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Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02  tháng 03 năm 2015 
 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII 

Năm báo cáo: 2014  
 

(Theo mẫu Phụ lục II Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 
năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng 

khoán) 
 

I. Thông tin chung 

1. Thông tin khái quát 

− Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII 

− Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300482241 

− Vốn điều lệ: 225.169.550.000 đồng 

− Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 225.169.550.000 đồng 

− Địa chỉ: 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TPHCM 

− Số điện thoại: 08.38688239 - 38688379 

− Số fax: 08.38688189 

− Website: ciibr.com.vn 

− Mã cổ phiếu (nếu có): LGC 
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2. Quá trình hình thành và phát triển 

2.1. Quá trình hình thành và phát triển:  
- Tiền thân là Công ty Cơ khí Lữ Gia, một doanh nghiệp Nhà nước được thành 

lập năm 1978.  
- Đến tháng 12/1999, thực hiện chủ trương cổ phần hóa, Công ty được 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. Là 
một trong những công ty có uy tín của Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và 
thi công lắp đặt các hệ thống chiếu sáng công cộng và tín hiệu giao thông; sản 
xuất và cung cấp các sản phẩm cơ khí phục vụ giao thông và ngành xây lắp 
điện cao thế. Công ty đã thi công và cung cấp thiết bị cho nhiều dự án lớn 
trong cả nước như: xây dựng  sân bay, sân golf, các khu chế xuất, khu công 
nghiệp, khu dân cư, các dự án lớn về cầu, đường bộ như: Hệ thống chiếu sáng 
đường bờ Bắc - bờ Nam cầu Mỹ Thuận; cầu Rạch Miễu; Đại lộ Đông Tây; Xa 
lộ Hà Nội; vành đai Tân Sơn Nhất – Bình Lợi; cầu Sài Gòn 2 , sân Golf Tân 
Sơn Nhất, sân golf Long Biên Hà Nội… Bên cạnh đó, sản phẩm của Công ty 
cũng được xuất khẩu sang thị trường Campuchia. 

- Đến tháng 08/2014 Công ty Cổ phần Cơ khí điện Lữ Gia (LUGIACO) được 
đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (CII B&R), mở rộng 
lĩnh vực hoạt động chuyên đầu tư các dự án về cầu đường. 

2.2. Niêm yết:  

- 27/11/2006 Công ty C C
ết lần đầu theo quyết định số

-
27/12/2006. Mã cổ phiếu: 

LGC.  

- 2.
trên HOSE. 

- 
trên HOSE. 

- 
trên HOSE. 

- 
trên HOSE. 

- Ngày 23/09/2014 LGC niêm yết bổ sung 7.366.236 cổ phiếu phát hành thêm 



 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII 
70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ chí Minh 

ĐT: +84.8. 3868 8239 / 379 / 468    Fax: +84.8. 3868 8189 
Email: ciibr@ciibr.com.vn     Website: www.ciibr.com.vn  

 

3 

trên HOSE. 

- 
. 

2.3. Các thành tích đạt được trong quá trình phát triển:   

 Qua hơn 25 năm xây dựng và phát triển, Công ty đã có nh ững đóng góp cho sự 
phát triển của đất nước và đã được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động 
hạng Nhất, Nhì và Ba. 

 

 
Huân chương lao động hạng nhất, nhì, ba 

 
Ngày 17 tháng 11 

9001:2000 và vẫn 
được duy trì và cải tiến phù hợp cho đến hiện nay. 

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

3.1. Ngành nghề kinh doanh:  

- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; xây dựng công trình kỹ thuật dân 
dụng khác. 

- Sản xuất kinh doanh các thiết bị cơ khí – điện cho hệ thống chiếu sáng, hệ 
thống đèn tín hiệu giao thông, thiết bị báo hiệu giao thông. 

- Sản xuất kinh doanh các loại trụ, cột bằng kim loại. 

- Thiết kế, thi công lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, hệ thống đèn tín 
hiệu giao thông, thiết bị báo hiệu giao thông. 

- Sản xuất kinh doanh và lắp đặt các cấu kiện sắt thép công nghiệp và dân dụng. 

- Thi công xây lắp đường dây tải điện và trạm biến áp dưới 35 KV. Lắp đặt trụ 
điện lực đơn thân phục vụ đường dây tải điện đến 220KV. 

- Kinh doanh nhà ở. Dịch vụ thương mại.  

3.2. Địa bàn kinh doanh:  

 Địa bàn hoạt động kinh doanh chính trong nước Việt Nam và Campuchia 
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4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý  

4.1. Mô hình quản trị: 
Mô hình quản trị của Công ty thực hiện theo Quy chế quản trị được ban hành 
kèm theo Nghị quyết số 05/NQ -HĐQT ngày 02/5/2013 của Hội đồng quản trị 
Công ty. Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị công ty 
nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực 
về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban 
kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ quản lý công ty. 

4.2. Cơ cấu bộ máy quản lý: 
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, đơn vị thuộc công ty , bộ 
máy tổ chức của công ty được sắp xếp như sau: 
 
Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty 

Sơ đồ cơ cấu tổ chức đến thời điểm 18/08/2014 
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Thực hiện chủ trương tái cấu trúc Công ty, chuyên môn hóa hoạt động Công ty trong 
lĩnh vực đầu tư cầu đường, sau khi đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu 
Đường CII ngày 18/08/2014, Công ty hoạt động theo sơ đồ tổ chức như sau: 

Sơ đồ cơ cấu tổ chức từ sau thời điểm 18/08/2014 
 

 

 

 

 

        

    

 

   

   

 

 

 

 

Diễn giải chung: 

Đại hội đồng cổ đông 

ĐHĐCĐ là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty theo Luật Doanh nghiệp và 
Điều lệ của Công ty. ĐHĐCĐ 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  

HĐQT là cơ quan quản trị Công ty, bao gồm 05 thành viên, có đầy đủ quyền hạn để 
thực hiện các quyền nhân danh Công ty, trừ những thẩm quyền thuộc về  ĐHĐCĐ. 

HĐQT phải báo cáo ĐHĐCĐ về hoạt động của mình cụ thể là chỉ đạo và giám sát của 
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HĐQT đối với hoạt động của BĐH. HĐQT có nhiệm vụ quyết định chiến lược, kế 
hoạch phát triển Công ty; quyết định 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 ĐHĐCĐ đề ra.  

Ban Kiểm soát 

BKS của Công ty gồm 03 thành viên, 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 điều hành 

Ban điều hành thực hiện quản lý điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công 
ty theo chủ trương của HĐQT và Nghị quyết của ĐHĐCĐ, chịu trách nhiệm trước 
ĐHĐCĐ và HĐQT toàn bộ việc tổ chức sản xuất kinh doanh và thực hiện các biện pháp 
nhằm đạt được các mục tiêu phát triển của Công ty. 

Công ty con 

Sau quá trình nhận chuyển nhượng cổ phần từ CII, CII B&R sẽ hình thành các Công ty 
trực thuộc. 

4.3. Các công ty con, công ty liên kết:  

 Công ty con: 

a) Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu Sài Gòn 

- Địa chỉ: 50 Tôn Thất Ðạm - Phường Nguyễn Thái Bình - Quận 1 - TPHCM 

- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Xây dựng công trình đư ờng sắt và đường 
bộ. Khai thác, xử lý và cung cấp nước. Xây dựng nhà các loại. Xây dựng công 
trình công ích. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Lắp đặt hệ thống 
cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác. 

- Vốn điều lệ thực góp: 1.100.000.000.000 đồng 

- Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 89,98% 

b) Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội 

- Địa chỉ: 50 Tôn Thất Ðạm - Phường Nguyễn Thái Bình - Quận 1 - TPHCM 

- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Khai thác, xử lý và cung cấp nước. Xây 
dựng nhà các loại. Xây dựng công trình đư ờng sắt và đường bộ. Xây dựng công 
trình công ích. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Lắp đặt hệ thống 
cấp, thoát nước. Lắp đặt hệ thống xây dựng. Kinh doanh bất động sản. 

- Vốn điều lệ thực góp: 457.600.000.000 đồng 

- Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 51% 

c) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Ninh Thuận 
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- Địa chỉ: 70 Lữ Gia - Phường 15 - Quận 11 - TPHCM 

- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Xây dựng nhà các loại; công trình đường sắt 
và đường bộ; công trình công ích; công trình kỹ thuận dân dụng khác. Chuẩn bị 
mặt bằng. Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp, thoát nước; hệ thống xây dựng 
khác.Hoàn thiện công trình xây dựng. 

- Vốn điều lệ thực góp: 220.000.000.000 đồng 

- Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 99,99 % 

d) Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia 

- Địa chỉ: 70 Lữ Gia - Phường 15 - Quận 11 - TPHCM 

- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Thi công lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng, 
hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Lắp đặt các loại thiết bị báo hiệu giao thông. 
Thi công xây lắp đường dây tải điện và trạm biến áp dưới 35KV. Lắp đặt trụ điện 
lực đơn thân phục vụ đường dây tải điện đến 220KV. Sản xuất các thiết bị cơ khí 
điện cho hệ thống chiếu sáng, tín hiệu giao thông và trang trí nội thất; sản xuất 
các loại thiết bị báo hiệu giao thông. Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện chiếu 
sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông. Bán buôn các thiết bị cơ khí - điện cho 
các hệ thống chiếu sáng, tín hiệu giao thông và trang trí nội thất. Bán buôn các 
thiết bị cơ khí cho yêu cầu phục vụ vệ sinh môi trường. Bán buôn các loại thiết bị 
báo hiệu giao thông, các thiết bị cơ khí, cơ khí chính xác. Bán buôn các cấu kiện 
sắt thép công nghiệp và dân dụng; các loại trụ, cột bằng kim loại. 

