý lao động theo đúng quy định 
của Pháp luật. Các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) được 
Công ty thực hiện đầy đủ cho người lao động thuộc diện bắt buột đóng BHXH, làm 
nghĩa vụ đóng BHXH đầy đủ và đúng hạn cho cơ quan BHXH Thành phố Hồ Chí 
Minh 
e) Chính sách đào tạo 
 Công tác đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề cho cán bộ công 

nhân viên (CBCNV) được công ty quan tâm đúng mức. Các cán bộ, nhân viên chuyên 
môn nghiệp vụ được cử đi học các khóa huấn luyện ngắn hạn, dài hạn (học đại học) 
với kinh phí do Công ty đài thọ; tổ chức học và thi nâng bậc cho công nhân hàn tại 
đơn vị. Ngoài ra, các CBCNV có nhu cầu tự học tập sẽ được công ty hỗ trợ 50% kinh 
phí. 
3.  Những thay đổi trong bộ máy lãnh đạo Công ty năm 2012 

- Hội đồng qu ản trị : Trong năm 2012 Ông Cao Lương Ngọc và Bà Nguyễn Thị 
Lan Hương có đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị , Ông Đào Vĩnh Phương 
và Ông Nguyễn Văn Thành  được bầu bổ sung vào thành viên hội đồng quản trị thay 
cho Ông Cao Lương Ngọc và Bà Nguyễn Thị Lan Hương. 

- Ban giám đốc : Không thay đổi 
- Kế toán trưởng : Không thay đổi 

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

1.  Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành 
1.1 -Hội đồng quản trị : 

1- Ông Lê Quốc Bình   – Chủ tịch Hội đồng quản trị 

2- Ông Cao Tấn Khương   – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 

3- Ông Nguyễn Văn Thành   – Thành viên Hội đồng quản trị 

4- Bà Tăng Thị Thu Lý   – Thành viên Hội đồng quản trị. 

5- Ông Đào Vĩnh Phương    – Thành viên Hội đồng quản trị 
1.2 -Ban Kiểm Soát : 
1- Ông Trần Ngọc Tiến    –  Trưởng Ban kiểm soát 
2- Bà Lê Thị Vân            –  Thành viên ban kiểm soát 
3- Bà Dương Thị Long Nghi  –  Thành viên ban kiểm soát 
1.3 -Ban Giám đốc : 
1- Ông Nguyễn Văn Thành   – Tổng Giám đốc 
2- Ông Nguyễn Văn Thông    – Giám đốc tài chính  
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3- Nguyễn Chí Hiếu   – Giám đốc Dự án  
4- Nguyễn Thanh Bình    – Giám đốc Nhà máy 
1.4- Kế toán trưởng : 
1- Ông Nguyễn Văn Thông  – Kế toán trưởng   
* Lý lịch tóm tắt của HĐQT, BKS và Ban Điều hành
1.1 - Hội đồng quản trị 

  

1/ Ông Lê Quốc Bình – Chủ tịch Hội đồng quản trị 
➢ Họ và tên   : Lê Quốc Bình 
➢ Giới tính   : Nam 
➢ CMND   : 023833426 
➢ Ngày tháng năm sinh : 25/02/1972 
➢ Nơi sinh   : Đà Nẵng 
➢ Quốc tịch   : Việt Nam 
➢ Dân tộc    : Kinh  
➢ Quê quán    : Quảng Bình 
➢ Địa chỉ thường trú  : 45 Trần Phú, Q.5, TP. HCM 
➢ Số điện thoại liên lạc  : 08. 914 1904 
➢ Trình độ văn hoá  : 12/12 
➢ Trình độ chuyên môn  : Thạc sỹ Kinh tế chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán 
           Bằng Kế toán trưởng do Bộ Tài chính cấp 
➢ Quá trình công tác: 
 1993 – 1997   : Cán bộ Phòng Kế toán Tổng Công ty Du lịch Thành  Phố 
 1997 – 2001   : Chuyên viên Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị TP. HCM 
 2001 - 2012 : Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng Công  ty Cổ  phần Đầu  

tư Hạ tầng kỹ thuật TPHCM 
 2012 – nay  : Tổng Giám đốc Công ty Cổ  phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật 

TPHCM 
 2000 - 2009 : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí  - Điện Lữ 

Gia 
 2010 – nay   : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia 
➢ Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Cơ khí – Điện Lữ Gia: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị  
➢ Số cổ phần nắm giữ & được ủy quyền: .6.625.273 cổ phần, trong đó : 
 Cá nhân  : 0 cổ phần 
 Ủy quyền  : 6.625.273 cổ phần  
  (do Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền) 
➢ Số cổ phần của những người có liên quan: không 
➢ Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không 
2/  Ông Cao Tấn Khương – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị  
➢ Họ và tên   : Cao Tấn Khương 
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➢ Giới tính   : Nam 

➢ CMND   : 020148978  

➢ Ngày tháng năm sinh : 03/10/1941  

➢ Nơi sinh   : Cà Mau 

➢ Quốc tịch   : Kinh  

➢ Quê quán   : Xã Viên An, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau 

➢ Địa chỉ thường trú : 699 Lê Hồng Phong, P.10, Q.10, TP. HCM 

➢ Số điện thoại liên lạc : 08.865 5918 

➢ Trình độ văn hoá  : 10/10 

➢ Trình độ chuyên môn : Kỹ sư cơ khí chế tạo máy 

➢ Quá trình công tác: 

 07/1953 – 11/1954 : Tham gia Cách mạng – đơn vị Bộ Tư Lệnh Miền Tây    
              Nam Bộ 

 11/1954 – 08/1960 : Đi tập kết ở Miền Bắc – Học sinh Miền Nam 

 08/1960 – 08/1964 : Giáo viên Trung cấp kỹ thuật Vinh – Nghệ An 

 08/1964 – 03/1969 : Sinh viên Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 

 03/1969 – 06/1972 : Tập trung tại Bắc Giang và đi thực tập tại Liên Xô –                  
        Làm trưởng đoàn – Bí Thư Chi Bộ 

 06/1972 – 06/1974 : Cán bộ kỹ thuật Công ty Gang thép Thái Nguyên 

 06/1974 – 05/1975  : Cán bộ kỹ thuật Bộ Cơ khí luyện kim ở Hà Nội 

 05/1975 – 06/1977  : Vào tiếp quản – Cán bộ Trung tâm Tiêu chuẩn Đo Lường chất lượng 
Khu vực III 

 06/1977 – 03/1983  : Phó Xưởng Cơ khí Lữ Gia 

 04/1983 – 02/2000  : Giám đốc Xí nghiệp Cơ khí Lữ Gia và Công ty Cơ khí Lữ Gia 

 03/2000 – 03/2004 : Chủ tịch HĐQT – Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí –  Điện Lữ Gia 

 04/2004 – 07/2007  : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí– Điện Lữ Gia 

 07/2007 – 04/2010 : Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ  phần Cơ khí – 
Điện Lữ Gia 

 04/2010 – 2011 : Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc quản lý dự án-đầu tư 

➢ Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Cơ khí – Điện Lữ Gia: Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị  

➢ Số cổ phần nắm giữ & được uỷ quyền:  

 Cá nhân  : 0 cổ phần 

 Ủy quyền  : 0 cổ phần  

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

➢ Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không 
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3/ Ông Nguyễn Văn Thành – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc  
➢ Họ và tên   : Nguyễn Văn Thành  
➢ Giới tính   : Nam 
➢ CMND   : 023724594 
➢ Ngày tháng năm sinh : 09/06/1965 
➢ Nơi sinh    : Thái Bình 
➢ Quốc tịch    : Việt Nam 
➢ Dân tộc    : Kinh  
➢ Quê quán    : Thái Bình 
➢ Địa chỉ liên lạc   : 70 Lữ Gia - Phường 15 - Quận 11 - TP. HCM 
➢ Số điện thoại liên lạc  : 08.38688239 
➢ Trình độ văn hoá  : 12/12 
➢ Trình độ chuyên môn   : Cử nhân kinh tế 
➢ Quá trình công tác: 
 1990 – 2002  : Cán bộ quản lý xưởng chế biến gổ Công ty Sapsimex 
 2002 – 2009   : Phó giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ Thu phí - Công ty Cổ Phần Đầu Tư 

Hạ Tầng Kỹ Thuật  TP. HCM 
 2009 - 2010  : Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Đồng Thuận 
 2010 – 2011  : Trưởng ban quản lý dự án – Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật 

TP.Hồ Chí Minh 
 Từ 01/10/2011 đến nay : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia 
➢  Số cổ phần nắm giữ & được ủy quyền: 0 cổ phần, trong đó : 
 Cá nhân  : 10.000 cổ phần 
 Ủy quyền  : 0 cổ phần  
➢ Số cổ phần của những người có liên quan:không 
➢ Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không 
4/ Ông Đào Vĩnh Phương – Thành viên Hội đồng quản trị 
➢ Họ và tên    : Đào Vĩnh Phương 
➢ Giới tính    : Nam 
➢ CMND    : 021646579 
➢ Ngày tháng năm sinh  : 29/08/1962 
➢ Nơi sinh    : Sài Gòn 
➢ Quốc tịch    : Việt Nam 
➢ Dân tộc    : Kinh  
➢ Quê quán    : Sài Gòn 
➢ Địa chỉ thường trú  : 199 Phó Cơ Điều, P6, Q11, TP. HCM 
➢ Số điện thoại liên lạc  : 0913719127 
➢ Trình độ văn hoá   : 12/12 
➢ Trình độ chuyên môn  : Cử nhân Kinh tế  
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➢ Quá trình công tác: 
 Từ 11/1981 – 02/1985: Kế toán viên của Lực lượng thanh niên xung phong TP.HCM lần lượt tại 

Nông trường thanh niên Duyên hải và Xí nghiệp bộ giấy thanh niên 
 Từ 02/1985 – 12/1987  : Đi nghĩa vụ quân sự: hạ sĩ quan, kế toán viên của phòng kế toán tài vụ 

Trung đoàn công binh 476 quân khu 7. 
 Từ 01/1988 – 12/2001 : Kế toán viên của Lực lượng thanh niên xung phong TP.HCM lần lượt 

tại phòng kế toán tài vụ Lực lượng thanh niên xung phong TP.HCM và Công ty Thanh niên xung 
phong TP.HCM 

 Từ 01/2002 – Nay : Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM 
Các chức vụ công tác hiện nay: 

 -Giám đốc Công ty CP Đầu tư và xây dựng cầu đường Bình Triệu 
 -Kế toán trưởng Xí nghiệp dịch vụ thu phí- CN Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM 
➢ Số cổ phần nắm giữ & được ủy quyền:  0 cổ phần, trong đó : 
 Cá nhân :  0 cổ phần 
 Ủy quyền  :  0 cổ phần 
➢ Số cổ phần của những người có liên quan: không 
➢ Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không 
5/ Bà Tăng Thi Thu Lý – Thành viên Hội đồng quản trị 
➢ Họ và tên   : Tăng Thị Thu Lý 
➢ Giới tính    : Nữ 
➢ CMND   : 022770248 
➢ Ngày tháng năm sinh : 09/10/1968 
➢ Nơi sinh    : Hà Nội 
➢ Quốc tịch    : Việt Nam 
➢ Dân tộc    : Kinh  
➢ Quê quán    : Đà nẵng 
➢ Địa chỉ thường trú  : 91A Võ Văn Tần - Quận 3 - TPHCM 
➢ Số điện thoại liên lạc  : 0903801832 
➢ Trình độ văn hoá  : 12/12 
➢ Trình độ chuyên môn  : Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 
➢ Quá trình công tác: 
 1997 – 1999         : Công tác tại liên doanh Isamco 
 1999 – 2003         : NV Xí nghiệp công nghiệp và dịch vụ ôtô thuộc Công ty Cơ khí ôtô  
                                             Sài gòn 
 2003 – 2006  : Phó phòng kinh doanh Cty Cơ khí Ô tô Sài Gòn 
 2006 – 2008  : Phó giám đốc Marketing Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn 
 2008 – nay  : Giám đốc Marketing Tổng Cty Cơ khí GTVT Sài Gòn (Samco) 
➢ Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Cơ khí – Điện Lữ Gia: Thành viên Hội Đồng Quản Trị  
➢ Số cổ phần nắm giữ & được ủy quyền: 0 cổ phần, trong đó : 
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 Cá nhân : 0 cổ phần 
 Ủy quyền : 0 cổ phần 

 Số cổ phần của những người có liên quan: không   
➢ Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không 
 
1.2 -Ban kiểm soát 
1/ Ông Trần Ngọc Tiến – Trưởng ban kiểm soát 
➢ Họ và tên   : Trần Ngọc Tiến 
➢ Giới tính   : Nam 
➢ CMND   : 022317578 
➢ Ngày tháng năm sinh : 03/06/1971 
➢ Nơi sinh    : Hà Nội 
➢ Quốc tịch    : Việt Nam 
➢ Dân tộc    : Kinh  
➢ Quê quán    : Tiền Giang 
➢ Địa chỉ thường trú  : 95/32 Bắc Hải, P.15, Q.10, TP. HCM 
➢ Số điện thoại liên lạc : 08.864 1790 
➢ Trình độ văn hoá  : 12/12 
➢ Trình độ chuyên môn   : Cử nhân Kinh tế - Ngành Quản trị Kinh doanh 
       Cử nhân ngoại ngữ (Ngữ văn Anh) 
➢ Quá trình công tác: 
 1995 – 2000   : Chuyên viên Cục Quản lý vốn và TSNN tại DN 
 2000 – 2004  : Chuyên viên - Chi cục Tài chính Doanh Nghiệp. 
 2004 – 4/2008 : Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí –    
       Điện  Lữ Gia.    
➢ Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Cơ khí – Điện Lữ Gia: Trưởng ban Kiểm soát. 
➢ Số cổ phần nắm giữ & được ủy quyền: 30.930 cổ phần, trong đó : 
 Cá nhân  : 30.930 cổ phần 
 Ủy quyền  :  không 
➢ Số cổ phần của những người có liên quan: không 
➢ Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không 
2/ Bà Lê Thị Vân – Thành viên Ban kiểm soát 
➢ Họ và tên   : Lê Thị Vân 
➢ Giới tính   : Nữ 
➢ CMND   : 020745226 
➢ Ngày tháng năm sinh : 07/04/1957 
➢ Nơi sinh    : Đà Lạt 
➢ Quốc tịch    : Việt Nam 
➢ Dân tộc    : Kinh  
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➢ Quê quán    : Quảng Ngãi 
➢ Địa chỉ thường trú  : 41B Khu biệt thự Chu Văn An, P.26, Q.Bình Thạnh,  TP. HCM 
➢ Số điện thoại liên lạc  : 08.821 2786 
➢ Trình độ văn hoá  : 12/12 
➢ Trình độ chuyên môn   : Cử nhân Tài chính Kế toán 
➢ Quá trình công tác: 
 1980 – 1990  : Nhân viên Kế toán Công ty Thủy sản Xuất khẩu TP 
 1991 – 2000   : Kế toán trưởng Khách sạn Bông Hồng thuộc LLTNXP 
 2001 – nay   : Kiểm soát viên Quỹ Đầu tư phát triển đô thị TP. HCM 
➢ Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Cơ khí – Điện Lữ Gia: Thành viên Ban kiểm soát. 
➢  Số cổ phần nắm giữ & được ủy quyền: 40.007 cổ phần, trong đó : 
 Cá nhân  : 40.007 cổ phần 
 Ủy quyền  : không 
➢ Số cổ phần của những người có liên quan:không 
➢ Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không 
3/  Bà Dương Thị Long Nghi – Thành viên Ban kiểm soát 
➢ Họ và tên   : Dương Thị Long Nghi 
➢ Giới tính   : Nữ 
➢ CMND   : 022772262 
➢ Ngày tháng năm sinh : 26/08/1975 
➢ Nơi sinh    : TP.HCM 
➢ Quốc tịch    : Việt Nam 
➢ Dân tộc    : Kinh  
➢ Quê quán    : Gò Công, Tiền Giang 
➢ Địa chỉ thường trú  : 231 Võ Văn Tần, P5, Q3, TP. HCM 
➢ Số điện thoại liên lạc  : 08.39141904 
➢ Trình độ văn hoá  : 12/12 
➢ Trình độ chuyên môn   : Cao đẳng kế toán (Cao đẳng Kinh tế đối ngoại) 
➢ Quá trình công tác: 
 1997 – 2002  : Nhân viên  Quỹ Đầu Tư Phát Triển Đô Thị TP.HCM 
 2002 – nay   : Nhân viên công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật   
      TP. HCM 
➢ Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Cơ khí – Điện Lữ Gia: Thành viên Ban kiểm soát. 
➢  Số cổ phần nắm giữ & được ủy quyền: 0 cổ phần, trong đó : 
 Cá nhân  : 0 cổ phần 
 Ủy quyền  : 0 cổ phần  
➢ Số cổ phần của những người có liên quan:không 
➢ Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không 
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1.3 -Ban Giám đốc và Kế toán trưởng: 
1/ Ông Nguyễn Văn Thành - Tổng giám đốc  
➢ Họ và tên   : Nguyễn Văn Thành  
➢ Giới tính   : Nam 
➢ CMND   : 023724594 
➢ Ngày tháng năm sinh : 09/06/1965 
➢ Nơi sinh    : Thái Bình 
➢ Quốc tịch    : Việt Nam 
➢ Dân tộc    : Kinh  
➢ Quê quán    : Thái Bình 
➢ Địa chỉ liên lạc   : 70 Lữ Gia - Phường 15 - Quận 11 - TP. HCM 
➢ Số điện thoại liên lạc  : 08.38688239 
➢ Trình độ văn hoá  : 12/12 
➢ Trình độ chuyên môn   : Cử nhân kinh tế 
➢ Quá trình công tác: 
 1990 – 2002  : Cán bộ quản lý xưởng chế biến gổ Công ty Sapsimex 
 2002 – 2009   : Phó giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ Thu phí - Công ty Cổ Phần Đầu Tư 

Hạ Tầng Kỹ Thuật  TP. HCM 
 2009 - 2010  : Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Đồng Thuận 
 2010 – 2011  : Trưởng ban quản lý dự án – Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật 

TP.Hồ Chí Minh 
 Từ 01/10/2011 đến nay : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia 
➢  Số cổ phần nắm giữ & được ủy quyền: 0 cổ phần, trong đó : 
 Cá nhân  : 10.000 cổ phần 
 Ủy quyền  : 0 cổ phần  
➢ Số cổ phần của những người có liên quan:không 
➢ Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không 
 
2/ Ông Nguyễn Văn Thông  – Giám đốc Tài Chính kiêm Kế toán trưởng 
➢ Họ và tên   : Nguyễn Văn Thông  
➢ Giới tính           : Nam 
➢ CMND   : 025293963 
➢ Ngày tháng năm sinh : 24/05/1974 
➢ Nơi sinh    : Tiền Giang 
➢ Quốc tịch    : Việt Nam 
➢ Dân tộc    : Kinh  
➢ Quê quán    : Tiền Giang 
➢ Địa chỉ liên lạc   : 70 Lữ Gia - Phường 15 - Quận 11 - TP. HCM 
➢ Số điện thoại liên lạc  : 08.38688239 
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➢ Trình độ văn hoá  : Đại học 
➢ Trình độ chuyên môn   :  Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán-Kiểm toán 

    Chứng chỉ Kế toán trưởng do Bộ Tài chính cấp 
 Chứng chỉ Giám đốc Tài chính do Trường ĐH Kinh tế TP.HCM  cấp 

➢ Quá trình công tác: 
 1996 – 2000  : Nhân viên Phòng Kế hoạch kinh doanh Công ty Vật Tư Thủy Sản -Tổng Công ty 
Thủy sản Việt Nam(Seaprodex) 
 2000 – 2005 : Phó trưởng phòng  Tài chính kế toán Công ty xe đạp xe máy Sài Gòn-Sở Công 
nghiệp TP.HCM 
 2005 – 2008 : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cơ khí – Điện Lữ Gia 
 2009 -  nay : Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cơ khí – Điện Lữ Gia 
➢ Chức vụ hiện nay  tại Công ty Cổ phần Cơ khí  – Điện Lữ Gia : Giám đốc tài chính kiêm Kế 
toán trưởng 
➢ Số cổ phần nắm giữ & được ủy quyền : không 
➢ Số cổ phần của những người có liên quan: không 
➢ Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không 
3/ Ông Nguyễn Chí Hiếu – Giám đốc dự án 
➢ Họ và tên   : Nguyễn Chí Hiếu  
➢ Giới tính   : Nam 
➢ CMND   : 024950850 
➢ Ngày tháng năm sinh : 26/11/1976 
➢ Nơi sinh    : An Giang 
➢ Quốc tịch    : Việt Nam 
➢ Dân tộc    : Kinh  
➢ Quê quán    : An Giang 
➢ Địa chỉ liên lạc   : 70 Lữ Gia - Phường 15 - Quận 11 - TP. HCM 
➢ Số điện thoại liên lạc  : 08.38688239 
➢ Trình độ văn hoá  : 12/12 
➢ Trình độ chuyên môn   : Kỹ sư điện 
➢ Quá trình công tác: 
 2002 – 2007  : Nhân viên kỹ thuật, Phó trưởng phòng thiết kế của Công ty Cổ phần 
Xây lắp điện – Công ty Điện Lực 2 
 2007 – 2008   : Chuyên viên Ban quản lý dự án Điện lực Miền Nam - Tổng Công ty 
Điện Lực Miền Nam 
 2008 - 2009  : Trưởng phòng kỹ thuật Công ty TNHH Cơ khí Điện Lữ Gia 
 2009 – 2011  : Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia   
 Từ 03/2011 -  nay : Giám đốc Ban dự án Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia 
➢  Số cổ phần nắm giữ & được ủy quyền: 0 cổ phần, trong đó : 
 Cá nhân  : 0 cổ phần 
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 Ủy quyền  : 0 cổ phần  
➢ Số cổ phần của những người có liên quan:không 
➢ Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không 
 
6/ Ông Nguyễn Thanh Bình - Giám đốc Nhà máy  
➢ Họ và tên   : Nguyễn Thanh Bình 
➢ CMND   : 290681426 
➢ Ngày tháng năm sinh : 10/04/1968 
➢ Nơi sinh    : Hà Tây 
➢ Quốc tịch    : Việt Nam 
➢ Dân tộc    : Kinh  
➢ Quê quán    : Bình Định 
➢ Địa chỉ liên lạc   : 70 Lữ Gia - Phường 15 - Quận 11 - TP. HCM 
➢ Số điện thoại liên lạc  : 0902628298 
➢ Trình độ văn hoá  : 12/12 
➢ Trình độ chuyên môn   : Kỹ sư Cơ Khí 
➢ Quá trình công tác: 
 1993 – 1996 : Cán bộ kỹ thuật Công ty Cao su Thống Nhất (Ruthimex),  
 1997 – 1999 : Cán bộ  Kỹ Thuật  Công ty Cơ khí Dân dụng (Codaco),TP. HCM 
 2000 – 2004 : Trưởng phòng Kỹ Thuật - Chất lượng Công ty Bao bì Tây Ninh 
 2005 – 2008 : Nhân viên, Phó phòng Kỹ thuật Công ty Cổ phần Cơ khí - Điện Lữ Gia. 
 2008 – 2009 : Phó Giám đốc Nhà máy Cơ khí - Điện Lữ Gia. 
 Từ  21/10/2009 đến nay : Giám đốc Nhà máy Cơ khí - Điện Lữ Gia 
➢ Số cổ phần nắm giữ & được ủy quyền: 0 cổ phần, trong đó : 
 Cá nhân  : 0 cổ phần 
 Ủy quyền  : 0 cổ phần  
➢ Số cổ phần của những người có liên quan:không 
➢ Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không 

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/ thành viên góp vốn 

2.1 - Cổ đông trong nước 

 a. Cơ cấu cổ đông của công ty ( tính đến tại thời điểm 03/04/2013) 

 

STT Nội dung SL cổ phần nắm 
giữ 

Tỷ lệ sở hữu trong 
Công ty 

I Cá nhân 1.218.416 14,71% 

1 Đã lưu ký 1.216.936 14,69% 

2 Chưa lưu ký 1.480 0.02% 



• 

Cong Ty C8 Ph§n CO' Khi f)i~n Lu' Gia 	 BAO CAO THUONG NIEN 2012 

II Til chrrc 7.033.715 84,91 % 

1 Da iuu kY 7.033.715 8491 % 

2 Chua iLnl ky 0 0% 

T6ng cQng 8.252.131 99,62% 

b. 	 Thong tin chi ti~t v~ cae c6 dong 16n : 

Danh saeh e6 dong n~m giu' ttl' tren 5% v&n e6 ph~n eua Cong ty (tinh d~n tho'i di~m 
03/04/2013) 

Ten c6 dong Dja chI 
s6 c6 

phAn 
Ghi trj (dang) 

Ty I~/ 
I. ' Von co 

"pha n 

Cong ty C6 ph~n D~u tu 
H<;I t§ng Ky thu~t Thanh 

ph6 H6 Chi Minh (CII) 

50 Ton Th~t D<;Im, P. 
Nguy~n Thai Binh, 
Ql, TP.HCM 

6.625.273 66.252.730.000 79,98% 

T6ng ci)ng 6.625.273 66.252.730.000 79,98% 

2.2 - C6 dong nuO'c ngoai : 

• Co du e6 dong: 

STT Ni)i dung SL c6 ph§n nft m gifr Ty I~ so' hfru trong 
Cong ty 

I Cli nhan 26.490 0.32% 

I Da luu ky 26.490 0.32% 

2 Chua luu ky 0 0% 

II T8 chrrc 4.940 0,06% 

1 Da luu ky 4.940 0,06% 

2 Chua lU1J ky 0 0% 

T6ng cQng 31.430 0,38% 

32. 
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BAo c Ao TAI CHiNH DA DU<)C KrEM To AN 


CRO NAM TAl CHiNH KET TRUC NGAV 31 THANG 12 NAM 2012 


Thang 3 n{un 2013 
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CONG TY co PRAN co KHi DI~N LU GIA 
70 Lfr Gia, Phuong 15, Qu~n 11, Thanh ph6 H6 Chi Minh 

BAo cAo CVA BAN TONG GIAM DOC 

Ban T6ng Giam d6c Cong ty C6 ph~n Co khi Di~n Lu' Gia (gQi tit la "Cong ty") d~ trinh 'bao cao nay cung voi 
bao cao tai chinh dil'. dUQ"c kiSm to an cua Cong ty cho nam tai chinh kSt thuc ngay 31 thang 12 nam 2012. 

HOI DONG QUAN TRJ vA BAN TONG GIAM DOC 

Cac thanh vien cua H9i d6ng Qw'm tri va Ban T6ng Giam d6c Cong ty dil'. di~u hanh Cong ty trong nam va dSn 
ngay I~p bao cao nay g6m: 

Hoi d6ng Quan tri 

Gng Le Qu6c Blnh Chu tich 
Gng Cao T~n Khuong PhO chu tich 
Gng Dao VTnh Phuong Thanh vien 
Gng Nguy~n Van Thanh Thanh vien 
Ba Tang Thi Thu Ly Thanh vien 

Ban Tang Giam dac 

Gng NguySn Van Thanh T6ng Giam d6c 
Gog NguySn Van Thong Giam d6c tai chinh 
Gng Nguy€n Thanh Blnh G iam d6c nha may 
Gng Nguy€n Chi HiSu Giam d6c Ban d\l' an 

TRAcR NHI~M eVA BAN TONG GIAM Doe 	 ~ 
JHAN ':t-

Ban T6ng Giam d6c Cong ty co trach nh!~m I~p cac bao cao tai chinh hang nam phfm anh n;9t ~ach trung thl,!c ~A ; 
va hQ"p Iy tinh hinh tai chinh cung nhu ket qua ho?t dQng kinh doanh va tinh hlnh iUl.l chuyen tien t~ cua Cong lNH ,"
ty t<Dng nOm, Trong v;ee l(ip cae bao eao ta; eh;nh nay, Ban Tbng o;Om dbe dUQe yeu eau pha;: ~ 

• 	 LI,ra chQn cac chinh sach kS toan thich hgp va ap dl,mg cac chinh sach do m9t cach nh~t quan; 
• 	 Dua ra cac xet doan va u'oc Hnh m9t each hQ"p Iy va th~n tr<;mg; 
• 	 Neu ro cac nguyen tic kS toan thich hQ'p co duQ'c twin thu hay khong, co nhu'ng ap d\mg sai I~ch trQng ySu 

eftn dugc cong b6 va giai thich trong cac bao cao tai chinh hay khong; 
• 	 L~p cac bao cao tai chinh tren C(J sO- ho?t d9ng lien t\lC tru' tmang hgp khong thS cho rAng Cong ty se tiSp 

t\lC hOi;lt dQng kinh doanh; va 
• 	 ThiSt kS va tlwc hi~n M th6ng kiSm soat n9i be> m9t cach hu'u hi~u cho m\lC dich I~p va trlnh bay cac bao 

cao tai chinh hgp Iy nhim h?n chS n:ti ro va gian I~n, 

Ban T6ng Giam d6c Cong ty chiu trach nhi~m dam bao ring s6 sach k~ to an dUQ'c ghi chep mQt cach phu hQp 
d~ phan anh m9t cach hgp Iy tinh hlnh tai chinh cua Cong ty 6 b~t ky thai diSm nao va dam bao ring cac bao 
cao tai chinh tuan thu cac Chu~n m\l'c KS toan Vi~t Nam, H~ th6ng KS toan Vi~t Nam va cac quy djnh phap Iy 
co lien quan ti;li Vi~t Nam. Ban T6ng Giam d6c cung chiu tnkh nhi~m dam bao an toan cho tai san cua Cong 
ty va thl,!c hi~n cac bi~n phap thich hgp dS ngan ch?n va phat hi~n cac hanh vi gian l~n va sai ph?m khac. 

Ban T6ng Giam d6c xac nh~ ring Cong ty da tuan thu cac yeu du neu tren trong vi~c I~p cac bao cao tai 
chinh. 