- Vốn điều lệ thực góp: 78.150.000.000 đồng 

- Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 99,8% 

 Công ty liên kết: 

Công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu 

- Địa chỉ: Ấp 8, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Đầu tư xây dựng – Kinh doanh – chuyển 
giao công trình cầu Rạch Miễu (B.O.T). Du lịch sinh thái. Sản xuất và kinh 
doanh vật liệu xây dựng. Quảng cáo, cung cấp xăng dầu, vận chuyển hành khách, 
bến xe, bãi đậu xe. Xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, đô 
thị, dân cư. Dịch vụ điện thoại. Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe có động cơ. 

- Vốn điều lệ thực góp (đến thời điểm 31/12/2013): 162.033.164.281 đồng  

- Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 49,57% 

5. Định hướng phát triển 

 Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 
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− Chuyên môn hóa đầu tư lĩnh vực hạ tầng cầu đường.  

− Tiếp nhận các dự án đầu tư cầu đường hiện có của Công ty Cổ phần Đầu tư 
Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (CII) để khai thác có hiệu quả và làm tiền đề cho 
việc đầu tư  phát triển các dự án tiếp theo.  

− Cùng CII tham gia phát triển các dự án mới.  

− Từng bước nâng cao năng lực đầu tư để tham gia đầu tư vào những dự án 
BOT, BT về giao thông. 

− Hình thành một kênh đầu tư và huy động vốn để thực hiện chủ trương của 
Chính phủ trong việc phát triển hạ tầng giao thông. 

− Trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh v ực đầu tư và khai thác hạ tầng 
đường bộ tại Việt Nam.  

− Trở thành thương hiệu uy tín tại Việt Nam trong việc huy động các nguồn vốn 
trong nước và quốc tế để phát triển hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam.  

− Tận dụng chuyên môn và công nghệ của các đối tác chiến lược để phát triển 
hạ tầng đường bộ Việt Nam theo hướng hiện đại và bền vững.  

− Phát triển bền vững và mang lại lợi ích lâu dài cho cổ đông và các đối tác.  

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

Quá trình đô th ị hóa, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông công cộng, tốc độ tăng 
dân số đô thị bình quân 1,56 triệu người/năm trong giai đoạn 2010 đến 2020. Bên 
cạnh đó, hạ tầng cơ sở của Việt Nam theo đánh giá còn kém phát tri ển so với các 
nước trong khu vực, gây cản trở cho việc phát triển kinh tế của đất nước, vì vậy, 
việc phát triển hạ tầng giao thông là một nhu cầu tất yếu, tạo tiền đề cho việc phát 
triển đất nước. 

6. Các rủi ro:  

 Rủi ro về kinh tế 

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2014 diễn ra trong bối cảnh thế giới tiếp tục có nhiều 
diễn biến phức tạp cả về kinh tế và chính trị. Một nền kinh tế mặc dù có kỳ vọng 
tăng trưởng khá nhưng vẫn còn nhiều yếu tố rủi ro. Sản xuất kinh doanh trong nước 
tiếp tục đối mặt với những khó khăn, áp lực: sức mua trên thị trường thấp; khả năng 
hấp thụ vốn của nền kinh tế chưa cao; sức ép nợ xấu còn nặng nề; hàng hóa trong 
nước tiêu thụ chậm... Trong đó, đáng chú ý là quá trình tái cơ c ấu kinh tế diễn ra 
thiếu đồng bộ và chưa thực sự có những bước đi hiệu quả, đồng thời, thời gian gần 
đây tình hình biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp, bước đầu ảnh hưởng đến động 
thái phát triển kinh tế - xã hội và đời sống dân cư cả nước. 

 Rủi ro về lãi suất: 
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Mặc dù lãi suất huy động có xu hướng giảm nhưng lãi suất cho vay vẫn ở mức cao, 
hơn nữa việc tiếp cận vốn vay của doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn, ngoài ra 
chỉ có một số ít doanh nghiệp đáp ứng được các điều kiện để hưởng lãi suất thấp. 
Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp và 
các doanh nghiệp không có nhiều động lực sử dụng vốn vay với mức lãi suất hiện 
tại.  

 Rủi ro về pháp luật 

Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII chính thức hoạt động theo mô hình công ty 
cổ phần từ năm 2000 và chính thức niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng 
khoán Thành phố Hồ Chí Minh năm 2006 nên mọi hoạt động của Công ty đều chịu 
ảnh hưởng bởi các quy định của pháp luật như: Luật Doanh nghiệp, Luật Thương 
mại, Luật Chứng khoán, các luật về thuế... và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, 
của Bộ Tài Chính, của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán 
Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan ban ngành có liên quan. Điều này có thể dẫn 
đến rủi ro về pháp lý cho Công ty khi hiện nay hệ thống pháp luật của nước ta thiếu 
tính ổn định và chưa thật sự nhất quán, các văn bản hướng dẫn thi hành vẫn chưa 
hoàn chỉnh và đang trong giai đoạn hoàn thiện nên còn có những sửa đổi bổ sung.  

Từ 18/08/2014 sau khi công ty chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu 
đường CII với mục tiêu chính là thực hiện các dự án cầu đường, hoạt động kinh 
doanh của Công ty sẽ chịu rủi ro từ chính sách khi mức phí giao thông phụ thuộc vào 
chính sách của Nhà nước. 

 Rủi ro đặc thù ngành Hạ tầng giao thông 

Với định hướng trong tương lai lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Công ty là đầu tư 
vào các dự án về cầu, đường giao thông theo hình thức đầu tư BOT (xây dựng – kinh 
doanh – chuyển giao) và BT (xây dựng – chuyển giao) thường đòi hỏi quy mô vốn 
đầu tư lớn, trong bối cảnh thị trường tài chính gặp nhiều khó khăn thì Công ty cũng 
phải chịu một số ảnh hưởng nhất định khi sử dụng các công cụ tài chính. 

Hiện nay, Chính phủ đang kêu gọi các thành phần kinh tế tư nhân cùng tham gia đầu 
tư cơ sở hạ tầng. Do vậy, khả năng trong tương lai sẽ có nhiều đơn vị tư nhân và các 
doanh nghiệp nước ngoài tham gia đầu tư vào lĩnh v ực này và trong dài hạn, có thể 
xuất hiện thêm đối thủ cạnh tranh với CII B&R. Tuy nhiên, là công ty con của CII và 
được nhận chuyển giao từ công ty mẹ CII một danh mục dự án cầu đường hiệu quả 
mà CII đang đầu tư và khai thác, cộng với kinh nghiệm đầu tư hơn 13 năm trong 
ngành cũng như kinh nghiệm huy động vốn để thực hiện dự án, cùng với sự am hiểu 
về các chính sách đầu tư, mối quan hệ với các tổ chức tín dụng,… của Công ty mẹ 
CII sẽ giúp cho CII B&R duy trì được lợi thế cạnh tranh của mình. 

 Rủi ro khác 

Ngoài các rủi ro trên, hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII có thể 



 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII 
70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ chí Minh 

ĐT: +84.8. 3868 8239 / 379 / 468    Fax: +84.8. 3868 8189 
Email: ciibr@ciibr.com.vn     Website: www.ciibr.com.vn  

 

10 

chịu rủi ro khác như thiên tai, địch họa… đây là những rủi ro bất khả kháng, ít có 
khả năng xảy ra nhưng nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại về vật chất và con người cũng như 
tình hình hoạt động chung của Công ty. 

II. Tình hình hoạt động trong năm 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

Trong năm 2014, Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (CII B&R) đã thực hiện 
tái cấu trúc thành công ty con của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật 
TPHCM (CII) chuyên đầu tư vào lĩnh v ực cầu đường, đồng thời vẫn tiếp tục phát 
huy thương hiệu Lugiaco đã xây d ựng được trong các năm qua, tháng 9/2014 CII 
B&R đã thành lập 2 công ty con, qua đó CII B&R sẽ chuyển những mảng hoạt động 
của Lugiaco sang 2 Công ty này, cụ thể: 

− Công ty Cổ phần Cơ khí điện Lữ Gia: Hoạt động về lĩnh vực sản xuất thiết bị 
điện chiếu sáng công cộng, các sản phẩm cơ khí phục vụ giao thông và xây lắp 
điện cao thế; thi công các công trình chiếu sáng công cộng. 

− Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Lữ Gia chuyên về 
lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản. 

Như vậy, CII B&R là công ty hoạt động tập trung ở mảng cầu đường. Trong Quý 
IV/2014, CII B&R đã nhận chuyển nhượng vốn đầu tư tại các dự án BOT, BT về cầu 
đường từ CII: Dự án Đầu tư Xây dựng Cầu Sài Gòn 2; Dự án Đầu tư Xây dựng Mở 
rộng Tuyến tránh QL1A đoạn qua Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh 
Thuận; Dự án cầu Rạch Miễu – Quốc lộ 60 đoạn qua tỉnh Tiền Giang – tỉnh Bến Tre; 
Dự án Đầu tư Xây dựng Mở rộng xa lộ Hà Nội.  

 Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2014 như sau:  
 

Chỉ tiêu Thực hiện 
2013 

Kế hoạch 
2014 

Thực hiện 
2014 

So sánh 
TH2014/
TH2013 

So sánh 
TH2014/
KH2014 

1. Doanh thu bán hàng và 
cung cấp dịch vụ 214.358.245.263  245.000.000.000  258.510.510.323  121% 106% 

1.1- Doanh thu bán hàng  45.451.674.639  60.000.000.000    62.084.590.897  137% 103% 

1.2- Doanh thu thi công xây 
dựng công trình 122.063.869.139  140.000.000.000  161.276.101.743  132% 115% 

1.3- Doanh thu bán căn hộ 28.090.715.754  27.000.000.000  16.626.266.428  59% 62% 

1.4- Doanh thu cho thuê văn 
phòng 18.751.985.731  18.000.000.000  19.868.269.156  106% 110% 

1.5- Doanh thu từ dự án B.T 
đầu tư XD cầu SG      (1.344.717.901)   
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Chỉ tiêu Thực hiện 
2013 

Kế hoạch 
2014 

Thực hiện 
2014 

So sánh 
TH2014/
TH2013 

So sánh 
TH2014/
KH2014 

2. Các khoản giảm trừ 
doanh thu 2.453.701.261  0 1.573.865.323 64%  

3. Doanh thu thuần về bán 
hàng và cung cấp dịch vụ 211.904.544.002  245.000.000.000  256.936.645.000 121% 105% 

4. Giá vốn hàng bán 171.302.359.640  200.280.000.000  215.713.323.080 126% 108% 

5. Lợi nhuận gộp về bán 
hàng và cung cấp dịch vụ   40.602.184.362    44.720.000.000  41.223.321.920 102% 92% 

6. Doanh thu hoạt động tài 
chính        384.987.327   0   273.299.952.495 70.989%  

7. Chi phí tài chính (lãi vay)   21.547.782.233    10.589.378.614  46.565.522.692 216% 440% 

8. Chi phí bán hàng     5.805.738.720      5.700.000.000  7.030.713.996 121% 123% 

9. Chi phí quản lý doanh 
nghiệp     5.780.526.910      6.000.000.000  18.892.701.182 327% 315% 

10.Lợi nhuận thuần từ 
hoạt động kinh doanh     7.853.123.826    22.430.621.386  242.034.336.545 3.082% 1.079% 

11. Thu nhập khác        404.060.068  0 237.902.802.737 58.878%  

12. Chi phí khác        763.792.772  0 238.528.658.764 31.229%  

13. Lợi nhuận khác     (359.732.704)                          0    (625.856.027) 174%  

14.Tổng lợi nhuận kế toán 
trước thuế  7.493.391.122  22.430.621.386  241.408.480.518 3.222% 1076% 

15. Chi phí thuế TNDN hiện 
hành     3.597.128.846      5.607.655.347  1.896.754.779 53% 34% 

16. Thuế thu nhập doanh 
nghiệp hoãn lại     70.610.038   

17. Lợi nhuận sau thuế 
thu nhập doanh nghiệp 

    3.896.262.276    16.822.966.040  239.441.115.701 6.145% 1.423% 

2. Tổ chức và nhân sự  

Họ và tên Chức danh Tỷ lệ sở hữu  
cổ phần (%) 

1. Ông Nguyễn Văn Thành Tổng Giám đốc 0,13 

2. Ông Nguyễn Văn Thông    0 

3. Ông Nguyễn Chí Hiếu Giám đốc Dự án 0 

4. Ông Nguyễn Thanh Bình Giám đốc Nhà máy 0 



 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII 
70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ chí Minh 

ĐT: +84.8. 3868 8239 / 379 / 468    Fax: +84.8. 3868 8189 
Email: ciibr@ciibr.com.vn     Website: www.ciibr.com.vn  

 

12 

5. Ông Trần Anh Tuấn Trưởng Phòng kỹ thuật - thiết kế 0 

6. Ông Nguyễn Tuấn Phong Trưởng Phòng Kinh doanh -
Marketing 

0 

7. Ông Võ Thanh Thế Trưởng Phòng Quản lý thi công  0 

8. Ông Phan Diện Nam Trưởng Phòng Kế hoạch - 
hành chính 

0 

*  Tóm tắt lý lịch Ban điều hành: 

- Ông Nguyễn Văn Thành - Tổng Giám đốc  

Là Cử nhân kinh tế, sinh năm 1965, Ông từng là Phó giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ 
Thu phí - Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP. HCM, Giám đốc Công ty 
Cổ phần đầu tư Đồng Thuận, Trưởng ban quản lý dự án – Công ty Cổ phần đầu tư hạ 
tầng kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh. 

- Ông Nguyễn Văn Thông – Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng 

Sinh năm 1974, Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán, trước khi tham gia LGC ông 
là nhân viên Công ty Vật Tư Thủy Sản - Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam 
(Seaprodex), Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty xe đạp xe máy Sài Gòn - 
Sở Công nghiệp TP. Hồ Chi Minh. 

- Ông Nguyễn Chí Hiếu – Giám đốc dự án 

Sinh năm 1976, là Kỹ sư điện, trước khi tham gia LGC ông là nhân viên kỹ thuật, 
Phó trưởng phòng thiết kế của Công ty Cổ phần Xây lắp điện – Công ty Điện Lực 2, 
Chuyên viên Ban quản lý dự án Điện lực Miền Nam - Tổng Công ty Điện Lực Miền 
Nam. 

- Ông Nguyễn Thanh Bình - Giám đốc Nhà máy 

Kỹ sư cơ khí, sinh năm 1968, từng là cán bộ kỹ thuật Công ty Cao su Thống Nhất 
(Ruthimex), cán bộ Kỹ Thuật Công ty Cơ khí Dân dụng (Codaco) TP. HCM, Trưởng 
phòng Kỹ Thuật - Chất lượng Công ty Bao bì Tây Ninh. 

- Ông Trần Anh Tuấn - Trưởng Phòng kỹ thuật - Thiết kế 

Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư điện, sinh năm 1976, trước khi tham gia LGC Ông là nhân 
viên Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cầu Lớn Hầm (TEDI – BRITEC). 

- Ông Nguyễn Tuấn Phong - Trưởng Phòng Kinh doanh - Marketing 

Sinh năm 1974, là Cử nhân kinh tế, Cử nhân tin học, trước khi về làm việc cho LGC 
Ông từng công tác tại Trung tâm Xử lý Thông tin Thống kê - Cục Thống kê 
TP.HCM. 

- Ông Võ Thanh Thế - Trưởng Phòng Quản lý thi công - Dự án 
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Kỹ sư điện, sinh năm 1970, trước khi về làm việc cho LGC Ông làm việc cho các 
đơn vị tư nhân. 

- Ông Phan Diện Nam - Trưởng Phòng Kế hoạch - Hành chính 

Kỹ sư điện, sinh năm 1971, trước khi tham gia LGC Ông là Đội trưởng đội thi công 
DNTN Xây lắp điện Quyết Thắng, nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH TMDV Tân 
Hải Minh. 

- Những thay đổi trong ban điều hành: không có 

- Số lượng cán bộ, nhân viên: Tổng số lao động tại Công ty tính đến 31/12/2014 là 
123 người với cơ cấu lao động  theo trình độ như sau: 

Tiêu chí Số lượng Tỷ lệ 

1-  Trình độ đại học và trên đại học 36 29,27 % 

2- Trình độ trung cấp và cao đẳng 15 12,20 % 

3- Công nhân kỹ thuật 60 48,78 % 

4- Nhân viên phục vụ 12 9,76 % 

Tổng cộng 123 100% 
         

- Chế độ làm việc và chính sách lương thưởng, trợ cấp cho người lao động 

 Chế độ làm việc: 

Công ty thực hiện chế độ làm việc 08 giờ/ngày, 44 giờ/tuần; khối gián tiếp làm 
việc theo giờ hành chính, k . 

 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 . 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 tại 
đơn vị.  

 Chính sách lương: 

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh và năng l ực của người lao động, Công 
ty trả lương theo các hình thức lương thời gian (dùng cho khối gián tiếp) và lương 
khoán công việc  và khoán sản phẩm (dùng cho khối trực tiếp) , Công ty thực hiện 
phân phối lương phù hợp với chức danh công việc và tính chất  công việc căn cứ 
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vào các quy định của luật lao động và các quy định của Công ty; hệ thống thang 
bảng lương được Công ty báo cáo với Sở Lao động Thương binh và Xã hội theo 
quy định. 

 Chính sách khen thưởng: 

ét phân loại A, B,C 
để làm căn cứ khen thưởng cho người lao động t rong dịp Tết nguyên đán, bình 
quân mỗi người được thưởng  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 trong các ngày lễ lớn ; khen thưởng lao động tiên tiến, các 
cá nhân tậ ,… 

 Chế độ phúc lợi: 

Bên cạnh các chính sách lương thưởng, Công ty cũng quan tâm đời sống tinh 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. Thỏa ước lao động t p thể đã được Công ty 
xây d ng và đăng ký v ới 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), bảo hiểm thất 
nghiệp (BHTN), được Công ty th c hiện đầy đủ cho người lao động thuộc diện 
bắt buộc đóng BHXH, làm nghĩa vụ đóng BHXH đầy đủ và đúng hạn cho cơ quan 
BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. 

-  Chính sách cổ tức 

Kết thúc niên độ tài chính HĐQT có trách nhiệm xây dựng phương án phân phối 
lợi nhuận và trích lập các quỹ để trình Đại hội đồng cổ đông. Phương án này được 
xây dựng trên cơ sở lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh trong năm tài 
chính vừa qua sau khi đã thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và tài chính khác theo quy 
định của pháp luật hiện hành. Bên cạnh đó, Công ty cũng xét tới kế hoạch và định 
hướng kinh doanh, chiến lược đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh trong năm tới 
để đưa ra mức cổ tức dự kiến hợp lý.  

Theo Nghị quyết HĐQT số 20/NQ -HĐQT ngày 24/12/2014 và Thông báo số 
407/TB-BRC-TC ngày 24/12/2014 củ a Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII 
về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông, Công ty 
tạm ứng cổ tức năm 2014 cho các cổ đông với tỷ lệ chi trả 12% mệnh giá  (1 cổ 
phiếu được nhận 1.200 đồng), tương đương 26.518.494.000 đồng. Thời gian thực 
hiện: Quý I/2015. 

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

Các khoản đầu tư lớn được thực hiện trong năm: 
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- Trong năm 2014, Công ty có nhận chuyển nhượng các dự án đầu tư cầu đường từ 
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM với giá trị chuyển nhượng các 
dự án như sau: 

STT Tên dự án 
Giá trị chuyển 

nhượng 

1 Dự án Đầu tư Xây dựng Cầu Sài Gòn 2 1.061.852.660.262 

2 
Dự án Đầu  tư Xây dựng Mở rộng Tuyến tránh 
QL1A Đoạn qua Thành phố Phan Rang - Tháp 
Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

262.218.482.048 

3 Dự án cầu Rạch Miễu – Quốc lộ 60 đoạn qua tỉnh 
Tiền Giang – tỉnh Bến Tre 

85.458.623.284 

4 Dự án Đầu tư Xây dựng Mở rộng xa lộ Hà Nội 233.376.000.000 

  Cộng 1.642.905.765.594 

- Bên cạnh đó, Công ty đã đầu tư vào Công ty CP Cơ khí Điện Lữ Gia 
78.000.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 99,81% vốn điều lệ của công ty này. Công ty đã 
đầu tư vào Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư kinh doanh địa ốc Lữ Gia  
150.000.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 100% vốn điều lệ của công ty này. 