2 
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BAo CA.O KIEM TOA.N 
V~ Bao cao tin chinh cho nam Hli chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2012 

ella Cong ty ca phAn CO' khi I)i~n Lii' Gia 

Kfnh glri: Cae ca dong, Hl}i dang Quan tri va Ban Tang Giam dBc 
Cong ty Ca phAn Co' khi J)i~n Lfr Gia 

Ch(mg toi da: ki~m to<ln Bao cao tai chfnh g6m: Bang can d6i k6 to<ln t':1i ngay 31 thang 12 nam 2012, Bao cao 
k6t qua hO':1t dQng kinb doanh, bao cao luu chuy~n ti~n t~ va thuySt minh bao cao tai chfnh cho nam tai chfnh 
k6t thuc cling ngay cua Cong ty C6 ph~n Co khf £)i~n Lfr Gia (gQi t~t la tlCong tytl) du'Q'c I~p ngay 27 thang 03 
nam 2013, tu trang 4 dSn trang 26 kem theo. Bao cao tai chinh kem thea khong nh~m phan anh tinh hlnh tai 
chinh, kSt qua hO':1t dQng kinh doanh va tlnh hinh lu'u chuy~n ti~n t~ thea cac nguyen tilc va thong I~ kS toan 
dugc ch§p nh~n chung t~i cac nuac khac ngoai Vi~t Nam. 

Trach nhiem ella Ban Tang Giam dBc va . Ki~m toan VieD 

Nhll' da: trinh bay trong Bao cao cua Ban T6ng Giam d6c t':1i trang 2, Ban T6ng Giam d6c Cong ty c6 tnich 
nbi~m I~p cac bao cao tai chfnh. Trach nhi~m cua chung tol la dua ra y ki6n kiSm toan v~ cac bao cao tai chfnh 
nay dl,ra tren kSt qua cua cUQc kiSm toano 

CO' sO' cua y ki~n 

Chung toi da: thvc hi~n cong vi~c kiSm toan thea cac Chu§n mt,rc Ki~m toan Vi~t Nam. Cac Chu§n mt,rc nay 
yeu cfru chung toi phai I~p kS hO':1ch va th~rc hi~n cong vi~c kiSm toan dS d':1t dll'gc s~r dam bao hgp Iy dng cac 
bao cao tai chfnh khOng c6 cac sai s6t trQng y~u . Cong vi~c kiSm toan bao g6m vi~c kiSm tra, tren co sa chQn 
mfru, cac b~g chung xac minh cho cac s6 li~u va cac thuySt minh tren bao cao tai chfnh. Chung toi cling d6ng 
thai tiSn hanh danh gia cac nguyen tilc kS toan dll'gc ap dyng va nhfrng lI'ac tinh quan trQng clla Ban Giam d6c 
cling nhu danh gia v~ vi~c trinh bay cac thong tin tren bao cao tal chfnh. Chung toi tin tll'O'ng dmg cong vi~c 
kiSm to an da: cung dp nhfrng co sa hgp Iy cho y kiSn cua chung tol. 

I; 

~ 

Theo y kiSn cua chung toi, bao cao tai chinh kem thea da phan anh trung thy'c va hgp Iy, tren cac khia C':1nh 
trQng ySu, tlnh hinh tai chinh cua Cong ty t':1i ngay 31 thang 12 nam 2012 cling nhu k~t qua hO<;1t dQng kinb 
doanh va tlnh hinh luu chuySn ti~n t~ cho nam tai chinh kSt thlk cling ngay, phll hgp vai cac Chuii.n my'c va 
ch~ dQ kS toan Vi~t Nam hi~n hanh va cac quy djnh phap Iy co lien quan. 

Nhu trinh bay t<;1i ThuySt minh s6 3, trong nam, Cong ty da ap dyng phi h6i t6 Thong tll' s6 179/20 12/TT-BTC 
do BO Tai chinh ban Mnh ngay 24 thang 10 nam 2012 ("Thong tu 179"). Thong tu 179 thay th~ thong tu 
201l2009/TT-BTC ngay 15 thang 10 nam 2009 cua BQ H ·i chinh ("Thong tu 201"). Thong ill 179 quy djnh v~ 
ghi nh?.n, danb gia va xU'ly d.c khoi'm chenh I~ch tY gia vai cac nghi~p VI} pMt sinh b~ng ngo':1i t~ va s6 du cac 
khoan ml,lc ti~n t~ phat sinh ill ngay 1 thang 1 nam 20 12 v~ co ban la gi6ng nhu huang d~n Xl!' Iy chenb I~ch ty 

uii.n mt,rc k~ toan Vi~t Nam s6 10. Anh huang cua vi~c Cong ty ap dl,lng Thong tu 179 d~n bao cao 
am tai chinh kSt thuc ngay 31 thang 12 nam 2012 dugc trlnh bay t':1i thuySt minh s6 4. 

LU'O'ng XU3n TrU'O'llg 
T6ng Giam d6c KiSm toan vien 
Ch(mg chi kiSm toan vien s6 0748/KTV Chung chi kiSm toan vi en s6 I 741IKTV 
Ngay 27 thimg 03 nom 2013 

Thanh vien hang AGN International / Member Firm of AGN International 

Kiem toan/Audit . Ke' toan/Accounting . Tv van thull/ Tax Consulting . Tai chfnh/Finance 
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CONG TY co PRAN co KHi DIt:;N Llr GIA BAo c Ao TAl CHiNH 

70 Lil Gia, phuOng 15, qu~n 11, Tp.H6 Chi Minh Cho nam tai chinh k€t tMc ngay 31 thang 12 nam 2012 


BANG CAN DOl KE ToAN 

T~i ngay 31 thang 12 nam 2012 


MAU SO B 01-DN 
Don vi: VND 

TAl SAN ~ Ma 
J. so 

Tbuy~t 
minh 

31112/2012 0110112012 
I 

A. TAI sAN NGA.N H~N 100 85.089.143.745 92.967.799.840 

I. Ti~n va cae khoan tllO'Dg dllO'Dg ti~n 
1. TiSn 

110 
111 5 

4.947.456.012 
4.947.456.012 

2.215.069.338 
2.215.069.338 

III. Cae kboan phai thu ng~n h~n 
1. Phai thu khach hang 
2. Tra tmac cho ngu'oi ban 
5. Cac khoan phai thu khac 
6. DlJ phong phai thu ng~n h~ kh6 doi 

130 
131 
132 
135 
139 

6 

22.843.776.018 
17.732.687.965 
7.069.711.218 

578.261.046 
(2.536.884 .211 ) 

21.123.941. 771 
15.959.862.025 
6.329.543.953 
1.474.675.482 

(2.640.139.689) 

IV. Hang tAn kho 
1. Himg t6n kho 
2. DlJ pMng giam gia hang t6n kho 

140 
141 
149 

7 51.978.504.347 
52.073.376.114 

(94.871.767) 

64.836.986.239 
64.931.858.006 

(94.871.767) 

V. Tai san ng~n h~n khae 
1. Chi phi tra tmac ng~ h~n 
2. Thu@ gia tri gia tang dmlc khfru trtl' 
4. rai san ngiin h~ klulc 

150 
151 
152 
158 8 

5.319.407.368 
89.796.211 

342.271.059 
4.887.340.098 

4.791.802.492 
10.140.000 

2.952.771.047 
1.828.891.445 

B. TAl SAN DAI H~N 200 305.095.858.496 298.723.219.040 

II. Tai san e6 djnh 
1. Tai san c6 dinh hil'u hinh 

- Nguyen gia 
- Gia tri hao mon lily k@ 

3. Tal san c6 dinh vo hinh 
- Nguyen gia 
- Gia tri hao mon lily k@ 

4. Chi phi xay dl,mg co ban da dang 

220 
221 
222 

· 223 
227 
228 
229 
230 

9 

10 

1 1 

82.185.003.070 
68 .652.698.611 
89.953.332.340 

(21.300.633.729) 
7.535.333.212 
8.126.674.450 
(591.341.238) 

5.996.971 .247 

218.316.201.790 
72.939.624.211 
89.237.802.272 

(16.298.178.061 ) 
7.661.346.874 
8.126.674.450 
(465.327 .576) 

137.715.230.705 

III. B5t di)ng san dl1u tll 
- Nguyen gia 
- Gia tri hao mon lily k@ 

240 
241 
242 

12 222.027.506.666 
226.240.674.030 

(4 .213.167.364) 

79.982.241.809 
80.300.312.065 

(318.070.256) 

V. Tai san dili h~n khae 
1. Chi phi tra tnrac dai h~n 

260 
261 

I 883.348.760 
883.348.760 

424.775.441 
424.775.441 

-

TONG CONG TAl SAN 270 390.185.002.241 I 391.691.018.880 

Cac thuyit minh tit trang 8 (Mn trang 26 fa m(Jt b(j phcjn h9'P thanh cita bao cao tai ch£nh 4 



CONG TV CO PHAN CO KHi DIEN LV' GIA BAo c Ao TAl CHiNH 
70 Let Gia, phuOng 15, qu~n 11, Tp.H6 Chi Minh Cho nam Uti chinh k6t thuc ngay 31 thimg 12 nam 2012 

BANG CAN DOl K E ToAN (ti~p theo) 

T~i ngay 31 tnang 12 naJTI 2012 


MAu s6 B OI-DN 
Dan vi: VND 

NGUONVON 
~ Mil 

sB 
Thuy~t 
minh 

31112/2012 0110112012 

A. NQPHAI TRA 300 229.671.106.055 231.915.086.055 

I. NQ' ng~n h~n 310 72.629.605.226 75.639.369.079 
1. Yay va nO' ng~n h~n 311 13 28.267.855.361 40.540.696.934 
2. Phai tra nguai ban 312 20.628.697.922 12.958.848.653 
3. Nguai mua tra ti6n tmac 313 18.069.045.121 10.054.532.206 
4. Thu~ va cac khoan phai n9P Nha nuae 314 14 1.227.801.130 3.768.281.869 
5. Phai tra nguai lao d9ng 315 750.953.912 1.917.599.005 
6. Chi phi phai tra 316 1.018.924.747 581.505.441 
9. Phii.i tra, phii.i n9P ng~n h<;ln kbac 319 15 517.766.527 2.925.441.329 
11 . Quy khen thuong, phue lO'i 323 2.148.560.506 2.892.463.642 

II. NQ' dai h~n 330 157.041.500.829 156.275.716.976 
3. Phai trii. dai h<;ln khae 333 16 16.763.533.309 41.475.836.017 
4. Yay va nO' dai h<;ln 334 17 140.277.967.520 114.686.000.357 
6. 01,1' phong trO' dp m~t vi~e lam 336 - 113 .880.602 

B. VON CHir SO HiJiJ 400 160.513.896.186 159.775.932.825 

I. VBn chii SO' hu'u 410 18 160.513.896.186 159.775.932.825 
1. V6n d~u tu ella eM so huu 411 82.835.610.000 82.835.610.000 
2. Th~ng du v6n e6 ph~n 412 53.407.837.000 53.407.837.000 
6. Chenh l~eh tY gia h6i doai 416 - (140.603.351) 
7. Quy d&u tu phM tri~n 417 3.601.974.134 3.559.991.134 
8. Quy dl,r phong Uti ehinh 418 

I 
624.928.244 624.928.244 

10. LO'i nhu~n sau thu~ chua phiin ph6i 420 20.043.546.808 19.488.169.798 

TONG CONG NGUON VON 440 i 390.185.002.241 391.691.018.880 

Duong Thj Nhung 
Nguai l~p bi~u 
Ngay 27 thang 03 nom 2013 

Cae thuyit minh tir trang 8 din trang 26 La me}t be} ph~n h9'P thGnh eua bao eao tai ehfnh 5 



CONG TV CO PHAN CO KHi f)l~N Lit GIA BAo cAo TAl CHiNH 
70 Lfr Gia, phuang 15, qu~n 11, Tp.H6 Chi Minh Cho nam tai ehinh k~t thUe ngay 31 thang 12 nam 2012 

BAo cAo KET QuA HO~'T DQNG KINH DOANH 

Cho nam tai ehinh k~t thue ngay 31 thang 12 nam 2012 


CHITIEU 

1. Doanb thu 
2. Cae khoan giam trLr doanh thu 
3. Doanh thu thuh 
4. Gia v6n hang ban 

5. LQi nhu~n gQP 
6. Doanh ti1U ho?t dOng tai ehinh 
7. Chi phi tai ehinh 

Trang do: Chi phi lai very 

8. Chi phi ban hang 

9. Chi phi quan Iy doanh nghi~p 

10. LQi nhu~n thuftn tir hOl].t oQng kinh doanh 
11. Thu nMp khae 
12. Chi phi khae 

13. L6 khac 
14. T6ng IQi nhu~n k~ toan tmo-c thu~ 
15. Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh 

16. Chi phi thu~ thu nMp doanh nghi~p hoi:ln I?i 

17. LQi nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p 
18. Li:li CO' ban tren e6 phi~u 

Ma 
sa 

01 
02 
10 
11 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
30 
31 
32 
40 
50 
51 
52 
60 
70 

Thuy~t 
minh 

19 
19 
19 
20 

21 

22 

23 

pi ,/-?1 

f/;/
Duong Thi Nhung N~uy~n Van ThOng 
Nguoi I?p biSu Ke to an tmang 
Ngay 27 thang 03 nam 2013 

MAu SO B 02-DN 
Dan vi: VND 

Nam 2011Nam 2012 

145.965.649.628 
1.613.384.228 

144.352.265.400 
117.564.202.337 
26.788.063.063 

30.537.728 
14.718.279.959 
14.552.411.063 
4.110.253.439 
5.048.107.355 
2.941.960.038 
1.504.279.098 
1.986.750.812 
(482.471.714) 

2.459.488.324 
1.619.826.260 

839.662.064 
101 

181 .642.728.264 
1.693.195.943 

179.949.532.321 
153.908.440.463 
26.041.091.858 

602.151.559 
3.395.923.799 
3.244.033.213 
5.586.218.064 
8.502.280.429 
9.158.821.125 

341.818.182 
3.990.679.038 

(3.648.860.856) 
5.509.960.269 

186.554.849 

5.323.405.420 
643 

::: 
t . 

y 

IIJ 
j 

H 

-
/ 

to 
::; 

Tong Giam d6e 

Cac thuyit minh tit trang 8 din trang 26 la m(Jt b(J phr/in h9P thanh clLa baa cao tai chinh 6 



CONG TY CO PRAN co KHI DJtN LU' GIA BAo cAo TAl CHiNH 
70 Lfr Gia, phuang 15, qu~n 11, Tp.H6 Chi Minh Cho nam tili chinh k~t thUc ngay 3 1 thfmg 12 nam 2012 

BAo cAo LUlJ CHUYEN TIEN T:E: 
(Theo phuang phap tnw ti~p) 


Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2012 


MAU s6 B 03-0N 
Dan vi: VND 

Ma 
Nam 2012 Nam 2011CHi TIEU sB 

I. Urn CHUYEN TIEN TlJ HO~T DONG 
KINHDOANH 
1. TiSn thu tu ban hang, cung cap dich Y\l va doanh 

thu khac 01 164.575.216.898 226.688.938.257 
022. Ti@n chi tra cho nguai cung cap hang h6a va dich Vl,l (97.623.361.069) (148.237.174.137) 

3. Ti@n chi tra cho nguai lao dong 03 (11.821.299.638)1 (9.039.101.969) 
4. Ti@n chi tn1 Uii vay 04 (18.305.906.343) (2.905.983.763) 

05 (2.055.856.289)5. Ti@n chi n9P thu~ thu nMp doanh nghi~p (4.140.336.191) 
06 7.080.589.5566. Ti@n thu khae tu ho?t d9ng kinh doanh 5.104.949.410 
07 (51.124.460.243)7. Ti@n chi khae eho ho?t d9ng kinh doanh (61.745.753.843) 
20 (9.275.077.128)LUll chuy~n ti~n thu§n tir ho~t oi}ng kinh doanh 5.725.537.764 

1 

II. LUU CHUYEN TIEN TUHO~T DQNG DAu TU 
1. Ti@n chi d~ mua s~m, x§.y d1!l1g TSCD va cae tai 

san dai h?n khae 21 (2.653.591.978) (21.058.541.217) 
2. Ti@n thu ttr thanh iy, nhuqng ban TSCD va cae 

tai san dal h?n khae 22 1.340.000.000 
4. T i@n thu h6i eho vay, ban i?i cae eong el,l nq eua 

dan vi khae 24 9.400.000 
6. Ti@ll thu h6i d~u tu g6p v6n vao dan vi khae 26 128.516.973 
7. Ti@ll thu Eli eho vay, e6 tU'e va Iqi nhU?ll duqe ehia 27 30.537.728 360.000.000 
LUll chuy~n ti~n thu§n tir ho~t oi}ng o§U tu 30 (1.283.054.250) (20.560.624.244) 

III. LU'U CHUYEN TIEN TU HO~T DONG 
TAICHINH 
3. Ti@ll vay llg~ll h?ll, dai h?ll nh?ll duqe 33 113.302.801.923 106.405.[05.751 
4. Ti@n chi tra nq g6e vay 34 (99.970.800.871) (79.951.804.287) 
6. C6 tU'e, lqi nhu?n da tra eho ehu so ht:i'u 36 (13.253.697.600) 
LUll chuy~n ti~n thu§n tir ho~t oi}ng tai chinh 40 13.332.001.052 13.199.603.864 

LUll chuy~n ti~n thu§n trong nam 50 2.773.869.674 (1.635.482.616) 

Ti~n va tUO'ng oUO'ng ti~n o§U nam 60 3.849.615.494 
Anh hU'ong eua thay d6i ti gia h6i doai 61 936.460 
Ti~n va tUO'ng Olf(yog ti~n cuBi nam 70 2.215.069.338 

;u'/-//) 
I ' 

DUO'ng Thj Nhung t_...___ en Van Thong 
Nguai l?p bi~u Ke toan tmo-ng Tong Giam d6e 
Ngay 27 thimg 03 nam 2013 

Cae thuyit minh tir trang 8 din trang 26 ta m(;t b(; ph{m h(Jp thanh eua baa eao tai ehinh 7 



CONG TY CO PHA.N co KHi f)I~N LV' GIA BAo cAo TAI CHiNH 
70 Lfr Gia, phui'mg 15, qu~n 11, Tp.H6 Chi Minh Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 th{mg 12 nam 2012 

THUYET MINH BAo cAo TAl cHiNH MAU SO B 09-DN 
Cac thuyit rninh nay fa rn(Jt bo ph(in h(yp thilnh va c6n auo'c aoc aimg thili vO'i cac baa caa tai chinh kern thea 

1. TH ONG TIN KHAI QUAT 

Binh thuc SO' hii'u v&n 

Cong ty C6 phfrn Co ' hi Di~n Lu' Gia (gQi t~t la "Cong ty") la cong ty c6 ph~n dugc chuy€n d6i tir 
Cong ty Co khl Lu Gia, mQt doanh nghi~p nha nucyc dU'gc thanh I?p nam 1978 thea Quy@t dinh s6 
8032/QD-UB-KT ngay 28 thang 12 nam 1999 cua Uy ban Nhan dan Thanh ph6 H6 Chi Minh. Cong 
ty hOl;tt d(>ng thea Gi~y chung nh?n dang ky kinh doanh s6 4103000020 do S6 K@ hol;tch va D~u tu 
Thanh ph6 H6 Chi Minh dp I~n dfru vao ngay 8 thang 3 nam 2000 va cac 1~1l sU'a d6i sau d6. 

v6n di~u I~ cua Cong ty la 82.835.610.000 d6ng. T6ng s6 c6 phfrn la 8.283.561 c6 ph~n vai m~nh gia 
la 10.000 d6ng/c6 ph~n . 

Trlf s6 chinh cua Cong ty tl;ti 70 Lu Gia, phuong 15, qu~n 11, Thanh ph6 H6 Chi Minh. 

T6ng s6 nhan vien cua Cong ty tl;ti ngay 31 thang 12 nam 2012 la 119 (31 thang 12 nam 2011 : 133). 

Nganh ngh~ kinh doanh va ho~t dQng chinh 

Hol;tt dQng kinh doanh cua Cong ty bao g6m : l~p di[lt h~ th6ng di~n ; san xu~t thi@t bi di~n khac; hol;tt 
oQng ki@n truc va tu v§n ky thu?t c6 lien quan; ban buon V?t li~u, thi@t bj l~p oi[lt khac trong xay dlf'ng; 
san xu§t cac c~u ki~n kim 10l;ti; ban buon chuyen doanh khac; hol;tt o(>ng dich Vlf h6 trg kinh doanh 
khac; ban Ie nhien li~u d(>ng co trong cac clra hang chuyen doanh; giao dlfC ngh~ nghi~p; xay dl,mg 
conI,'; trinh cong i,ch; ban buon may m6c, thi@t bi va phlf tung may khac; ki~ doanh b~t oQn& san, 
quyen Slf dlfng dat thu(>c chu s6 huu, chu Slr dl,lng hoi[lc oi thue; sU'a chua thiet bi oi~n ; san xuat san 
pham khac bing kim lol;ti; l~p oi[lt h~ th6ng xay dl,fng khac; v?n tai hang h6a ven bi€n va vi~n duong; 
v~n tai hang h6a ouong thuy nQi ola; cac dich Vlf tang wOng suc khoe ... 

2. c o sa L~ BAo cAo TAl CHiNH vA KY KE ToAN 

CO' SO' l~p bao cao tai chinh 

Cac bao cao tai chinh kern thea dugc trinh bay bing D6ng Vi~t Nam (VND), thea nguyen t~c gia g6c 
va phu hQ'P vai cac Chu~n ml,l'c k@ toan Vi~t Nam, H~ th6ng k@ toan Vi~t Nam va cac quy oinh phap 
Iy c6 lien quan tl;ti Vi~t Nam. 

Bao cao tai chinh kern thea khOng nh~m phan anh tinh hinh tili chinh, k@t qua hol;tt oQng kinh doanh 
va tlnh hlnh luu chuy€n ti~n t~ thea cac nguyen t~c va thong l~ k@ toan oU'Q'c ch§p nh?n chung tl;ti cae 
nuac khac ngoai Vi~t Nam. 

Nam tai chinh 

Nam tai chfnh cua Cong ty b~t o~u tu' ngay 1 thang 1 va k~t thuc vao ngay 31 thang 12 hang nam. 

3. Ap Dl)NG HUONG DAN KE ToAN Mal 

Ngay 24 thang 10 nam 2012, BQ Tai chfnh oil ban hanh Thong tu s6 179/2012/TT-BTC ("Thong tu 
179") quy oinh vi~c ghi nh?n, oanh gia va xu' Iy cac khoan chenh l~ch tY gia trong doanh nghi~p thay 
th@ Thong tu s6 20 1I2009/TT-BTC do BQ Tai chfnh ban hanh ngay 15 thang 10 nam 2009 ("Thong ill 
201"). Thong tu 179 c6 hi~u Il,fc thi hanh k~ tl1 ngay 10 thang 12 nam 2012 va dugc ap d\lng ill nam 
tai chfnh 2012 . Thong tu !79 quy oinh v~ ~hi nh~n, danh gia va ~lr ly cac khoan chenh l~ch tY gia vai 
cac nghi~p VI,I phat sinh bang ngol;ti t~ va so du cac khoan ml,lc tien t~ phat sinh tU· ngay 1 thang 1 nam 
2012 v~ co ban la gi6ng nhu hU'ang dfrn xU'ly chenh l~ch ty gia thea Chu~n ml,fc k@ toan Vi~t Nam s6 
10. Anh hucmg cua vi~c Cong ty ap dl,lng Thong tu 179 d@n bao cao tai chinh cho nam tai chinh k@t 
thUc ngay 31 thang 12 nam 2012 dugc trlnh bay tl;ti thuy@t minh s6 4. 

8 



CONG TY co pRAN co KHi :E>I~N LO' GIA BAo c Ao TAI CHiNH 
70 Lit Gia, phuemg 15, qu~n 11, Tp.H6 Chi Minh Cho nam tai ehinh k~t thue ngay 3 1 thang 12 nam 2012 

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH (ti~p theo) MAu s6 B 09-DN 
Cac thuyit minh nay la m(Jt b(J pht;in hr;rp thanh va cdn tlu(Jc tl9c tl6ng thai vai cac baa cao tai chinh kem thea 

4. TOM TAT CAC cHiNH sAcH KE TOAN cm) YEU 

Sau day la cae ehinh saeh k§ toan ehil y§u duqe Cong ty ap d\mg trang vi~e I~p bao eao tai ehinh: 

UO'C tinh k~ toan 

Vi~e I~p cae bao cao tai ehinh tuan thil thea cae Chufrn mve KS toan Vi¢t Nam, H~ th6ng K§ toan 
Vi~t Nam va cae quy dlnh phap Iy e6 lien quan t:;1i Vi~t Nam yeu c~u Ban Giam d6c phai c6 nhfi'ng 
uoc tinh va gia dlnh anh huang d§n s6 li~u bao cao v~ cong nq, tai san va vi~c trlnh bay cac khoan 
cong nq va tai san ti~m tang t:;1i ngay I~p cac bao cao tai chinh cung nhu cac s6 li~u bao cao v~ doanh 
thu va chi phi trong su6t nam tai chinh. KSt qua hO:;1t d(>ng kinh doanh thl,Ic t~ c6 th~ khac voi cac uoc 
Hnh, gia dlnh d~t ra. 

Cong CI} tai ehinh 

Ghi nhq.n ban diLU 

TiJi scm fiJi chinh: T:;1i ngay gh\ nMn ban d~u, tai san tai chinh duqc ghi nh~n thea gia g6c c(>ng cac 
chi phi giao dich c6 lien quan tr~rc tiSp d§n vi~c mua sam tai san tai chinh d6. Tai san tai chfnh cua 
Cong ty bao g5m tien, cac khoan tU'ang duang ti~n, cac khoan phai thu khach hang. 

C6ng n(J fiJi chinh: T:;1i ngay ghi nh~n ban d~u, cong nq tai chinh ouqc ghi nMn thea gia g6c trlr di 
cac chi phi giao dich c6 lien quan trl,rc tiSp dSn vi~c ph:it h~mh cong n9 tai chinh d6. Cong nq tai chinh 
cila Cong ty bao g5m cac khoan phai tra nguai ban, phai tra khac, cac khoan chi phi phai tra, cac 
khoan vay. 

Dallil giQ [(Ii sau [im ghi nhq.n ban drm 

Hi~n t:;1i, chua c6 quy dinh ve danh gia l:;1i cong Cl,l tili chinh sau ghi nMn ban dfru. 

Ti~n va eae khoan tlfO'Dg olfong ti~n 

Ti~n va cac khoan tuang Quang ti~n bao g6m ti~n m~t t:;1i quy, cac khoan ti~n gui khong ky h:;1n, cac 
khoilll d~u tu ngin h:;1n, c6 kha nang thanh khoan cao, dS dang chuy~n d6i thanh tien va it rui ro lien 
quan dSn vi~c bi§n d9ng gia trio 

Dt,r phOng phai thu kh6 doi 

Dl,I phong phai thu kh6 doi duqc trich I~p cho nhUng khoan phai thu da qua h:;1n thanh toan tll' sau 
thang tr6 len, ho~c cac khoan thu ma nguo'i nq kh6 c6 kha nang thanh toan do bl thanh Iy, pha san hay 
cac kh6 khan tuang W. 

Hang t6n kho 

Hang t6n kho duqc xac dlnh tren co sa gia thfrp hon giua gia g6c va gia tri thu~n c6 th~ thl,Ic hi~n 
duqc. Gia g6c hang t5n kho bao g5m chi phi nguyen v~t li~u tfllc ti~p, chi phi lao d9ng trvc ti~p va 
chi phi san xufrt chung, n~u c6, d~ c6 duqc hang t5n kho 6 dia di~m va tr:;1ng thai hi~n t:;1i. Gia tri cila 
hang t511 kho xufrt dung duqc xac dinh thea phuang phap binh quan gia quy~n . Gia tri thw~n c6 th~ 
thvc hi~n duqc duqc xac dlnh b~ng gia ban uoc tinh trll' cac chi phi d~ hoan thanh cung chi phi ti~p 
thi, ban hang va phan ph6i phat sinh. 

DV phong giam gia hang t5n kho cila Cong ty duqc trich I~p thea cac quy dinh kS toan hi~n hanh. 
Theo d6, C6ng ty duqc phep trich I~p dll phong giam gia hang t6n kho 16i tho'i, hong, kem ph§.m chfrt 
trong tmong hqp gia trl thl,Ic t§ cua hang t5n kho cao han gia tri thufrn c6 th~ thvc hi~n duqc t:;1i thai 
di~m kSt thuc nien d(> kS toano 
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CONG TY CO PII.AN co KHi DI~N LiT' GlA BAo c Ao TAl CHINH 
70 Lil' Gia, phuong 15, qu~n 11, Tp.H6 Chi Minh Cho nam tai ehinh k€t thU~gay 31 thang 12 nam 2012 

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH (ti€p theo) 	 MAu SO B 09-DN 
Cac thuyit minh nay fa mi?t bi? ph(m h9P thdnh va cdn au(Yc a9c a6ng thai vai cac baa caa tai chinh kem thea 

Tai san e& dinh hfru hlnh va kb~u bao 

Tai san e6 djnh huu hinh duve trinh bay thea nguyen gia tn! gia trj hao mon lily k~. 

Nguyen gia tai san e& jnh hu-u hloh bao g6m gia mua va toan bl) cac chi phi khac lien quan tn!c ti~p 
d~n vi~e dua tai san van tr~mg thai slin sang slr dl,mg. 

Nguyen gia tai san c6 djnh hU'u hlnh do tl,r lam, h.T xay dl,rng bao g6m chi phi xay dvng, chi phi san 
xu~t thl,rc t~ phlit sinh cl)ng chi phi lip d?t va ch~y thu. 