-  Ngày 02 tháng 10 năm 2014, Công ty thực h iện góp vốn theo hợp đồng hợp tác 
đầu tư với Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, 
khai thác quyền thu phí giao thông trên Xa lộ Hà Nội hoàn vốn đầu tư xây dựng 
cầu Rạch Chiếc. Tỷ lệ góp vốn đầu tư vào dự án của Công ty là 99,5% tương ứng 
233.186.899.750 đồng và của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành 
phố Hồ Chí Minh là 0,5% tương ứng 1.171.793.466 đồng. Lợi nhuận sau thuế từ 
hoạt động thu phí được chia theo tỷ lệ phần trăm vốn góp của mỗi bên.   

4. Tình hình tài chính 

a) Tình hình tài chính 

* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng: 

Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 % tăng giảm 

Tổng giá trị tài sản 439.764.380.335  1.674.550.314.518 281% 

Doanh thu thuần 211.904.544.002  256.936.645.000 21% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh     7.853.123.826  242.034.336.545 2.982% 

Lợi nhuận khác      (359.732.704) (625.856.027) 74% 

Lợi nhuận trước thuế     7.493.391.122  241.408.480.518 3.122% 

Lợi nhuận sau thuế     3.896.262.276  239.441.115.701 6.045% 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức   12%   
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b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu  

Các chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Ghi chú 
1.      Chỉ tiêu về khả năng thanh toán       

+        Hệ số thanh toán ngắn hạn:      
TSLĐ/Nợ ngắn hạn 2,10 2,93   

+        Hệ số thanh toán nhanh:      
(TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn 1,19 2,55   

2.      Chỉ tiêu về cơ cấu vốn      
+        Hệ số Nợ/Tổng tài sản 0,47 0,67   
+        Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 0,89 2,58   
3.      Chỉ tiêu về năng lực hoạt động      
+        Vòng quay hàng tồn kho:      

Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho 
bình quân 

2,82 3,48   

+        Doanh thu thuần/Tổng tài sản  0,48 0,15   
4.      Chỉ tiêu về khả năng sinh lời      

+        Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ 
Doanh thu thuần 

1,84% 93,19%   

+        Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ 
Vốn chủ sở hữu  

1,67% 55,24%   

+        Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ 
Tổng tài sản 

0,89% 14,30%   

+        Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động 
kinh doanh/Doanh thu thuần 

3,71% 94,20%   

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

a) Cổ phần:  

- Tổng số cổ phần: 22.516.955 cổ phần 

- Loại cổ phần đang lưu hành: cổ phần phổ thông 

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 22.516.955 cổ phần 

- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần   

b) Cơ cấu cổ đông: (tính đến 03/10/2014) 

TT Đối tượng Số lượng 
cổ phiếu 

Tỷ lệ sở 
hữu 
(%) 

Số lượng 
cổ đông 

Cơ cấu cổ đông (*) 

Tổ chức Cá nhân 

1 Cổ đông Nhà nước      

2 
Cổ đông sáng lập/ cổ 
đông FDI 
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- Trong nước      

- Nước ngoài      

3 

Cổ đông lớn (sở hữu từ 
5% vốn CP trở lên) 16.175.889  71,84 3 1 2 

- Trong nước 16.175.889  71,84 3 1 2 

- Nước ngoài      

4 

Công đoàn Công ty      

- Trong nước      

- Nước ngoài      

5 Cổ phiếu quỹ 418.210 1,86    

6 
Cổ đông sở hữu cổ phiếu 
ưu đãi (nếu có)      

7 

Cổ đông khác  5.922.856  26,30    

- Trong nước  5.852.956  25,99 643 23 620 

- Nước ngoài    69.900  0,31 35 3 32 

TỔNG CỘNG 22.516.955 100,00 681 27 654 

Trong đó: - Trong nước 22.447.055 99,69 646 24 622 

                 - Nước ngoài 69.900 0,31 35 3 32 

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu (tính đến 31/12/2014): 

Trong tháng 08/2014, Công ty đã phát hành c ổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu 
với kết quả như sau: 

- Số cổ phiếu đã phân phối : 7.366.236 cổ phiếu 

- Số cổ đông được phân phối : 302 cổ đông 

- Giá trị vốn tăng thêm : 73.662.360.000 đồng 

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 22.098.745 cổ phiếu  

- Số lượng cổ phiếu quỹ : 418.210 cổ phiếu 

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có 

e) Các chứng khoán khác: không có     

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:  

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

1.1 Đầu tư và kinh doanh địa ốc 
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- Hoàn thành công tác xin giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cho cư dân, 5 tầng 
thương mại và tầng hầm B1 Cao ốc Lữ Gia; 

- Hoàn thành cơ bản công tác đầu tư, thanh quyết toán chi phí đầu tư Cao ốc Lữ 
Gia; 

- Hoàn thiện bộ máy quản lý, khai thác tòa nhà. 
1.2 Sản xuất và kinh doanh sản phẩm cơ khí điện, thi công lắp đặt hệ thống chiếu 

sáng công cộng 
- Sản lượng sản xuất  của nhà máy năm 2014 bằng 104,3% so với năm 2013;  
- Công ty đã tham gia đấu thầu và đã được giao thi công nhiều dự án xây d ựng hệ 

thống chiếu sáng lớn ở TP. HCM như sân Golf Tân Sơn Nhất khu B và D, 
đường Tân Sơn Nhất – Bình lợi giai đoạn 2, Cầu Hậu Giang, Đường Hậu Giang 
– Công viên Phú Lâm, cầu Đồng Nai mới và một số dự án ở Phú Quốc, Long 
An; Công ty đã thi công dứt điểm và  làm quyết toán các dự án như : HTCS sân 
Golf Long Biên HN; cầu Hóa An, tuyến tránh Biên Hòa, sân Golf Tân Sơn Nhất 
khu A và C.  

1.3 Công tác tái cấu trúc Công ty 
- Các doanh nghiệp dự án (Công ty con và Công ty liên kết) hoạt động ổn định, 

hiệu quả nhờ sự phối hợp, hỗ trợ có hiệu quả của Công ty CII; 
- Công tác huy động vốn để đầu tư vào các dự án tiếp nhận từ Công ty CII được 

thực hiện tốt theo chỉ đạo của HĐQT, ĐHĐCĐ. 
- Thực hiện tốt chủ trương tái cấu trúc Công ty theo chỉ đạo của HĐQT, áp dụng 

phương pháp quản lý phù hợp với từng bộ phận đảm bảo bộ máy tinh gọn hoạt 
động hiệu quả, kiểm soát chi phí, kiểm soát chất lượng và tiến độ  đáp ứng yêu 
cầu hoạt động và phát triển của Công ty. 

1.4 Hoạt động của các công ty con, công ty liên kết 
- Các công ty con và công ty liên kết hoạt động ổn định với người đại diện vốn 

được CII cử tham gia vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ tại các doanh nghiệp dự án theo 
thỏa thuận nguyên tắc giữa CII và CII B&R; 

- Với kinh nghiệm nhiều năm của CII trong công tác quản trị dự án, các dự án 
được chuyển giao được quản lý tốt, có hiệu quả cao đem lại lợi ích ổn định cho 
Công ty. 

2. Tình hình tài chính: 

a)  Tình hình tài sản 
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TÀI SẢN Mã  
số 31/12/2014 01/01/2014 

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 
    

474.637.246.734      140.654.129.399  

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 
      

44.211.919.920         6.759.914.370  
1. Tiền 111 44.211.919.920               6.759.914.370  

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120                            -        17.502.900.000  
1. Đầu tư ngắn hạn 121                            -        17.502.900.000  

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 
    

356.295.446.415        51.584.358.826  

1. Phải thu khách hàng 131 
    

304.201.118.769        47.666.709.762  
2. Trả trước cho người bán 132        5.337.597.354         6.373.781.458  

5. Các khoản phải thu khác 135 
      

50.651.342.067            771.821.334  

6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 
      

(3.894.611.775) 
      

(3.227.953.728) 

IV. Hàng tồn kho 140 
      

62.013.716.479        60.666.555.034  

1. Hàng tồn kho 141 
      

62.641.324.051        60.761.426.801  

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 
         

(627.607.572)           (94.871.767) 

V. Tài sản ngắn hạn khác 150 
      

12.116.163.920         4.140.401.169  
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151           239.561.061            249.612.922  
2. Thuế GTGT được khấu trừ 152        7.221.671.927                             -  
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 154        2.779.507.173                             -  
4. Tài sản ngắn hạn khác 158        1.875.423.759         3.890.788.247  

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 
 

1.199.913.067.784      299.110.250.936  

I. Các khoản phải thu dài hạn  210 
    

764.162.014.150                             -  

1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 
    

764.162.014.150                             -  

II. Tài sản cố định 220 
      

61.047.548.851        78.850.006.286  

1. Tài sản cố định hữu hình 221 
      

53.720.123.021        63.586.952.889  
Nguyên giá 222      81.813.600.348       88.953.939.765  
Giá trị hao mòn lũy kế 223  (28.093.477.327)    (25.366.986.876) 

3. Tài sản cố định vô hình 227        7.198.404.557         7.354.946.512  
Nguyên giá 228        8.131.674.450         8.126.674.450  

Giá trị hao mòn lũy kế 229 
        

(933.269.893)         (771.727.938) 
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4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230           129.021.273         7.908.106.885  
III. Bất động sản đầu tư 240                            -      219.809.273.985  

Nguyên giá 241                           -     226.240.674.030  
Giá trị hao mòn lũy kế 242                           -       (6.431.400.045) 

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 
    

211.546.226.410                             -  

3. Đầu tư dài hạn khác 258 
    

214.449.126.410                             -  

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính 259 
      

(2.902.900.000)                            -  
V. Tài sản dài hạn khác 260           143.478.569            450.970.665  

1. Chi phí trả trước dài hạn 261           143.478.569            450.970.665  

VI. Lợi thế thương mại 269 
    

163.013.799.804                             -  
        

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 1.674.550.314.518  439.764.380.335  

b) Tình hình nợ phải trả: 

− Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ. 