Tai san c6 djnh hU'u hlnh dugc kh~u hao thea phuung phap duang thfu1g dl,ra tren thai gian hu-u dl,mg 
uac tfnh, Ct.1 th~ nhu sau: 

S6nam 
Nha cLra va v?t ki~n truc 10 - 50 
May moe va thi~t bj 5 - 20 
Thi~t bj van phong 3-8 
Phuung ti~n v?n tai 5 - 10 

Tai san e& dinb vo blnb va kb~u bao 

Tai san c6 djnh vo hloh th~ hi~n gia trj quy~n su dl;mg d~t va ph~n m~m may tinh, duqc trinh bay thea 
nguyen gia tn! gia trj hao man IGy k~. Quy~n su dl,mg d~t duqc phan b6 thea phuung phap duang 
th~ng d\Ta tren thm gian su dl,mg 10 d~t. Ph~n m~m vi tinh duqc phan b6 thea phuung phap duang 
th~ng trong vong 10 nam. 

Chi phi xay d\l'ng CO' ban dO' dang 

Cac tai san dang trong qua trlnh xay dl,rng ph\lc V\l m\lc dich san xu~t, cho thue, quan trj ho?c cho b~t 
ky m\lc dich nao khac duqc ghi nh?n thea gia g6c. Chi phi nay bao g6m chi phi djch V\l va chi phi lai 
vay co lien quan phu hqp vai chinh sach k~ toan cua Cong ty. Vi~c tinh kh~u hao cua cac tai san nay 
dugc ap dl,mg gi6ng nhu vai cac tai san khac, bit d~u tu' khi tai san 6 van tr~ng thai slin sang su d\lng. 

B~ t dQng san d~u tu 

B~t dl)ng san d~u tu bao g6m quy~n su dl,mg d~t va V?t kiSn truc do cong ty nim giCr nh~m m\lc dfeh 
thu Iqi tu' vi~c cho thue ho?c cha tang gia duqc trinh bay thea nguyen gia tril gia trj hao man IGy kS. 
Nguyen gia cua b~t dl)ng sim dau tu dugc mua bao g6m gia mua va cac cbi phi lien quan tr\Tc ti~p nhu 
phi djch V\l tu v~n v~ lu?t phap lien quan, thuS truae b~ va chi phi giao djch lien quan khac. Nguyen 
gia b~t dl)ng san d~u tu 1\1" xay la gia trj quy~t toan cong trinh ho?c cac chi phi lien quan tn,rc tiSp cua 
b~t dl)ng san d~u tu. 

B~t dl)ng san dau tu duqc kh~u hao thea phuung phap duang th~ng tren thai gian hu-u d\lng uoc tinh 
trong vong 50 nam. 

Cae khoan tra tru6'e dai h~n 

Cac khoan chi phi tra truac dai h?n bao g6m cong C\l, d\lng C\l, linh ki~n lo~i nh6, chi phi sua chu-a tai 
san c6 djnh va dugc coi la co kha nang dem I~i Iqi ich kinh t~ trong tuung lai cho Cong ty vai thai 
h~n til ml)t nam tr6 len. Cac chi phi nay dugc v6n hoa du6i hlnh thlrc cac khoan tra truac dai h~n va 
duqc phan b6 van bao cao k~t qua ho~t dl)ng kinh doanh, suo d\lng phuung phap duang th~ng trong 
khoang thai gian khong qua ba nam thea cac quy djnh k~ toan h li~n hanh . 

Ghi nb~n doanb thu 

Doanh thu ban hang duqc ghi nh?n khi d6ng thai th6a man t~t ca nam di~u ki~n sau: 

(i) 	 Cong ty da chuy~n giao phan Ian rui ro va Iqi feh gin li~n vai quy~n s6 hQ'U san ph~m ho?c hang 
hoa cho ngum mua; 
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CONG TY CO PRAN co KHi D1~N LU GIA BAo cAo TAl CHiNH 
70 Lfr Gia, phuOng 15, qu?n 11, Tp.H6 Chi Minh Cho nam tai chinh k~t tMc ngay 31 thang 12 nam 2012 

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH (ti~p theo) MAU SO B 09-DN 
Cac thuyit minh nay fa m(3t b(3 ph{m h(yp thanh va cdn du'O'C d9c d6ng thai wyi cac brio cao tai chfnh kem thea 

Ghi nh~n doanh thu (ti~p theo) 

(ii) 	Cong ty khong con n~.m giu' quy~n quan Iy Mng h6a nhu' nguai sO- huu hang h6a hoi;ic quy~n 
ki€m soM hang h6a; 

(iii) Doanh thu dugc "" dinh tucmg d6i chic chin; 
(iv) Cong ty se thu du9'c 19'i feh kinh t~ til' giao dich ban hang; va 
(v) 	 Xac dinh dugc chi phi lien quan d~n giao dich ban hang. 

Ngo~i t~ 

Trong nam, Cong ty da ap d\mg phi h6i t6 Thong to' s6 179 quy dinh v~ ghi nh?.l1, danh gia va xu Iy 
cac khoan chenh I~ch ty gia trong doanh nghi~p thay th~ ThOng tll' s6 201. Theo d6, cac nghi~p vv 
phM sinh b~ng cac lo~i ngo~i t~ dugc chuy€n d6i theo ty gia t~i ngay pMt sinh nghi~p vv. S6 duo cac 
khoan mvc ti~n t~ c6 g6c ngo~i t~ t~i ngay k~t thuc nien dl) k~ toan dugc chuy~n d6i thea ty gia mua 
t~i ngay nay do ngan hang thu'ong m~i nO'i Cong ty mo- tai khoan cong b6. Chenh I~ch ty gia phM sinh 
va chenh I~ch ty gia do danh gia I~i s6 dO' cac khoan mvc ti~n t~ c6 g6c ngo~i t~ dll'Q'c h~ch toan vao 
bao cao kSt qua ho~t dl)ng kinh doanh. Lai chenh I~ch 15' gia do danh gia I~i cac s6 dO' cac kho<'m mvc 
c6 g6c ngo~i t~ t~i ngay k~t thuc nien dl) k6 toan khong dU'Q'c dung d€ chia cho chu sO- hu·u. Thong to' 
179 quy dinh v~ ghi nh?,n, danh gia va xu Iy cac khoan chenh I~ch 15' gia vai cac nghi~p vv pMt sinh 
b~ng ngo~i t~ va s6 du cac kho<'m mvc ti~n t~ phM sinh tll' ngay 1 tMng 1 nam 20 12 v~ CO' ban 1£1 gi6ng 
nhu huang d~n xu Iy chenh I~ch ty gia thea Chuan mv'c k6 toan Vi~t Nam s6 10. 

N6u Cong ty ap dVng ghi nh?,n chenh I~ch ty gia thea VAS 10, s6 du IO'i nhu?,n chua phan ph6i t~i 
ngay I thang 1 nam 2012 se giam 140.603.351 d6ng va Igi nhu?n tmac thu6 cua Cong ty cho nam tai 
chinh k6t thuc ngay 31 thang 12 nam 2012 se tang 140.603.351 d6ng va s6 du khoan mvc "Chenh 
I~ch ty gia h6i doai" dugc phan anh trong mvc "V6n cM sa huu" tren bang can d6i k6 toan cua Cong 
ty t~i ngay 1 tMng 1 nam 2012 se tang 140.603.351 d6ng. Ban Giam d6c Cong ty quy6t dinh ap dvng 
vi~c ghi nh?n chenh I~ch ty gia thea huang d~n t~i Thong tu 179 va tin tuang vi~c ap dvng d6 cung 
vai vi~c d6ng thai cong b6 d§.y du thong tin v~ sv· khac bi~t trong tmang h9'P ap dVng theo huang d~n 
thea VAS lOse cung dp d§.y du hon cac thong tin cho nguai suo dVng bao cao tai chfnh. 

Chi phi di vay 

Chi phi di vay lien quan trV'c ti6p d6n vi~c mua, dfrll to' xay dl!ng hoi;ic san xu§.t nhu'ng tai san cfrn ml)t 
tho'i gian tuO'ng d6i dai d€ hoan thanh dua vao SUo dvng hoi;ic kinh doanh du'Q'c cl)ng vao nguyen gia tai 
san cho d6n khi tai san d6 dugc dua vao su dVng hoi;ic kinh doanh. Cac khoan thu nh?p phat sinh ttl' 
vi~c dfru tu t~m thai cac khoan vay dugc ghi giam nguyen gia tai san co lien quan. 

T~t ca cac chi phi lai vay khac dugc ghi nh?n vao Bao cao K6t qua ho~t dl)ng kinh doanh khi phM 
sinh. 

Cae khoan dl! phOng 

Cac khoan dv' phOng dugc ghi nh?n khi Cong ty c6 nghTa vv ng hi~n t~i do k6t qua tll' ml)t Sl! ki~n da 
xay ra, va Cong ty c6 kha nang phai thanh toan nghTa vv nay. Cac khoan dl)' phOng du9'c xac djnh tren 
CO' s6 uac tfnh cua Ban Giam d6c v~ cac khoan chi phi cfrn thi6t d€ thanh toan nghTa vl,I nO' nay t~i 
ngay k6t thuc nien dl) k6 toano 

Thu~ 

Thu~ thu nh?P doanh nghi~p th€ hi~n t6ng gia tri cua s6 thu6 phai tra hi~n t~i va s6 thu~ hoan I~i. 

S6 thu~ pMi tra hi~n t~i du9'c tfnh dl!a tren thu nh?p chiu thu6 trong nam. Thll nMp chiu thu~ khac 
vai 1O'i nhu?,n thufrn duO'c trlnh bay tren bao cao k6t qua ho~t dl)ng kinh doanh vi thu nh?P chiu thu6 
khong bao g6m cac khoan thu nh?p hay chi phi tfnh thu6 hoi;ic duO'c kh~u tnl' trong cac nam khac (bao 
g6m ca 16 mang sang, n6u c6) va ngoai ra khong bao g6m cac chi tieu khong chiu thu6 hoi;ic khong 
dugc kh§.u trtl'. 
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CONG T Y CO PRAN c o KHi DI~N LV' GIA BAo c Ao T AI cHiNH 
70 Lfr Gia, phuOng 15, qu?n 11, Tp.Ha Chi Minh Cha nam tli chinh k~t thlic ngay 31 thang 12 nam 2012 

THUYlh MINH BAo cAo TAl cHiNH (ti~p thea) MAu s6 B 09-DN 
Cac thuyit minh nay la m9t b9 ph(m h(Yp thanh va cdn du(yc d9C d6ng tho·i vo·i cac baa caa tai chinh kem thea 

Thu~ (ti~p theo) 

Thu~ thu nh?p hoiln l~i duQ'c tinh tren cac khoan chenh l~ch gifra gia trj ghi s6 va w s6 Hnh thu~ thu 
nh?p cua cac khoan m\lc tai san hoi;l.c cong nQ' tren bao cao tai chinh va dugc ghi nh?n thea phuong 
phap bang din d6i k~·'fioan. Thu~ thu nMp hoiln l~i phai tra phai duQ'C ghi nh?n cho tit ca cac khoan 
chenh l~ch t~m thai con tai san thu~ thu nh?p hoiln l~i chi dUQ'c ghi nMn khi chAc chAn c6 du Igi 
nhu?n tinh thu~ trong tuang lai d~ khfru trir cac khoan chenh l~ch t~m thai. 

Thu~ thu nh?p hoiln l~i duQ'c x:k djnh thea thu~ sufrt d\l· tinh se ap dl,mg cho nam tai san dUQ'C thu h6i 
hay ng phai tra dugc thanh toano Thu~ thu nMp hoiln l~i dUQ'c ghi nh?n VaG bao cao k~t qua ho~t d9ng 
kinh doanh va chi ghi VaG v6n chu s6 hu·u khi khoan thu~ d6 co lien quan d~n cac khoan m\lC duQ'c 
ghi th~ng VaG v6n chu s6 hu·u. 

Tai san thu€ thu nh?p hoiln l~i va nQ' thu€ thu nMp hoiln l~i phai tra du·gc bli trli· khi Cong ty c6 quy€n 
hQ'p phap d~ bu tru· gifra tai san thu~ thu nMp hi~n hanh v6i thu€ thu nh?p hi~n hfmh phai n<)p va khi 
cac tai SilO thu€ thu nh?p hoiln l~i va nQ' thu€ thu nh?p hoiln l~i phai tra lien quan t6i thu~ thu nh?p 
doanh nghi~p dUQ'c quan ly b6i cling mQt w quan thu€ va Cong ty co dV djnh thanh toan thu€ thu 
nh?p hi~n hanh tren w s6 thu~n. 

Vi~c xac djnh thue thu nh?p clla Cong ty can cli VaG cac quy djnh hi~n hant v€ thu~ . Tuy nhien, 
nhfrng quy djnh nay thay d6i thea tLmg thai ky va vi~c xac djnh sau cling v€ thu~ thu nMp doanh 
nghi~p tuy thuQc vao k~t qua ki~m tra clla w quan thu~ c6 th1lm quy€n. 

Cac loc;ti thu~ khac duQ'c ap dl,mg thea cac lu?t thu€ hi~n hanh tc;ti Vi~t Nam. 
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CONG TV CO PRAN CO KHi DIJl:N LU GIA sAo cAo TAl CIDNH 
70 Lfi' Gia, phubng 15, qu~n 11 , Tp.H6 Chi Minh Cho nam tai chinh k€t tMc ngay 31 thang 12 nam 2012 

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH (ti€p theo) MAu SO B 09-DN 
Cac thuy it mmh nay la rn9t bo phc;in h(Jp thanh va can ilU9'Cil9C il6ng tMi vai cac baa cao tai chinh kern thea 

52.073.376.114 64.931.858.006 
{94.87 1.7672 {94.871.7672 

51.978.504.347 64.836.986.239 

3I112/2012 0110 I120 12 
YND YND 

9.000.000 2.000.000 
4.878.340.098 1.826.891.445 
4.887.340.098 1.828.891.445 

5. TIEN 

Ti6n m~t 
Ti6n gl'ri ngiin hang 
Cqog 

6. cAc KHOAN PHAI THU KHAc 

Khoan phai thu nh?n ban giao tu Cong ty TNHH MTV 
Co khi di~n Lil Gia 
Hi san thiSu cha xu Iy 
Ti6n d~t CQC thue van phong t~i gu?n 11, TP.HCM 
L~ phi toa an 
Ti~n Hii hgp tac kinh doanh 
Phai thu khac 
CQog 

7. HANG TON KHO 

Nguyen li~u , V?t li~u 
Cong Cl), dl)ng Cl) 
Chi phi san xUfrt, kinh doanh dO- dang 
Thanh ph§m 
Hc'mg h6a 
CQng 
Dt,r phOng giam gia hang t6n kho 
Gia trj thu3n c6 the thl!C hi~n oUQ'c clla hang 
tiln kho 

8. T AI SAN NGAN H';'N KHAc 

Ky CU'gc, ky guy ng~n h~n 

T~m (rng cho nhiin vien 

CQng 


31/12/2012 
VND 

5.377.954 
4.942.078.058 
4.947.456.012 

31112/2012 
VND 

283.640.353 
107. 181.226 
60.000.000 
12.017.526 

115.421.941 
578.261.046 

3.165.445.947 
105.768.754 

44.610.301.846 
4.070 .270.776 

121.588.791 

01/01/2012 
YND 

71.789.477 
2 .143 .279.861 
2.215.069.338 

0110112012 
YND 

1.113.753.025 
107.181.226 
60.000.000 
12.017.526 
90.000.000 
91.723 .705 

1.474.675.482 

31112/2012 01/01/2012 ~ 
YND YND 

r 

1.839.730.700 ~ 
86.290.721 

58.134.128.379 
4.504.795.479 

366.912.727 
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CONG TY CO PHAN co KHi DIl):N Lit GIA BAo cAo TAl CHiNH 
70 W Gia, phuOng 15, qu~n 11, Tp.H6 Chi Minh Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2012 

THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH (ti~p theo) MAU SO B 09-DN 
Cac thuyit minh nay la m6t b6 ph{m h(yp thanh va cdn du'(Yc d9C d6ng thai vai cac baa dlO tai chinh kem thea 

9. T AI SAN CO DJNH HUu HINH 

NGUYEN G IA 
T;;ti ngay 01/0112012 
Mua m6'i trong nrun 
D~u tu xay dvng CCJ ban 
hoan thanh 
Thanh Iy, nhuqng ban 
T;;ti ngay 31112/2012 

Nha clra 
v$.t ki~n truc 

::l VND 

39.125.572.693 
600.000.000 

256.194.040 

39.981.766.733 

May m6c 
thi~t bi 

VND 

43.728.084.124 
1.711.930.489 

45.440.014.613 

Phuong ti~n 
v$.n tai 

VND 

5.599.700.296 

(2.053.812.716) 
3.545.887.580 

Thi~t bi 
quan Iy 

VND 

784.445.159 
201.21 8.255 

985.663.414 

T6ng ct)ng 
VND 

89.237.802.272 
2.513.148.744 

256.194.040 
(2.053.812.716) 
89.953.332.340 

CIA TRI HAO MON LUY KE 
T;;ti ngay 01101 /2012 
Khfru hao trong nrun 
Thanh Iy, nhuqng ban 
T;;ti ngay 31/12/2012 

2.063.044.402 
937.235 .647 

3.000.280.049 

11.351.154.542 
4.057.483.848 

15.408.638.390 

2.327.109.434 
444.639.452 

(547.683.392) 
2.224.065.494 

556.869.683 
110.780.113 

667.649.796 

16.298.178.061 
5.550.139.060 
(547.683.392) 

21.300.633.729 

GIA Till CON L~I 
TlJi ngay 0110112012 37.062.528.291 32.376.929.582 3.272.590.862 227.575.476 72.939.624.211 

Tl.Ii ngay 31112/2012 36.981.486.684 30.031.376.223 1.321.822.086 318.013.618 68.652.698.61 I 

Nhu trinh bay t;;ti Thuy~t minh 13 va 17, C6ng ty da th~ ch~p nha xuong, may m6c thi~t bi, phuO'ng 
ti~n v~n tai d~ dam bao cho cac khoan vay ngan hang. 

Nguyen gia cua tai san c6 dinh bao g6m cac tai san c6 dinh da kh~u hao h~t nhung vfrn con suo dt,mg 
t;;ti ngay 31 thang 12 nam 2012 la 3.307.033.585 d6ng (31 thang 12 nam 20 II: 3.250.965.429 d6ng). 

10. TAI SAN CO DINH VO HINH 

Nguyen gia 
T;;ti ngay 01/01/2012 

Ph~n m~m 
may tinh 

VND 

95.000.000 

Quy~n Slr 
dt,mg d~t 

VND 

8.031.674.450 

T6ng cQng 
VND 

8.126.674.450 

Gia tri hao mon liiy k~ 
T;;ti ngay 0110112012 
Kh~u hao trong nam 
T;;ti ngay 31112/2012 

16.750.008 
9.500.004 

26.250.012 

448.577.568 
116.513 .658 
565.091.226 

465.327.576 
126.013.662 
591.341.238 

Gia tri con I~i 
T~i ngay 0110112012 78.249.992 7.583.096.882 

-
7.661.346.874 

T~i ngay 3111212012 68.749.988 7.466.583.224 7.535.333.212 

Nhu trlnh bay t;;ti Thuy~t minh s6 17, C6ng ty aa th~ ch~p quy~n suo dt,mg d§.t DI/ an nha may CO' khi 
t;;ti khu cong nghi~p Nhan Tr;;tch d~ dam bao cho cac khoan ti~n vay ngan hang. 

11. CHI PHi xAY DljNG co BAN DO DANG 

S6 du chi phi xay dt,mg CO' ban da dang th~ hi~n gia tri xay d,/ng da dang cua ph~ van phong va cac 
h;;tng mt,lc lien quan chua hOM thanh thuQc DI/ an cao 6c phlrc hQP t;;ti dia chi 70 LG' Gia, phuOng 15, 
qu~n 11, Thanh ph6 H6 Chi Minh. 
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CONG TY CO p RAN co KHi DIIJ:N LiT' GIA BAo c Ao TAl CHiNH 
70 Lfr Gia, phuOng 15, qu~n 11, Tp.H6 Chi Minh Cha nitm tai chinh kSt thuc ngay 31 thtmg 12 nitm 2012 

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH (tiSp thea) MAu SO B 09-DN 
Cac thuyit rninh nay fa rnrJt brJ pht;in h(yp thanh va can du(yc d9C d6ng thai vai cac baa caa tai chinh kern thea 

12. 	 BAT DQNG SAN DAv TV' 
Nha clra v~t ki~n truc 

VND 

Nguyen gia 
T~i ngay 0110112012 "'14 80.300.312.065 
K~t chuy~n ttl' chi phi xay d1lng co ban dO' dang 145.940.361.965 
T~i ngay 31112/2012 226.240.674.030 

Gia tri hao mon lfiy k~ 
T~i ngay 01/01/2012 318.070.256 
Khelu haa trang nam 3.895.097.108 
T~i ngay 31112/2012 4.213.167.364 

Gia tri con I~i 
T~i ngay 0110112012 79.982.241.809 

T~i ngay 3111212012 	 222.027.506.666 

Belt d('>ng san dciu tu cua Cong ty bao g6m khu trung tam thuong m~i ttl' tcing 1 d~n tcing 3, khu van 
phong cho time ttl' tcing 4 d~n tcing 5 va khu t<ing hcim thu('>c Cao 6c phuc hQ'p t~i 70 Llr Gia, phuong 
15, qu~n 11, Thanh ph6 H6 Chi Minh. 

13. VAY VAN<)NGANH~N 
31112/2012 0110112012 

VND VND 

Vay nglin hr,m 
Ngan hang TMCP Ngo~i thuang Vi~t Nam - Chi nhanh 
B~n Thanh 12.556.676.673 9.917.104.334 
Vay dai h(m din hr,m tra 
Ngan hang PhM triSn nha D6ng B~ng Song CU'u Long 
Chi nhanh ChQ' LOn 2.620.000.000 5.454.544.000 
Ngan hang Xuelt NMp Kh~u Vi~t Nam - So' giao dich 1 
TP.HCM 242.178.688 1.869.048.600 
Ngan hang TMCP Ngo~i thuong Vi~t Nam - Chi nMnh 
B~n Thanh 12.849.000.000 23.300.000.000 
CQng 28.267.855.361 40.540.696.934 

Khoi'm yay ng~n h~n ttl' Ngan hang TMCP Ngo~i thuong Vi~t Nam - Chi nhanh B~n Thanh theo hQ'p 
d6ng tin dl,lng s6 0637/TDIJ 2LD ngay 16 thang 7 nam 2012, Trang d6, khofm yay c6 thS rut b~ng 
D6ng Vi~t Nam vo-i s6 tiSn t6i da la 30.000.000.000 d6ng va hQ'p d6ng dao h~n VaG ngay 16 thang 7 
nam 2013. Khofm yay nay chiu lai suelt thea thong bao lai suelt cho yay cua Ngan hang TMCP Ngo~i 
thuong - Chi nhanh B~n Thanh t~i thai diSm nh~n nQ' yay. Cong ty da suo dl,lng phuong ti~n v~n tai, 
quySn Slr dl,lng delt, tai san hinh thanh trang tuong lai t~i dia chi s6 70 Lfr Gia, Phuong 15, Qu~n 11, 
TP. H6 Chi Minh dS th~ chelp cho khoan yay nay (xem Thuy~t minh s6 9). 
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CONG TY CO PHAN co KHi DIJ,t,N LV' CIA BAo cAo TAI CHiNH 
70 Lfr Gia, phuOng 15, qu~n 11, Tp.H6 Chi Minh Cho nam tai chinh kSt thUc ngay 31 thang 12 nam 2012 

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH (tiSp theo) MAu s6 B 09-DN 
Cac thuyit minh nay ta mot bO phrjn h9P thanh va dn OU9'C 09C o6ng thO"i wyi cac bcio cao tai chinh kem theo 

f 

14. THUE VA cAc KHOAN PHAI NQP NHA NUO'C 
31/12/2012 

VND 
01/01/2012 

VND 

Thu~ thu nh~p doanh nghi~p 
Thu~ thu nh~p ca nhan 
Thu~ thu nh~p doanh nghi~p truy thu thea k~t gua thanh 
tra thu~ cho d.c nam 2007, 2008, 2009, 2010 
CQng 

443,361.557 
168.193.576 

616.245.997 
1.227.801.130 

3.748.623 .683 
19.658.186 

3.768.281.869 

15. PHAI TRA, PHAI NOP NGAN ~N KHAc 
3111212012 

VND 
01/01/2012 

VND 

Phai tra Cong ty Cftp Thoat Nuoc Thanh ph6 
Ti6n Jili vay dai h~n phai tra Cong ty CP DAu tu H~ t~ng 
Ky thu~t Thanh ph6 H6 Chi Minh 
Quy bao trl can hQ 
Khoan thuCmg cho Ban di6u hanh Cong ty 
Phai tra khac 
CQng 

451 .242.467 

66.524.060 
517.766.527 

451.242.467 

1.058.000.494 
1.327.564.582 

53.304.054 
35.329.732 

2.925.441.329 
-:: 

16. PHAI TRA DAI ~N KHAc 
3111212012 

VND 
0110112012 

VND 

( 

~ 

Ti6n Jill phai tra Cong ty CP DAu tu H~ t~ng Ky thu~t 
Thanh ph6 H6 Chi Minh 
Ti6n ky guy thue van phong 
Quy bao trl can h9 
Cong ty CP D~u tu H~ tAng Bftt d9ng san Sai Gon 
Ti6n Jili hQ'p tac kinh doanh phai tra cho Cong ty CP 
DAu tu H~ t~ng Bftt d9ng san Sai Gon 
CQng 

8.957.396.402 
4.728.352.044 
3.077.784.863 

16.763.533.309 

3.593.620.000 

25.000.000.000 

12.882.216.017 
41.475.836.017 

: ) 

I 

17, VAY VA NQ DAI H~N 
3111212012 

VND 
01/01/2012 

VND 

Ngan hang Phat tri~n nha D6ng B~ng Song Cuu Long 
Chi nhanh Chq LOn 
Ngan hang TMCP Ngo~i ThuOTIg Vi~t Nam - Chi 
nhanh B~n Thanh 
Ngan hang Xuftt N\1?p Kh~u Vi~t Nam - Sa Giao dich 1 
TP.HCM 
Cong ty CP D~u tu H~ t~ng Ky thu~t TP.HCM 

CQng 

8.204.374.575 

58.328.000.000 

73.745.592.945 
140.277.967.520 

8.084.557.062 

75.600.000.000 

255.850.350 
30.745.592.945 

114.686.000.357 
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CONG TY CO PHAN co KHI DI~N Llf GIA BAo cAo TAl CHiNH 
70 Lfr Gla, phuOng 15, qu~n 11, Tp.H6 Chi Minh Cho nam tii chinh k~t thuc ngay 31 th{mg 12 nam 2012 

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH (ti~p theo) MAu so B 09-0N 
Cac thuyit rninh nay fa rn(Jt b(J ph~n h9P thanh va cdn dU'llc d9C d6ng thai v6i cac bao cao tai chinh kern theo 

17. VAY vA NQ DAI H~N (ti~p theo) 

Yay dai h,;m th~ hi~n khoan yay tll' cac ngan hang sau: 

Ngan hang PhM tri~n nha D6ng Bang Song Clru Long duai hlnh thlrc hQ'p d6ng tin dVng c6 thS ch~p 
t~eo hgp d6ng s6 0.0.0 176,.07! HJ~)TO ngay 27 thang 4 nan: 2007. Cac khoan tin d~mg nay 96 th~ rut 
bang Bong Vi~t Nam vai so tien toi da la 30.000.000.000 dong, tho'i h?n yay la bay nam nham tai tl'g 
cho vi~c xay dlfl1g nha may w khi t?i huy~n Nhan Tr?ch, tinh D6ng Nai. Lili su~t cho yay 
0,95%/thang dugc tinh ill ngay nMn khofm ng d~u tien va c6 dinh trong muai hai thang d~u tien, 
thang thlr muai ba ap dVng thea hlnh thu'c tha n6i. Tai san thS ch~p la to an bQ gia tri quySn Slr dVng 
d~t dg an, toan bQ gia tri xay dV'ng clla nha may t?i khu cong nghi~p Nhan Tr?ch va gia tri may m6c 
thiSt bi nMp ngo?i va mua mai trong nuac hlnh thanh tll' khoan yay. 

Ngan hang TMCP Ngoc;ti thuang Vi~t Nam - Chi nhanh B~n Thanh theo hqp d6ng tin dvng c6 thS 
ch~p s6 0259/TD/08CD ngay 10 thang 4 nam 2008. Cac khofm tin dl,mg nay c6 th~ rut biing D6ng 
Vi~t Nam vai s6 tiSn t6i da la 150.000.000.000 d6ng, thai h?n yay la bay nam nhiim tai trg cho vi~c 
dong tiSn Sll' dl,mg d~t clla 01,1' an cao 6c phu'c hgp 70 LG' Gia la 100 ty d6ng va thanh toan cho cac chi 
phi phM sinh Clla dl,l' an 50 15' d6ng. Lili su~t cho yay du9'c diSu chinh thea lili su~t thgc tS clla Ngan 
hang TMCP Ngo?i thuang Vi~t Nam. Khoan yay du9'c dam bao b&ng chlrng thu bao lilnh thanh toan 
co h?n mu'c bao lilnh 100 15' d6ng clla Cong ty C6 ph~n D~u tu Hc;t t&ng Ky thu~t Thanh ph6 H6 Chi 
Minh (CII), mQt c6 dong Ian Clla Cong ty. Khoan Yay con dugc dam b~ng qUYSn Slr dl)ng delt va tai 
san tren d~t hlnh thanh trong tuang lai tc;ti vi tri clla 01,1' an. 

Ngan hang Xu~t Nh~p KhAu Vi~t Nam - S6' Giao dich I Thanh ph6 H6 Chi Minh thea h9'P d6ng tin 
dl)ng s6 2000-LA V-200906376 ngay 24 thang 8 nam 2009. Khoan yay nhitm ml,lc dich mua may moc 
thiSt bi phvc vv san xUelt, co thai h?n yay la 3 nam vai thai gian an hc;tn la 1 nam. Lili sUclt thea cong 
b6 clla Ngan hang Xu~t Nh~'p Kh§u Vi~t Nam tc;ti thai di~m va dugc diSu chinh ba thang mot i~n. Tai 
san dam bao ia may moc thiet bi hlnh thanh tlr khoan Yay nay. 