Tình hình các khoản nợ biến động lớn là do trong quý 4/2014 Công ty tái cơ cấu và đầu 
tư vào các dự án cầu đường mà chủ yếu nhận chuyển nhượng các dự án cầu đường từ 
CII. Do đó các khoản nợ phải trả biến động lớn. 

NỢ PHẢI TRẢ Mã  
số 31/12/2014 01/01/2014 

A. NỢ PHẢI TRẢ 300  1.116.794.930.555  
    

207.104.666.691  

I. Nợ ngắn hạn 310     162.035.204.501  
      

67.029.446.545  

1. Vay và nợ ngắn hạn 311       70.940.839.208  
       

9.002.167.616  

2. Phải trả người bán 312       28.396.007.425  
      

15.482.326.271  

3. Người mua trả tiền trước 313       10.415.743.678  
      

19.977.102.472  

4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314        1.941.252.846  
       

6.557.032.407  

5. Phải trả người lao động 315                            -  
          

679.365.551  

6. Chi phí phải trả 316       29.403.023.515  
      

13.064.069.567  
7. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn   

khác 319       11.973.404.076  
          

469.091.108  
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323        8.964.933.753       1.798.291.553  
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II. Nợ dài hạn 330     954.759.726.054  
    

140.075.220.146  

1. Phải trả dài hạn khác 333     779.531.468.549  
      

25.969.744.960  

2. Vay và nợ dài hạn 334     174.906.899.750  
    

113.745.592.945  
3. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335             70.610.038                             -  

4. Doanh thu chưa thực hiện 338           250.747.717  
          

359.882.241  

3. Kế hoạch năm 2015: 
- Chuyên môn hóa đầu tư lĩnh vực hạ tầng cầu đường.  
- Tiếp nhận các dự án đầu tư cầu đường hiện có của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ 

tầng Kỹ thuật TPHCM (CII) để khai thác có hiệu quả và làm tiền đề cho sự phát 
triển các dự án tiếp theo.  

- Đầu tư phát triển các dự án mới. Từng bước nâng cao năng lực đầu tư để tham gia 
đầu tư vào những dự án BT, BOT về giao thông. 

- Hình thành một kênh đầu tư và huy động vốn để thực hiện chủ trương của Chính 
phủ trong việc phát triển hạ tầng giao thông. 

- Trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư và khai thác hạ tầng đường 
bộ tại Việt Nam.  

- Trở thành thương hiệu uy tín tại Việt Nam trong việc huy động các nguồn vốn 
trong nước và quốc tế để phát triển hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam.  

- Tận dụng chuyên môn và công nghệ của các đối tác chiến lược để phát triển hạ 
tầng đường bộ Việt Nam theo hướng hiện đại và bền vững.  

- Phát triển bền vững và mang lại lợi ích lâu dài cho cổ đông và các đối tác. 
IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty 

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty 
- Trong năm 2014, nền kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn chưa có dấu hiệu 

hồi phục ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của Công ty, tuy nhiên Công ty đã có 
nhiều cố gắng để phát triển sản xuất kinh doanh đạt kết quả tốt, đảm bảo lợi ích 
cho các cổ đông. 

- Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Công ty đã hoàn t ất thủ tục tái 
cấu trúc công ty, đổi tên công ty từ Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia thành 
Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII, mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh 
chuyên đầu tư xây dựng các dự án về cầu đường. Đồng thời thành lập 02 công ty 
con trực thuộc là Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia và Công ty TNHH MTV 
Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Lữ Gia. 

- Thực hiện tốt chỉ đạo của HĐQT về việc hoàn thiện bộ máy quản lý, áp dụng 
phương pháp quản lý phù hợp, tinh gọn bộ máy nhân sự, giảm chi phí, kiểm soát 
rủi ro, tăng hiệu quả hoạt động cho Công ty. Hệ thống các quy định, quy chế được 
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xây dựng, trình HĐQT phê duyệt đưa vào thực hiện giúp Công ty hoạt động có hệ 
thống, thống nhất, đúng quy định. 

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty 
- Với sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị và sự nỗ lực Ban điều hành, Công ty đã nâng 

cao uy tín với cơ quan quản lý nhà nư ớc, phát triển các mối quan hệ với các chủ 
đầu tư dự án mang lại cho Công ty nhiều dự án, tạo nhiều việc làm cho người lao 
động, lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch được giao.  

- Việc Ban điều hành công ty mạnh dạn áp dụng phương án quản lý mới, phù hợp 
cho các đơn vị trực thuộc giúp tinh gọn bộ máy quản lý, giảm chi phí, nâng cao đời 
sống cho người lao động, công tác quản lý chất lượng, tiến độ được thực hiện tốt 
hơn. 

- Thực hiện tốt phương án sắp xếp lao động trong quá trình tái cấu trúc công ty giúp 
người lao động yên tâm công tác. Tổ chức quản lý tốt các dự án nhận chuyển giao 
giúp cho các doanh nghiệp dự án hoạt động ổn định, hiệu quả.  

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

Trong năm 2015, HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo các hoạt động chủ yếu như sau: 

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015; 
- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015;  
- Chỉ đạo định hướng kế hoạch phát triển dài hạn của Công ty; 
- Tiếp tục công tác giám sát đối với Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành, 

hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty con trực thuộc.  
- Chỉ đạo kiện toàn bộ máy quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý điều 

hành của Công ty. 

V. Quản trị công ty 
1. Hội đồng quản trị 

Công ty Cổ phần đầu tư cầu đường CII được tổ chức và điều hành theo mô hình Công ty 
Cổ phần, tuân thủ theo các quy định của pháp luật. 

Thành viên HĐQT  được nhận thù lao cho công việc của mình với tư cách là thành viên 
HĐQT, tổng mức thù lao của HĐQT sẽ do ĐHĐCĐ quyết định và được ghi chi tiết 
trong báo cáo thường niên của Công ty. 

HĐQT chọn trong các thành viên của mình 1 người để bầu làm chủ tịch, có trách nhiệm 
triệu tập và chủ tọa ĐHĐCĐ và  các cuộc họp của HĐQT. Chủ tịch HĐQT lập kế hoạch, 
nội dung, địa điểm, thời gian họp ít nhất 7 ngày trước ngày họp dự kiến.  

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:  
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Họ và tên Chức danh 
Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phần 

Thành viên 
không điều 

hành 

Thành viên 
độc lập 

1. Ông Lê Vũ Hoàng - Đại diện 
cho CII nắm giữ cổ phần LGC Chủ tịch 57,63 % x  

2. Ông Lê Quốc Bình Thành viên 8,88 % x  

3. Ông Nguyễn Văn Thành Thành viên 0,13 %   

4. Ông Đào Vĩnh Phương  
(miễn nhiệm ngày 25/10/2014) 

Thành viên 0 x  

5. Ông Trần Anh Tuấn Thành viên 0  x 

6. Ông Dương Trường Hải 
(bổ nhiệm ngày 25/10/2014) 

Thành viên 0 x x 

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

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: 

Các phiên họp Hội đồng quản trị trong năm 2014: 

TT Số Nghị quyết Ngày Kết quả phiên họp 

1 
Nghị quyết số 
01/NQ-HĐQT 

06/01/2014 
Thông qua chủ trương mua cổ phiếu quỹ LGC và xin 
hủy niêm yết cổ phiếu LGC 

2 
Nghị quyết số 
02/NQ-HĐQT 

17/02/2014 
Thông qua kế hoạch các chỉ tiêu tài chính năm 2014, 
và triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2014 

3 
Nghị quyết số 
03/NQ-HĐQT 

29/04/2014 
Thống nhất chủ trương vay vốn ngân hàng BIDV 100 
tỷ để bổ sung vốn hoạt động SXKD 

4 
Nghị quyết số 
04/NQ-HĐQT 

29/04/2014 
Thống nhất chủ trương vay vốn ngân hàng Eximbank 
100 tỷ để tái đầu tư dự án cao ốc Lữ Gia 

5 
Nghị quyết số 
05/NQ-HĐQT 

29/05/2014 
Thống nhất cho thành lập 02 công ty con thuộc Công 
ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia 

6 
Nghị quyết số 
06/NQ-HĐQT 

05/06/2014 

Thống nhất triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường 
2014 và thông qua chủ trương hủy bỏ quyết định xin 
hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu LGC và phát hành cổ 
phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu ,  tái cơ cấu 
công ty LGC. 
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TT Số Nghị quyết Ngày Kết quả phiên họp 

7 
Nghị quyết số 
07/NQ-HĐQT 

03/7/2014 
Hội đồng quản trị thông qua các nội dung của đại hội 
đồng cổ đông bất thường lần 1 (năm 2014). 

 
Ngày 21/7/2014 Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua việc đổi tên Công ty Cổ phần 
Cơ khí Điện Lữ Gia thành Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII. 

8 
Nghị quyết số 
01/NQ-HĐQT 

15/8/2014 
HĐQT thống nhất thành lập công ty con trực thuộc lấy 
lại tên Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia 

9 
Nghị quyết số 
02/NQ-HĐQT 

08/9/2014 
Phê duyệt phương án sử dụng lao động và thay đổi cơ 
cấu tổ chức công ty. 

10 
Nghị quyết số 
03/NQ-HĐQT 

22/9/2014 
Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường 
lần 2 (năm 2014) 

11 
Nghị quyết số 
04/NQ-HĐQT 

22/9/2014 

Thống nhất việc chuyển nhượng tài sản cho 02 công ty 
con trực thuộc: Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia 
v à Cô n g ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Địa ốc 
Lữ Gia. 