Khoan yay dai h?n tlr Cong ty C6 ph~n D~u tu Hc;t t~ng Ky thu~t Thanh ph6 H6 Chi Minh dung cho 
ml,lC dich xay dgng va kinh doanh Og an cao 6c phlrc hgp 70 LO' Gia. Khoan yay nay se du9'c hoan tra 
b~ng tiSn ho?c biing gia tri can hQ tuang duong. 

Cac khoan yay dai h?n du9'c hoan tra thea lich bi~u sau: 
31112/2012 01101/2012 

VNO VNO 

Trong vong mQt nam 15.711.178.688 30.623.592.600 
Trong nam thu' hai 19.352.000.000 38.740.407.412 
Tlr nam thlr ba d~n nam thlr nam 120.925.967.520 61.145.592.945 
Sau nam nam 14.800.000.000 
CQng 155.989.146.208 145.309.592.957 
Trlr: s6 phai tra trong yang muai hai thing (dU9'C trinh 
bay 6' ph&n n9' ng~n h?n) 15 .711.178.688 30.623.592.600 

sa phiii tra sau muOi hai thang 140.277.967.520 114.686.000.357 
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CONG TY CO PHAN co KHi DIEN LiJ' GIA BAo cAo TAI;t:HiNH 
70 Lfr Gia, phuOng 15, gu?n 11, Tp. H6 Chi Minh Cho nam tai chinh k~t thUc ngay 3 1 thang 12 nam 2012 

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH (ti~p theo) 
Cac lhuyit rninh nay fa rni)l bi) ph4n h9P lhcmh va can aU'(lc d9C d6ng lhcxi vai cac bao cao tai chinh kern theo 

18. VON CHU so HUu 

(a) Thay d6i trong vBn chi! SO' hfru 

V 6n d~u tu cua 
chu So' hfru 

VND 

Th~ng du 
v6n c6 ph~ 

VND 

Chenh l~ch tY 
gia h6i doai 

VND 

Quy d~u tu 
phM tri~n 

VND 

Ti,li ngay 01/0112011 
Lgi nhu?n trong nam 
Chenh l~ch t1 gia chua thl!c hi~n 
Chi thuang cho HOi d6ng quan trj 
va Ban ki~m soM 
Trich l?p guy khen thu6ng phuc 19i 
Trich l?p guy d~u tu phM triSn 

82.835.610.000 53.407.837.000 110.820.300 

(251.423.651) 

3.293.820.863 

266.170.271 

MAU so B 09-DN 

Quy dl! phong Lgi nhu?n chua 
tai chinh ph an ph6i T6ng ci)ng 

VND VND VND 

624.928.244 14.856.807.0lP 155.129.823.489 
5.323.405.420 5.323.405.420 

(251.423.651 ) 

(159.702.162) (159.702.162) 
(266.170.271 ) (266 .170.271) 
(266.170.271 ) 

624.928.244 19.488.169.798 159.775.932.825 
839.662.064 839.662.064 

140.603.351 

(200.319.054) (200.319.054) 

(41.983.000) (41.983.000) 
(41.983.000) 

Ti,li ngay 0110112012 82.835.610.000 53.407.837.000 (140.603.351) 3.559.991.134 

Lgi nhu?n trong nam 

Chenh l~ch ti gia chua thvc hi~n 140.603 .351 
Chi thuang cho HQi d6ng quan tri 
va Ban ki€m soat 

Trich l?p quy khen thuang phUc 19i 
Trich l?p guy d~u tu phat tri€n 41.983.000 

82.835.610.000 53.407.837.000 3.601.974.134 624.928.244 20.043.546.808 160.513.896.180T~i ngay 3111212012 

\\ "1l \ rll.!,.: "'- =- -, , .. , 
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CONG TY CO PHAN c o KHi f>I~N LU' GIA BAo cAo TAl CHiNH 
70 La- Gia, phuOng 15, qu~n 11, Tp.H6 Chi Minh Cho nam tid ehinh kSt thue ngay 31 thang 12 nam 2012 

THUYET MINH BAo cAo TAl CHlNH (ti€p theo) MAu SO B 09-DN 
Cac thuyit rninh nay la m9t b9 ph(in h9P thanh va cdn au9'c a9c a6ng tho'i vai cac baa caa tai chinh kern thea 

18. VON CHU SO Hirv (tiSp theo) 

(b) Chi ti~t van dfiu to' ci!a chi! SO' huu 
31112/2012 0110112012 

VND VND 

V6n gop ella Nha mrac 16.770.000.000 16.770.000.000 
V6n gop clla cac d6i tU'<;mg khac 66.065.610.000 66.065.610.000 
CQng 82.835.610.000 82.S35.610.000 

., " (c) Co phan 
31112/2012 01/0112012 

C6l2h§n C6l2h§n 

sf> \u'Q'ng c6 ph§n dang ky phat hanh 8.283.561 8.283.561 
s6 \u<;mg c6 ph§n da ban ra cong chung 8.283 .561 8.283.561 

C6 phdn ph6 thOng 8.283.561 8.283.561 

s6 IUQ11g c6 ph§n dang luu hanh 8.283.561 8.283.561 
C6 phdn ph6 thong 8.283.561 8.283.561 

M~nh gia c6 ph§n dang luu banh: 10.000 d6nglc6 ph§n 

19. BO PH~N THEO LiNH VVC KINH DOANH 

f)~ phl,!c VI,! ml,!c dich quim Iy, co du t6 chfrc clla Cong ty duQ'c chia thanh 4 b9 ph?n vai cac ho?t 
d9ng chinh nhu sau: 

8(> pb?n san xu~t: San xu~t c§n den, trl,! den, thi~t bi di~n 
89 ph?n thi cong: Thi cong cac cong trlnh chi~u sang 
80 ph?n cho thue m?t bAng: Cho thue van phong t?i dl,!' an 70 Lei' Gia, phuong 15, qu?n 11, Tp. H6 
ChI Minh 
8(> pb?n kinh doanh mua ban can h9: Kinh doanh ban can h9 t?i dl)' an 70 Lei' Gia, phuOng 15, qu?n 
11, Tp. H6 Chi Minh 

Cac thong tin b(> pb?n v€ ho?t dong kinh doanh clla Cong ty nhu sau: 
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~O~ Th::O hfA~o~i~N~j' U lrt 

70 Lil' Gia, phuOng 15, qu~n 11, Tp.H5 Chi Minh 

THUYET MINH BAo cAo TAl CHi NH (ti~p theo) MAu ~6 B 09-DN 
Cac thuyit minh nay fa m9t b(J ph{m h(Jp thanh va cdn dU(JCd9C dimg thOi voi cac bao cao tai chinh kem theo 

19. BO PH~N THEO LiNU VTfC KINH DOANB (tiSp theo) 
San xu&t cong Thi cong cong Dich V1,l cho thue Ban can h9 Lfr 

Nam 2012 nghi~p trinh m~t b&ng Gia T6ng cQng 
VND VND VND VND VND 

Doanh thu 
Doanh thu thu~n tLr ban hang va cung c&p dich Vl,l ra ben ngoai 43.528.674.641 47.828.075 .949 19.174.649.472 33.820.865.338 144.352.265.400 
Doanh thu thu~n v~ ban h~lDg va cung dp djch V\l 43.528.674.641 47.828.075.949 19.174.649.472 33.820.865.338 144.352.265.400 
K~t qua ho~t dQng kinh doanh 
LQi nhu~n thu§n tir ho~t dQng kinh doanh 14.245.708 1.017.611.583 4.810.183.479 (2.900.080.732) 2.941.960.038 
Chi phi tai chinh 2.056.933.215 2.260.100.012 3.763.342.254 6.637 .904.478 14.718.279.959 

LeU vay dai hg.n ph-W: Vl-/ cho thue m¢it b{mg & bem din h9 3.746.195.460 6.607. 660.40tf 10.353.855,869 
Lai vay phl-/c Vl-/ cho scm xu6t va xdy dvng 2. 018.008.007 2.217.330.094 4.235.338.101 
Di~u chinh lien quan din 16 chenh I¢ch tY gia danh gia Ig.i 38. 925.208 42.769918 17. 146.794 30.244.069 12908.5.989 

Tang 1Qi nhu~n k~ tOlln tnr6'c thu~ (142.126.074) 845.794.693 4.741.300.745 (2.985.481.040) 2.459.488.324 
Chi phi thuS TNDN 276.145.044 504.191.818 624.930.502 214.558.896 1.619.826.260 

Chi phi thui TNDN hi¢n hcmh trong niim 200.771 .457 503.286.908 704.058. 365 
Chi phi thui TNDN truy thu 276.145.044 303.420.361 121.643.594 214.558.896 915.767. 895 

LQi nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p (418.271.118) 341.602.875 4.116.370.243 (3.200.039.936) 839.662.064 

San xu&t cong Cong trinh thi Dich vI,! cho thue Ban can hi) Lil" 

Nam 2011 nghi~p cong m~t b&ng Gia T6ng cQng 

Doanh thu 

Doanh thu thu~n til ban hang va cung c&p dich V1,l ra ben ngoai 
Doanh thu thuAn v~ ban hang va cung dp dich V\l 

K~t qua ho~t dQng kinh doanh 
LQi nhu~n thuAn til' ho~t dQng kinh doanh 
Chi phi tai chinh 
Tang 1Qi nhu~n k~ toan tnr6'c thu~ 
Chi phi thuS thu nh?P doanh nghi~p 
LQi nhu~n sau tbu~ thu nh~p doanh nghi~p 

VND 

31.572.161.434 
31.572.161.434 

(1.525.307.673) 
1.288.981.481 

(1.343.489.491) 

(1.343.489.491) 

VND 

52.054.778.825 
52.054.778.825 

1.160.026.368 

2.106.942.318 
1.160.026.368 

80.649.064 
1.079.377.304 

VND 

2.211.167.670 
2.211.167.670 

1.415.896.855 

1.415.896.855 
105.905.785 

1.309.991.070 

VND 

94.111.424.392 
94.111.424.392 

8.108.205.575 

4.277.526.537 

4.277.526.537 

VND 

179.949.532.321 
179.949.532.321 

9.158.821.125 

3.395 .923.799 
5.509.960.269 

186.554.849 
5.323.405.420 
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CONC TY CO PHAN co KHi f)I~N Lif CIA BAo c Ao TAl CHiNH 
70 Lfr Gia, phuong 15, qu~n 11, Tp.H6 Chi Minh Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2012 

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH (ti~p theo) MAU SO B 09-DN 
Cac thuyit rninh nay la rn(Jt b9 ph(in ht;lp thanh va cdn aut;lc a9c a6ng thUi voi cac baa caa tai chinh kern thea 

20. DOANH T HU 

"i . 
Doanh thu baD himg va cung dip dich V\I 

Doanh thu bQ pMn san xu~t va djch Vl,l 

Doanh thu bQ ph?n xay d1lng 
Doanh thu ban can hQ 

Cae khoan giam tnt 

Hang ban bi tra I~i 


CQng 


21. GIA VON HANG BAN 

Gi§. v6n bQ pMn san xu~t va djch Vl,l 

Gi§. v6n bQ ph?n xay d\!ng 
Gia v6n ban can hQ 
CQng 

22. CHI PHi TAl CHINH 

Chi phi lai yay 

u; chenh I~ch tY gia chua thllc hi~n 
CQng 

Nam 2012 
VND 

62.851.332.113 
47.828 .075 .949 
35.286.241.566 

-
145.965.649.628 

1.613 .384.228 
144d52.265.400 

Nam 2012 
VND 

47.937.965.729 
40.725.936.129 
28.900.300.4 79 

117.564.202.337 

Nam 2012 
VND 

14.552.411.063 
165.868.896 

14.718.279.959 


Nam 2011 
VND 

34.057.149.104 
52.054.778.825 
95.530.800.335 

181.642.728.264 

1.693.195.943 
179.949.532.321 

Nam 2011 
VND 

27.943.712.509 
46.911.131.465 
79.053.596.489 

153.908.440.463 

Nam 2011 
VND 

3.244.033.213 
151.890.586 

3.395.923.799 
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CONG TY co PHAN' cO KHi f>I'¢N LV' GIA BAo c Ao TAI CHiNH 
70 Lfr Gia, phuong 15, qu~n 11, Tp.H6 Chi Minh Cho nam tai chinh k€t thUc ngay 31 thang 12 nam 2012 

THUYET MINH BAo cAo TAl cHiNH (ti€p theo) MAU so B 09-DN 
Cac thuyit minh nay Ja m9t b9 phrjn h(yp thanh va can au(Yc a9c a6ng thai vo-i cac baa caa tai chinh kem thea 

! ' . l' 

23. THUE THU NH~P DOANH NGHItp 

• • "1 . 

T ong IQi nhu~n ke toan tn ro'c thue 

Trong do: 
L9'i nhu(in til' hot;lt a(5ng scm xuiit kinh doanh, thi cong 

cong trinh 
L9'i nhu(in tt'r hot;lt a(5ng kinh doanh bdt a(5ng scm 

Di~u chlnh cho thu nh~p chju thu~: 
Hot;lt a(5ng scm xl/dt kinh doanh chinh: 

Trlr: thu nh~p khong chiu thu~ 

CQng: cae khoan chi phi khong duQ'c kh§.u tTlr 


HOt;lt a(5ng kinh doanh bdt a(5ng scm: 
Trir: thu nh~p khong chiu thu~ 
CQng: cac khoan chi phi khong dvQ'c kh§.u trlr 

T6ng thu nh~p chju thu~ 
Trong do: 

Hot;lt a(5ng scm xudt kinh doanh chinh 
Hot;lt a(5ng kinh doanh bdt a(5ng scm 
Thu~ suM thu6 TNDN hi~n hanh 
Chi phi thu~ TNDN thea thu6 su§.t hi~n hanh 
Thu~ TNDN dUQ'c giam (i) 
Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh trong nam 
Chi phi thu~ TNDN truy thu thea k~t qua thanh tra thu~ 
cho cac nam 2007, 2008, 2009, 2010 
Chi p hi thue TNDN 

Nam2012 Nam 2011 
VND VND 

2.459.488.324 

703.668.620 
1.755.819.705 

443.596.848 

257.327.928 
3.160.413.100 

1.147.265.467 
2.013.147.633 

25% 
790.103.275 
(86.044.910) 
704.058.365 

915 .767.895 

5.509.960.269 

1.232.433.732 
4.277.526.537 

(342.113.455) 
175.707.434 

1.184.798.000 
(5 .760 .041.440) 

768.310.808 

1.066.027.711 
(297.716.903) 

25% 
266.506.928 
(79.952.079) 
186.554.849 

1.619.826.260 186.554.849 

(i) Khoan thu~ thu nh~p doanh nghi~p giam trong nam dVQ'c xac dinh thea thOng tv s6 140/20 12/TT
BTC do BQ tai chinh ban hanh ngay 21 thang 8 nam 2012. 

24. LAI CO BAN TREN co PHIEU 

Lai co ban tren c5 phi6u cho nam 2012 du'Q'c tinb bing s6 1Q'i nhu~n thu~n phan b5 cho cae c5 dong 
chinb chi a cho s6 lUQ'ng blnb quan gia quy@n cua s6 c5 phi~u ph5 thong dang luu hanb nhv sau: 

(L6)/LQ'i nhu~n kS toan sau thu~ thu nMp doanh nghi~p 

LQ'i nhu?n ho~c 16 phan b6 cho c5 dong s6 huu c6 phi~u 
ph5thong 
C5 phiSu ph6 thong dang Ivu hanh blnh quan trong nam 

Lai co ban tren m6i c5 phiSu 

Nam 2012 
VND-  - --  -

Nam 2011 
VND 

839.662.064 5.323.405.420 

839.662.064 5.323.405.420 

8.283.561 

101 

8.283.561 
643 
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CONG TY CO PHAN co KHi DJ~N LU' GIA BAo c Ao TAI cHiNH 
70 Lfr Gia, phuemg 15, qu~n 11, Tp.H6 Chi Minh Cho nam tai ehinh k~t thue ngay 31 tMng 12 nam 2012 

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH (ti~p theo) MAD SO B 09-DN 
Cac thuyit minh nay la m(Jt b(J ph{m h(J'p thanh va can tlz<(J'c tl9c tl6ng thai vai cac bao cao tai chinh kem thea 

25. CONG CT) TAl CHINH 

Quan ly rui ro v6n 

Cong ty qulm tri ngu61l v6n nhAm dam bao r~ng Cong ty c6 th~ vua hOl;l.t dQng lien tvc vua t6i da h6a 
IQ'i ich clla cac c6 dong thong qua t6i uu h6a s6 du ngu6n v6n va cong nQ'. 

C§.u truc v6n eua Cong ty g6m e6 cac khoan nQ' thu~n (bao g6m cac khoan vay nhu da trinh bay tl;l.i 
Thuy~t minh s6 13 va 17 tnI di ti€n va cac khoan tuang dU'O'llg ti~n) va ph~n v6n cua chu so hau (bao 
g6m v6n g6p, cac quy dv' trct, IQ'i nhu?n sau tl1U~ chua philn ph6i) . 

H~ s6 don b§.y tai chfnh cua Cong ty 1?i ngay k~t thuc nien dQ k~ toan nhu sau : 
31112/2012 0110112012 

VND VND 

Cac khoan vay 168.545 .822.881 155.226.697.291 
Tru: Ti~n va cac khoan tuang duang ti~n 4.947.456.012 2.215.069.338 
NQ' thu~n 163.598.366.869 153.011.627.953 
v6n cM so hctu 160.513 .896.186 159.775.932.825 
Ty I~ nQ' thu§.n Mn v6n chu so hcru 102% 96% 

Cac chinh sach k~ toan chii y~u 

Chi ti~t cac chinh sach k~ toan chu y~u va cac phu'O'ng phap rna Cong ty ap dVng (bao g6m cac tieu 
chi d~ ghi nh?n, CO' so xac dinh gia tr; va CO' so ghi nh?n cac khoan thu nMp va chi phi) d6i voi tlrng 
[ol;l.i tai san tai chfnh, cong nQ' tai chinh va cong cv v6n duQ'c trinh bay tl;l.i Thuy~t minh s6 3. 

Cac lo~i cong c\l tili chinh 
Gia tri ghi s6 tl;l.i ngay 

3111212012 0110112012 
__________VN~D~ VND 

Tili san tili chinh 
Ti~n va khoan tuang duang tiSn 4.947.456.012 2.215.069.338 
Phai thu khach hang va phai thu khac 18.310.949.011 17.434.537.507 
D~u tu dai hl;l.n 
CQng 23.258.405.023 19.649.606.845 

Cong nQ' tili chinh 
Cac khoan vay 168.545.822.881 155.226.697.291 
Phai tra nguoi ban va phai tra khac 21 .146.464.449 15.884.289.982 
CQng 189.692.287.330 171.11 0.987.273 

M\lc tih quan ly rui ro tai chinh 

Cong ty da xily dvng h~ th6ng quan Iy rui ro nh~.m phM hi~n va danh gia cac rui ro rna Cong ty phai 
chiu, thi~t I?p cac chfnh sach va quy trinh ki~m soat rui ro 0 muc chiip nh?n duQ'c. H~ th6ng quan Iy 
rui ro dUQ'c xem xet Il;l.i dinh ky nhAm phan anh nhctng thay dbi cua di~u ki~n thi tYUang va hOl;l.t dQng 
cua Cong ty. 

Rui ro tai chinh bao g6m rtii ro thi tmong (bao g6m rui ro ty gia, rui ro lai suiit va rui ro v€ gia), rui ro 
tin dvng va rui ro thanh khoan. 
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CONG TY cO PHAN c o KHi Dr~N LV' GIA 
70 Lfr Gia, phuong ]5, qu~n 1], Tp.H6 Chi Minh 

BAo cAo TAl CHiNH 
Cho nam tai chinh k€t thuc ngay 31 thang ]2 nam 20]2 

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH (ti€p thea) MAU SO B 09-DN 
Cae thuyit minh nay la m9t b9 ph{m h9'P thanh va cdn aU'9'e aQe a6ng thcYi v6'i cae bcio eao tai ehinh kem thea 

Ml.lC tieu quan If nil ro tili chinh (ti§p thea) 

Rui ro thi tru:ifng 

Ho;;tt oQng kinh doanh ~a Cong ty se chu y~u chiu rui ro khi c6 SIf thay obi v~ ty gia h6i Goai, \ai su~t 
va gill.. Cong ty khong thllC hi~n cac bi~n phap phong ngiJ'a rui ro nay do thiSu thi tmang mua cac 
c6ng C\f tat .::hinh !Hi),. 

Quem If; rui ra tY gia 

Cong ty thl,J'c hi~n m9t s6 cac giao dich c6 g6c ngo;;ti t~, theo do, Cong ty se chiu rui ro khi co biSn 
dQng v~ ty gia. 

Gill. tr j ghi s6 clla cac tai san b~ng ti~n va cong nQ' b~ng ti~n co g6c ngo?i t~ t?i thai diSm cu6i nam 
nhu sau: 

Do la My CUSO) 

Tai san 
31112/2012 

VNO 

28.617.024 

OliO 1/2012 
VNO 

6 J0.652.992 

Cong nQ' 
31112/20 12 0 110 J120 12 

VNO VNO------
242.178.688 255.850.350 

Quan If rui ro liii sudt 

Cong ty chiu rlli ro lai suih phM sinh ttl' cac khoan vay chiu lai su~t oa duQ'c ky k~t. Rlii ro nay se 
duQ'c Cong ty quan ly b~ng cach duy tri amll'C d9 hQ'p Iy cac khoan vay va phan tich tinh hinh c?nh 
tranh tren thi tmang aS co oU'Q'c lai su~t co IQ'i cho Cong ty tlr cac ngu6n cho vay thich hQ'p. 

Rui ro tin dl.lng 

Rill ro tin dVng xay ra khi mot khach hang hoi;ic 06i tac khong oap u'ng oUQ'c cac nghTa vv trong hQ'p 
d6ng d§n d€n cac t6n th~t tai chinh tho Cong ty. Cong ty co chinh sach tin dvng phil hQ'p va thuang 
xuyen thea doi tinh hinh dS danh gia xem Cong ty co chiu rlli ro tin dvng hay khong. 
Rui ro tin dl.lng (ti€p theo) 

Cong ty khong c6 b~t ky rlli ro tin dvng trQng y~u nao vai cac kMch hang hoi;ic d6i tac bai vi cac 
khoan phili thu d€n til' m9t s6 IUQ'ng Ian khach hang ho?t d9ng trong nhiSu nganh khac nhau va phan 
b6 acac khu V\l'C dia Iy khac nhau. 

Quan If rui ro thanh kIlOan 

Mvc oich quan iy rui ro thanh khoan nham dam bao all ngu6n v6n aS dap lrng cac nghTa V\1 tai chinh 
hi~n t?i va trong tuong lai. Tinh thanh khoan cung duQ'c Cong ty quan ly nhim dam bao mlrC ph\l troi 
giU"a cong nQ' d€n h?n va tai san d€n h;;tn trong ky a mll'C co thS du'Q'c kiSm soM d6i vai s6 vbn rna 
C6ng ty tin r~ng c6 thS t?O ra trong ky do. Chinh sach clla Cong ty la theo doi thuang xuyen cac yeu 
du vS thanh khoan hi~n t?i va dv' ki~n trong tuong lai nh~m dam bao Cong ty duy tri all mlrc dV 
phong tiSn mi;it, cac khoan vay va dll v6n rna chll sa hfru cam k€t gop nh~m oap lrng cac quy oinh vS 
tinh thanh khoan ng~n h?n va dai h?n han. 

Cac bang duai day trinh bay chi ti€t cac mLrc dao h?n theo hQ'P d6ng con i?i obi vai tai san tai chinh 
va cong nq tai chinh phi phai sinh va thai h?n thanh toan nhu oa duqc thoa thu~n. Cac bang nay duqc 
trinh bay dV'a tren dong tiSn chua chi€t kh~u clla tai san tai chinh g6m lai til' cac tai san 06, n€u co va 
dong tiSn chua chi€t kh~u cua cong nq tai chinh tinh thea ngay sam nh~t rna Cong ty phai tra. Cac 
bang nay trlnh bay dong tiSn cua cac khoan gbc va tiSn lai. Vi~c trinh bay thong tin tai san tai chinh 
phi phai sinh la dn thi€t dS hiSu ouqc vi~c quan Iy rlli ro thanh khoan clla Cong ty khi tinh thanh 
khoan duQ'c quan ly tren co sa cong nq va tai san thu~n. 

it 
J 

H 
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CONG TV CO PHAN CO KHi f)I~N Lit GIA BAo cAo T AI CHiNH 
70 Lfr Gia, phuemg 15, qu~n 11, Tp.H6 Chi Minh Cha nam tai ehinh k€t thue ngay 31 thang 12 nam 2012 

THUYET MINH BAo cAo TAl cHiNH (ti€p thea) MAu s6 B 09-DN 
Cac thuyit minh nay fa m9t bo ph(m hop thanh va cdn duo·c doc d6ng thcxi vai cac bao cao tai chinh kern theo 

Quiin Iy rui ro thanh khoiin (tdp theo) 
Du6i I nam Tu I d~n 5 nam T6ng c9ng 

VND VND VND 
-----~~ 

T~i ngay 31112/20 12 .~ 
Ti~n va cae khoftn tucyug duo-ng 
tien 4.947.456.012 4.947.456.012 
Phfti thu khaeh hang va phai thu 
khae 18.310.949.011 18.310.949.01 J 
CQng 23.258.405.023 23.258.405.023 

T~i ngay 31112/201 2 
Cae khoan vay 28.267.855.361 140.277.967.520 168.545.822.881 
Phai tra nguoi ban va phai tra 
khae 21 .146.464.449 16.763.533.309 37.909.997.758 
CQng 49.414.319.810 157.041.500.829 206.455.820.639 

Chenh l~ch thanb khoan 

tbuAn (26.155.914.787) (157.041.500.829) (183.197.415.616) 


Du&i I nam Ttr I d~n 5 nam T6ng C9ng 
_____VND _______ _______~~~~ V_N_D VND~ 

T~i ngay 31112/2011 
Ti~n va cac khoan tUO"l1g dtTo-ng 
ti~n 2.2 15.069.338 2.215.069.338 
Phai thu kMch hang va phai thu 
khae 17.434.537.507 17.434.537.507 
D~u ttT tai ehfnh dai h?n 
CQng 19.649.606.845 19.649.606.845 

T~i ngay 31112/20 II 
Cae khofll1 vay 40.540.696.934 114.686.000.357 155.226.697.291 
Phai tra nguoi ban va phai tra 
khae 15.884.289.982 41.475.836.017 57.360.125.999 
CQng 56.424.986.916 156.161.836.374 212.586.823.290 

Chenh l~ch tbanb khoan 

thuAn (36.775.380.071 ) (156.161.836.374) (192.937.216.445) 


Ban T6ng Giam d6c danh gia mlfe t?P trung rui ro thanh khoan & muc thlip . Ban T6ng Giam d6c tin 
tu&ng r~ng Cong ty co th~ t~o ra du ngu6n ti~n d~ dap ung cac nghla V\l tai chinh khi d~n h?n. 
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CONG TY CO PRAN c o KHi f)I~N LU GIA BAo cAo TAI cHiNu 
70 Lit Gia, phuong 15, qu~n 11, Tp.H6 Chi Minh Cha nam Uti chinh k€t thuc ngay 31 thang 12 nam 2012 

THUYET MINH BAo CAO TAl CHiNH (ti€p thea) MA.U SO B 09-DN 
Cac thuydt minh nay fa m6t hi) phrJn h9'P thanh va cdn tlu9'C tl9c tl6ng thai v6'i cac brio crio tai chinh kem thea 

26. NGHq:P V1) vA s6 DU VOl cAc BEN LIEN QUAN 

Trong nam, Cong ty co cac giao dich vai cac ben lien quan nhu sau: 

Nam 2012 
VND 

Cong ty CP DiLU tu H(l tang Ky thu{it TP.HCM (ClI) 
Chi phi lili vay Cong ty phai tra trong nam 7.899.395.908 
Khoan vay dai hi;ln cua Cong ty trang nam 43.000.000.000 
Cong ty cho thue kho, van phong trong nam 192.694.665 
Cong ty thanh toan ti~n vay dai hi;ln trong nam 
Cong ty cJ phan Dau tu Bat tI~ng san Sa; Gim (SlI) 
Cong ty thanh to[in lili lien doanh DI,l' an 70 Lfr Gia 12.882.216.017 
Cong ty tra li;li ph§n v6n gop vao Dl,!' an 70 Ui' Gia 25.000.000.000 
Cong ty thanh toan phi chuyen nhm;mg phan von gop lien 

doanh DI,l' an 70 Ui' Gia 5.000.000.000 

Ti;li thai dit~m cu6i nam, Cong ty co s6 du vai cac ben iien quan nhu sau : 

Cong ty CP Dau tu H(l tang Ky thu{it TP.HCM (ClI) 
Li'ii vay Cong ty phai tra 

Yay dai hi;ln Cong ty phai tra 
Doanh thu chua thlfc hi~n lien quan d~n ti~n thue kho An 

Duong Vuong 

Cong ty CP Dau tu Bat tI~ng san Sa; Gon (SlI) 
Khoi'm phai tra dai hi;ln cua Cong ty 
Tien lili hQ'p tac kinh doanh Cong ty phai tra 

Thu nMp Ban Giam d6c dUQ'c huang trong nam nhu sau: 

LU'ong va tien thuang 

Duong Thj Nhung 
Nguai I~p bi§u 
Ngay 2 7 thang 03 nam 2013 

N~uy~n Van Thong 
Ke toan tru&ng 

3111212012 
VND 

8.957.396.402 
73.745.592.945 

541.649.909 

31112/2012 
VND 

1.034.625.178 

Tong Giam d6c 

Nam 2011 
VND 

4.285.162.438 
66.560.000.000 

35.814.407.055 

5.000.000.000 

0110112012 
VND 

1.058.000.494 
30.745.592.945 

25.000.000.000 
12.882.216.017 

01101 /2012 
VND 

1.128.846.000 
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