12 
Nghị quyết số 
05/NQ-HĐQT 

29/9/2014 

Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông bất 
thường lần 2 (năm 2014): Thông qua cơ chế nhận 
chuyển giao các dự án đầu tư về cầu đường từ Công ty 
CII; phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; phát 
hành cổ phiếu riêng lẻ và phát hành trái phiếu chuyển 
đổi riêng lẻ; thay đổi mục đích sử dụng vốn trong đợt 
chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu (năm 2013) 

13 
Nghị quyết số 
06/NQ-HĐQT 

01/10/2014 

Thông qua chủ trương góp vốn hợp tác đầu tư và khai 
thác quyền thu phí giao thông trên Xa lộ Hà Nội để 
hoàn vốn xây dựng cầu Rạch Chiếc với Công ty Cổ 
phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII). 

14 
Nghị quyết số 
07/NQ-HĐQT 

01/10/2014 

Thông qua Thỏa thuận nguyên tắc về giao thầu phụ và 
thực hiện các hợp đồng với nhà cung cấp giữa Công ty 
Cổ phần Đầu tư Cầu đuờng CII và Công ty Cổ phần 
Cơ khí điện Lữ Gia 

15 
Nghị quyết số 
08/NQ-HĐQT 

02/10/2014 

Chấp thuận cho chuyển nhượng 7.800.000 cổ phần 
(99,8% vốn điều lệ) của Công ty Cổ phần Cơ khí điện 
Lữ Gia cho Công ty Cổ phần xây dựng Hạ tầng CII 
(E&C) 

16 
Nghị quyết số 
09/NQ-HĐQT 

02/10/2014 

Chấp thuận cho mở hạn mức tín dụng để vay 275 tỷ 
đồng tại Ngân hàng Xuất nhập khẩu VN – CN HCM 
để hợp tác đầu tư với Công ty CII trong việc khai thác 
quyền quản lý thu phí giao thông trên Xa lộ Hà Nội 
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TT Số Nghị quyết Ngày Kết quả phiên họp 
nhằm hoàn vốn xây dựng cầu Rạch Chiếc; nhận 
chuyển nhượng cổ phần các công ty dự án từ Công ty 
CII vàbổ sung vốn đầu tư dài hạn. 

17 
Nghị quyết số 
10/NQ-HĐQT 

03/10/2014 
Thông qua việc chuyển nhượng tài sản từ Công ty Cổ 
phần Đầu tư Cầu đường CII cho 02 công ty con. 

18 
Nghị quyết số 
11/NQ-HĐQT 

06/10/2014 
Chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Đào Vĩnh Phương 
và thống nhất đề cử ông Dương Trường Hải tham gia 
ứng cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018. 

19 
Nghị quyết số 
12/NQ-HĐQT 

27/10/2014 
Phê duyệt nội dung hợp đồng chuyển nhượng các dự 
án đầu tư về cầu đường từ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ 
tầng Kỹ thuật TP.HCM. 

20 
Nghị quyết số 
13/NQ-HĐQT 

27/10/2014 

Phê duyệt nội dung Thỏa thuận chuyển nhượng tài sản 
giữa Công ty Cổ phần Đầu  tư Cầu Đường CII và 02 
công ty con: Công ty CP Cơ khí Điện Lữ Gia và Công 
ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Lữ Gia. 

21 Nghị quyết số 
14/NQ-HĐQT 

28/10/2014 
Thống nhất đăng ký tăng vốn điều lệ từ 
151.507.190.000 đồng lên 225.169.550.000 đồng 

22 Nghị quyết số 
15/NQ-HĐQT 

31/10/2014 
Thông qua bộ hồ sơ đăng ký phát hành c ổ phiếu ra 
công chúng. 

23 Nghị quyết số 
16/NQ-HĐQT 

13/11/2014 
Phê duyệt nội dung Thỏa thuận nguyên tắc hợp tác đầu 
tư với một số cá nhân mua cổ phần các công ty dự án. 

24 Nghị quyết số 
17/NQ-HĐQT 

26/11/2014 
Thông qua việc điều chỉnh điều 8 Thỏa thuận nguyên 
tắc hợp tác đầu tư với một số cá nhân mua cổ phần các 
công ty dự án ký ngày 13/11/2014. 

25 Nghị quyết số 
18/NQ-HĐQT 

02/12/2014 

Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp vào 
Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Lữ 
Gia cho Công ty Cổ phần Đầu  tư Hạ tầng Kỹ thuật 
TP.HCM. 

26 Nghị quyết số 
19/NQ-HĐQT 

08/12/2014 
Thống nhất cử người đại diện vốn góp tại Công ty Cổ 
phần Cầu đường Hiền An Bình 

27 Nghị quyết số 
20/NQ-HĐQT 

24/12/2014 

Thống nhất tạm ứng cổ tức năm 2014 với tỷ lệ 
12%/mệnh giá và chốt danh sách cổ đông để thực hiện 
chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Giấy 
chứng nhận của UBCKNN. 

28 Nghị quyết số 
21/NQ-HĐQT 

30/12/2014 
Thống nhất điều chỉnh vốn điều lệ của Công ty Cổ 
phần Cầu đường Hiền An Bình là 287.000.000.000 
đồng. 
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d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành. 

Các thành viên HĐQT độc lập không điều hành kiêm nhiệm làm công tác ở các đơn 
vị khác. 

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

f) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. 
Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình v ề quản trị 
công ty trong năm: Không có 

2. Ban Kiểm soát 

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:  

Họ và tên Chức danh 
Tỷ lệ sở hữu  

cổ phần 

1. Ông Trần Ngọc Tiến  0,21% 

2. Bà Lê Thị Vân Thành viên 0,00004% 

3. Bà Dương Thị Long Nghi Thành viên 0% 

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:  

, khôn
ổ

. 

của 

 ( ). 

 Về công tác giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành:     

• Về hoạt động HĐQT:  

Trong năm 2014 Ban Kiểm soát đã tham gia một số cuộc họp Hội đồng quản 
trị được mời tham dự, thảo luận và có ý kiến đóng góp các phương án thực 
hiện trong việc tổ chức hoạt động, điều hành sản xuất kinh doanh cũng như 
các hoạt động về đầu tư xây dựng cơ bản. 

Qua quá trình theo dõi và giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành, 
thông qua các biên bản làm việ , Ban Kiểm soát 
nhận thấy các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành nói chung đúng theo 
Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty đã đư ợc Đại hội đồng cổ đông 
thông qua. 

• Về ều hành hoạt động của Công ty: 
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, Ban điều hành Công 
ty đã có các nỗ lực trong việc duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh.  

7.366.236 
tăng thêm 73.662.360.000 : 
225.169.550.000  

Các sự kiện lớn, các giao dịch nội bộ, cổ đông lớn, báo cáo quản trị, nghị 
quyết của HĐQT, báo cáo tài chính hàng quý của Công ty đều được công bố 
công khai trên trang web của Sở GDCK TP.HCM và các phương tiện thông 
tin đại chúng. Báo cáo tài chính của Công ty đều được công ty kiểm toán độc 
lập kiểm tra soát xét trước khi công bố theo quy định. 

Ban Kiểm soát nhận được sự hỗ trợ tốt từ Hội đồng quản trị, Ban điều hành 
Công ty trong quá trình hoạt động. 

Trong năm, BKS không nhận được đơn thư khiếu nại nào phản ánh về hoạt 
động của HĐQT và Ban điều hành của Công ty. 

 Về thẩm định báo cáo báo cáo tài chính của Công ty: 

Trong năm, Ban Kiểm soát thường xuyên nắm bắt tình hình thông qua bộ phận kế 
toán và kiểm toán độc lập. 

Ban Kiểm soát đã xem xét ý kiến trong việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập 
là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC). 

BKS đã tiến hành kiểm tra và thống nhất về mặt cơ bản với báo cáo tài chính 
2014 của Công ty CP Đầu tư Cầu Đường CII đã đư ợc kiểm toán bởi Công ty 
TNHH Kiểm toán Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC). 

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

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:  
- Các khoản thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2014: 

STT Họ và tên Chức danh Tổng cộng 

I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   

1 Ông Lê Vũ Hoàng Chủ tịch 0 

2 Ông Lê Quốc Bình Thành viên 0 

3 Ông Nguyễn Văn Thành Thành viên 0 

4 
Ông Đào Vĩnh Phương  
(miễn nhiệm ngày 25/10/2014) 

Thành viên 0 

5 Ông Dương Trường Hải  Thành viên 0 
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(bổ nhiệm ngày 25/10/2014) 

6 Ông Trần Anh Tuấn Thành viên 0 

II BAN KIỂM SOÁT   

1 Ông Trần Ngọc Tiến Trưởng Ban 0 

2 Bà Lê Thị Vân Thành viên 0 

3 Bà Dương Thị Long Nghi Thành  viên 0 
 
- Các khoản lương, thưởng Ban điều hành trong năm 2014: 

+ Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 18/08/2014:  

STT Họ và tên Lương và thưởng 

1 Nguyễn Văn Thành 210.320.000 

2 Nguyễn Văn Thông 186.560.000 

3 Nguyễn Thanh Bình 236.591.000 

4 Nguyễn Chí Hiếu 173.180.000 

5 Nguyễn Tuấn Phong 204.531.708 

6 Trần Anh Tuấn 191.020.000 

7 Võ Thanh Thế 161.120.000 

8 Phan Diện Nam 170.880.000 

 Cộng 1.534.202.708 
 

+ Từ ngày 18/08/2014 trở về sau: 

STT Họ và tên Lương và thưởng 

1 Nguyễn Văn Thành          112.860.000  

2 Nguyễn Văn Thông            97.260.000  

 Cộng          210.120.000  

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

STT Họ tên 
Ngày giao 

dịch Giao dịch Ghi chú 

1 Nguyễn Văn Thành 
24/09/2014 – 
23/10/2014 

Mua 20.000 cổ phiếu 
LGC 

TV HĐQT kiêm 
Tổng Giám đốc 
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STT Họ tên 
Ngày giao 

dịch Giao dịch Ghi chú 

2 Lê Quốc Bình 03/10/2014 
Mua 100.000 cổ phiếu 

LGC 
TV HĐQT 

3 Lê Quốc Bình 30/09/2014 
Mua 2.000.000 cổ 

phiếu LGC 
TV HĐQT 

4 
Công ty CP Đầu tư 
Hạ tầng Kỹ thuật 
TPHCM (CII) 

23/09/2014 
Bán 5.420.730 cổ 

phiếu LGC Chủ tịch HĐQT 

5 
Công ty CP Đầu tư 
Hạ tầng Kỹ thuật 
TPHCM (CII) 

11/09/2014 Bán 1.479.270 cổ 
phiếu LGC 

Chủ tịch HĐQT 

6 Lê Thị Vân 
13/02/2014 – 
28/02/2014 

Bán 40.000 cổ phiếu 
LGC 

TV Ban Kiểm 
soát 

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

- Hợp đồng hợp tác đầu tư ký ngày 01/10/2014 gi ữa Công ty CP Đầu tư Hạ tầng 
Kỹ thuật TPHCM và Công ty CP Đầu tư Cầu Đường CII; 

- Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ 
Hà Nội số 76/2014/HĐCN/CII-CIIB&R ngày 31/10/2014 giữa Công ty CP Đầu 
tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM và Công ty CP Đầu tư Cầu Đường CII;  

- Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Ninh 
Thuận số 77/2014/HĐCN/CII-CIIB&R ngày 31/10/2014 giữa Công ty CP Đầu tư 
Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM và Công ty CP Đầu tư Cầu Đường CII; 

- Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu số 
78/2014/HĐCN/CII-CIIB&R ngày 31/10/2014 giữa Công ty CP Đầu tư Hạ tầng 
Kỹ thuật TPHCM và Công ty CP Đầu tư Cầu Đường CII;  

- Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu Sài Gòn số 
79/2014/HĐCN/CII-CIIB&R ngày 31/10/2014 giữa Công ty CP Đầu tư Hạ tầng 
Kỹ thuật TPHCM và Công ty CP Đầu tư Cầu Đường CII. 

- Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh 
doanh Địa ốc Lữ Gia số 93/2014/HĐCN/CII-CIIB&R ngày 02/12/2014 giữa 
Công ty CP Đầu tư Cầu Đường CII và Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật 
TPHCM. 

d)  Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Công ty thực hiện đầy đủ các đúng 
qui định về quản trị công ty. 

VI. Báo cáo tài chính 

1. Ý kiến kiểm toán 
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2. 	 Baa cao tiJi chinh azwc kiJm toan (Beio ca.o tili chinh narn da duQ'C b ern lOan bao 

g6m: Bang can ddi k~ toan; Bao cao k~t qua ho~t dong kinh doanh; Bao cao lUll 

chuy~n ti~n t~; Ban thuy~t minh Bao cao tai chinh thea quy dinh cua phap lu~t v~ k~ 
toan va ki~m toan. TruOng hgp thea quy dinh cua phap lu~t v~ k~ toan va h §rn toan, 

cong ty phai l~p Bao cao t21i chinh hgp nh~t ho~c Bao cao t21i chinh t6ng hgp thi Bao 

cao t21i chinh trinh bay trong Bao cao thUOng nien 121 Bao cao tai chinh hQ'P nh~t d6ng 

thai neu dia chi cong bd, cung dp bao cao tai chinh cua cong ty m~ ho~c Bao cao t21i 

chinh t6ng hQ'P). 
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CONG TY CO PHAN DAu TU cAu DUONG ClI 
70 Lil Gia, Phuang 15, Qu~n 11, Thanh ph6 H6 Chi Minh,CHXHCN V1i¢t Nam 

BA.O eA.o eVA BAN TONG GlAM Doe 

Ban T6ng Giam d6c Cong ty C6 phfrn B~u tu C~u duang CII (gQi t~t la "Cong ty") d~ trlnh bao cao nay 
cung v6i bao cao t<li chinh hQ'p nhat cLla Cong ty cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2014, 

HQI DONG QUAN TRJ VA BAN TONG GIA.M DOe 

Cac thanh vien cua HQi d6ng Quan tri va Ban T6ng Giam d6c Cong ty mt; dil di~u hanh Cong ty trong nam 
va d~n ngay l?p bao cao nay g6m: 

Hoi d6ng Quan tri 

Ong Le VO Hoang Chu tich 
Ong Le Qu6c Blnh Thanh vien 
Ong Nguy~n Van Thanh Thanh vien 
Ong Tr~n Anh Tu~n Thanh vien 
Ong Duong Tmo'ng Hai Thanh vien (b6 nhi~m ngay 25 thang 10 nam 2014) 
Ong Bao VTnh PhuO"ng Thanh vien (mi~n nhi~m ngay 25 thang 10 nam 2014) 

Ban Tang Giam d5c 

Ong Nguy~n Van Thanh T6ng Giam d6c -= 
: \ ~Ong Nguy~n Van Thong Gi<im d6c tai chfnh 

Ong Nguy~n Thanh Binh Giam d6c nha may 
Ong Nguy~n Chi Hi~u Giam d6c dl,f an 

TRAeH NHItM eVA BAN TONG GIA.M Doe 

Ban T6ng Giam d6c Cong ty co trach nhi~m I?p bao cao tai chinh hgp nh~t phan anh mQt cach trung thl)"c va 
hQ"p Iy tinh hinh tai chinh hQ"P nhat cling nhu' k~t qua ho?t dQng kinh doanh hQ'P nh~t va tinh hinh luu chuy€n 
ti~n t~ hQ"p nhat cua Cong ty trong nam, phu hQ"p v6i chu~n ml)"c k~ toan, ch~ dQ k~ toan doanh nghi~p Vi~t 
Nam va cac quy dinh phap Iy co lien quan d~n vi~c I?p va trinh bay bao cao tai chinh hQ"p nh~t. Trong vi~c 
I?p bao cao tai chinh hQ'p nhat nay, Ban T6ng Giam d6c dUQ"c yeu du phai: 

• 	 Ll)"a chQn cac chinh sach k~ toan thich hQ"p va ap dl,mg cac chinh sach do mQt cach nhat quan; 
• 	 Bua ra cac xet doan va u6c tinh mQt cach hgp ly va th?fl trQng; 
• 	 Neu r5 cac nguyen t~c k~ toan thich hQ'P co dlIQ"C tWln thu hay khong, co nhGng ap dl,mg sai I~ch trQng 


y~u dn duQ'c cong b6 va giai thich trong bao cao tai chinh hgp nh~t hay khong; 

• 	 L?p bao cao tai chinh hQ"p nh~t tren CO" 56" ho?t dQng lien tl,lC tru' tmang hQ'P khong th€ cho rAng Cong ty 

mt; va cac cong ty con se ti~p tl,lC ho?t dQng kinhdoanh; va 
• 	 Thi€t k~ va thl,l'C hi~n h~ th6ng ki€m soat nQi bQ mQt cach hfru hi~u cho ml,lC dich l?p va trinh bay bao 

cao tai chinh hQ'P nh~t hQ"p ly nhAm h?n ch€ rui ro va gian l?,n, 

Ban T6ng Giam d6c chiu trach nhj~m dam bao rAng 56 k€ toan dUQ"C ghi chep mQt cach phu hQ"jp d€ phan anh 
mQt cach hQ"p ly tinh hinh ffii chinh hgp nh~t cua Cong ty 6" b~t ky thai di€m nao va dam bao rAng bao cao tai 
chinh hQ"p nh~~ tWln thl! chu~n ml)"c k€ toan, ch€ dQ k€ toan doa!1h nghi~1? Vi~t Nam :,a cac quy dinh phap Iy 
co lien quan den vi~c l?p va trinh bay bao cao tai chinh hgp nhat. Ban Tong Giam doc cGng chiu trach nhi~m 
dam bao an toan cho tai san cua Cong ty va thl,l'c hi~n cac bi~n phap thich hQ"p d~ ngan cMn va phat hi~n cac 
hanh vi gian I?n va sai ph?m khac, 

Ban T6ng Giam d6c xac nh?n rAng C6ng ty dil tuan thu cac yeu du neu tren trong vi~c l?p bao cao tai chinh 
hQ"p nh~t. 
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S6: 255/2015/BCKT-IFCHCM 
BAo cAo KIEM ToAN DOC L~P 

Kinh giii: Cae C6 dong 
H {}i dc3ng Quan tri va Ban T6ng Giam d5e 
Cong ty C6 phftn Ditu tu' C~u dU'ong CII 

Chung t6i da ki§m toan bao cao tai chinh hQ"p nh~t kern thea cua C6ng ty C6 phfrn Dfru tu Cfru duong ClI 
(g9i t~t la "C6ng ty"), dUQ"c I?p ngay 4 thang 2 nam 2015, tLl" trang 3 d§n trang 36 bao g6m Bang din d6i k§ 
to<ln h91' nh~t t?i ngay 31 thang 12 nam 2014, Bao cao k§t qua ho?t dQng kinh doanh h91' nh~t, Bao cao IUD 
chuy§n ti~n t~ hQ"p nh~t cho nam tai chinh k~t thuc cling ngay va Bim thuy§t minh bao cao tai chinh h91' nh~t 
(g9i chung la "bao cao tai chinh hQ"p nh~t"). 

Traeh nhi?m eua Ban Tang Giam age 
Ban T6ng Giam d6c C6ng ty chiu trach nhi~m v~ vi~c I?p va trlnh bay trung thllC va hQ"p Iy bao cao tai chinh 
hQ"p nh~t cua C6ng ty thea chu~n ml/c k§ toan, ch§ dQ k§ toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy dinh phap 
Iy co lien quan d§n vi~c I?p va trlnh bay bao cao tai chinh h91' nh~t va chiu trach nhi~m v~ ki§m soM nQi bQ 
rna Ban T6ng Giam d6c xac djnh la cfrn thi§t d§ dam bao cho vi~c I?p va trlnh bay bao cao tai chinh h91' 
nh~t kh6ng co sai sot tr9ng y§u do gian I?n ho?c nhfrm Ifrn. 

Traeh nhi~m eua Ki~m loan vien 

Trach nhi~m cua chung t6i la dua ra y ki§n v~ bao cao tai chinh h91' nh~t dl/a tren k§t qua cua cUQc ki§m 
toano Chung t6i da ti§n hanh ki§m toan thea chu~n mllc ki§m to an Vi~t Nam. Cac chu~n ml,fc nay yeu cfru 
chung t6i twin thu chu~n mllc va cac quy dinh v~ d?o d(l"C ngh~ nghi~p, I?p k§ ho?Ch va thl,fc hi~n cUQc ki§m 
toan d§ d?t dU9'C Sll dam bao hQ"p Iy v~ vi~c li~u bao cao tai chinh hQ"p nh~t cua C6ng ty co con sai s6t tr9ng 
y§u hay kh6ng. 

C6ng vi~c ki§m toan bao g6m thl,fc hi~n cac thu tl,lC nh~m thu th?p cac b~ng chung ki§m toan v~ cac s6 li~u 
va thuy§t minh tren bao cao tai chinh h91' nh~t. Cac thu tl,lC ki§m toan dUQ"C II,l'a ch9n dl,l'a tren xet doan cua 
ki§m toan vien, bao g6m danh gia rui ro co sai sot tr9ng y§u trong bao cao tai chinh do gian I?n ho?c nhfrm 
Ifrn. Khi thllC hi~n danh gia cac rui ro nay, ki§m to an vien da xem xet ki§m soM nQi bQ cua C6ng ty lien quan 
d§n vi~c I?p va trlnh bay bao cao tai chinh trung thl,l'c, hgp Iy nh~m thi§t k§ cac thu tl,lC ki§m to an phil hgp 
vai tinh hlnh thl,l'c t§, tuy nhien kh6ng nh~m ml,lc dich dua ra y ki§n v~ hi~u qua cua ki~m soat nQi bQ cua 
C6ng ty. C6ng vi~c ki~m toan c[jng bao g6m danh gia tinh thfch hQ"p cua cac chinh sach k§ toan dUQ"C ap 
dl,lng va tinh h91' Iy cua cac u'ac tinh k§ toan cua Ban T6ng Giam d6c cung nhu danh gia vi~c trlnh bay t6ng 
th~ bao cao tai chinh hQ"p nh~t. 

Chung t6i tin tucmg r~ng cac b~ng chung ki~m toan rna chung t6i da thu th?p dUQ"c la dfry du va thfch hgp 
lamca sa cho y ki§n ki~m toan cua chung t6i. 

f kiin eua Ki~m loan vien 

LU'ong Giang Th~eh 
Ki~m toan vien 
Gi,~y chU'ng ph?n dang kY hanh ngh~ 
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CONG TY CO PHAN DAu TU cAu DUONG CII BAo cAo TAl CHINH HQP NHAT 
70 La' Gia, Phu'ong IS , Qu~n II, Thanh ph6 H6 Chi Minh 
CHXHCN Vi~t Nam 

Cho nam tai chinh k€t thuc 
ngay 31 thang 12 nam 2014 

BANG CAN DOl KE TOA.N HQP NHA. T 
T?i ngay 31 thang 12 nam 2014 

MAU SO B 01-DNIHN 
Dun vi: VND -

TAl SAN 
Mii 

I s6 
Thuy~t 
minh 

3111212014 0110112014 

A. TAl SAN NGAN H~N 100 474.637.246.734 140.654.129.399 

I. Ti~n va cae khoan tll'O'ng dll'o'ng ti~n 110 44.211.919.920 6.759.914.370 
1. Ti~n 11 1 4 44 .21 1.919.920 6.759.914.370 

II. Cae khoan d~u tu tai ehinh ng~n h~n 120 - 17.502.900.000 
1. Diiu tu ng~n hi;ln 121 - 17.502.900.000 

III. Cae khoan phai thu ng~n h~n 130 356.295.446.415 51.584.358.826 
1. Phai thu khach hang 131 304.201.118.769 47.666.709.762 
2. Tra tm6"c cho nguo'i ban 132 5.337.597.354 6.373.781.458 
5. Cac khoan phai thu khac 135 5 50.651.342.067 771.821.334 
6. D\l' phong phai thu ng~n hi;ln kh6 doi 139 (3.894.611.775) (3.227.953.728) 

-
IV. Hang tiln kho 140 6 62.013.716.479 60.666.555.034 

1. Hang t6n kho 141 62.641.324.051 60.761.426.801 
2. Dv phOng giam gia hang t6n kho 149 (627 .607 .572) (94.871. 767) 

V. Tai san ng~n h~n khae 150 12.116.163.920 4.140.401.169 
1. Chi phi tra tm6"c ng~n hi;ln 151 239.561.061 249.612.922 
2. Thu~ GTGT dugc kh~u trtl" 152 7.221.671.927 -

3. Thu~ va cac khoan phai thu Nha nu6"c 154 7 2.779.507.173 -

4. Tai san ng~n h?n khac 158 8 1.875.423 .759 3.890.788.247 

B. TAl SAN nAI H~N 200 1.199.913.067.784 299.110.250.936 

I. Cae kboan phai tbu dai h~n 210 9 764.162.014.150 -
1. Phai thu dai h?n cua kMch hang 211 764.162.014 .150 -

II. Tai san e6 djnh 220 61.047.548.851 78.850.006.286 
1. Tai san c6 djnh huu hinh , 221 10 53.720.123.021 

I 

63 .586.952.889 
Nguyen gia 222 81.813.600.348 88.953.939.765 
Gia trj hao man lily kd ' 223 (28.093.477.327) (25.366.986.876) 

3. Tai san c6 djnh vo hinh 227 11 7.198.404 .557 7.354.946 .512 
Nguyen gia 228 8.131.674.450 8.126.674.450 
Gia trj hao man lUy ki 229 (933.269.893) , (771.727.938) 

4. Chi phi xay d\fng CO" ban dO- dang 230 12 129.021.273 7.908.106.885 

III. B~t dQng san dh tll' 240 - 219.809.273.985 
Nguyen gia 241 - 226.240.674.030 
Gia trj hao man lUy kd 242 - (6.431.400.045) 

IV. Cae kboan d§u tll' tai ehinh dai h~n 250 13 211.546.226.410 -
3. D§u tu dai h,~lTI khac 258 214.449.126.410 -

4. D\l' phong giam gia d§u tu tai chinh 259 (2 .902.900.000) -

V. Tai san dai h~n khae 260 143.478.569 450.970.665 
1. Chi phi tra tnr6"c dai hi;ln 261 143.478.569 450.970.665 

VI. LQi th~ thlfong m~i 269 14 163.013.799.804 -

TONG C(>NG TAl SAN 270 1.674.550.314.518 439.764.380.335 I 

.~ 
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3Cae thuyet mznh tu trang 7 den trang 36 fa m(;1 b9 ph(ln hr;Jp thanh eua baa eaa till ehinh hr;Jp nhdt 



CONG TV CO PHAN DAu TU cAu DUONG CII BAo cAo TAr CHiNH HOP NHAT 
70 Lil Gia, Phuong 15, Qu~n I I, Thanh ph6 HE> Chi Minh Cho nam tai chinh k~t thuc 
CHXHCN Vi~t Nam ngay 31 thang 12 nam 2014 

BANG CAN DOl KE TOAN HQ'P NHAT (ti~p theo) 
T~i ngay 31 thang 12 nam 2014 

MAu SO B 01-DN/HN 
Dan vi: VND 

NGUONVON 
Mil 
so 

I Thuyet 
minh 

31112/2014 0110112014 

A. NO' PHA! TRA. 300 1.116./94.930.555 207.104.666.691 

I. NQ' ng~n h:}n 
1. Yay va nQ' ng~n h~n 
2. Phai tra ngLIai ban 
3. Nguo'i muatra ti~n tmo-c 
4. Thu~ va cac khoan phai n9P Nha nuo-c 
5. Phai tra ngLIai lao o9ng 
6. Chi phi phai tra 
9. Cae khoan phai tra, phai n9P ng~n h~n 
khac 
II. Quy khen thuCmg, phUc IQ'i 

310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 

319 
323 

15 

16 

17 

18 

162.035.204.501 
70.940.839.208 
28.396.007.425 
10.415.743.678 

1.941.252.846 
-

29.403.023.515 

11.973.404.076 
8.964.933.753 

67.029.446.545 
9.002.167.616 

15.482.326.271 
19.977.102.472 
6.557.032.407 

679.365.551 
13.064.069.567 

469.09 l.l 08 
1.798.291.553 

II. NQ' dili h:}n 
3. Phai tra dai h~n kMc 
4. Yay va nQ' dai h~n 
5. Thu~ thu nh?p hoan l~i phai tra 

8. Doanh thu chua thvc hi~n 

330 
333 
334 
335 
338 

19 
20 
21 

954.759.726.054 
779.531.468.549 
174.906.899.750 

70.610.038 
250.747.717 

140.075.220.146 
25.969.744.960 

113.745.592.945 
-

359.882.241 

B. VON CHU so HUU 400 433.432.459.143 I 232.659.713.644 

I. VBn chii sel' hfru 
1. V5n o~u tu eua chu sO- hil'u 

I 

2. Th4ing du v5n c6 ph~n 
4. C6 phi~u quy 
7. Quy o~u tu pMt tri~n 
8. Quy dV phong tai chinh 
10. LQ'i nhu?n sau thu~ chua phan ph6i 

410 
411 
412 
414 
417 
418 
420 

22 433.432.459.143 
225.169.550.000 

-

(5.362.083.904) 
7.555.936.134 

925.182.831 
205.143.874.082 

232.659.713.644 
151.507.190.000 
53.265.1 05.182 

-

3.796.787.134 
624.928.244 

23.465.703.084 

C. LQ'I iCH CO DONG THIEU SO 439 23 124.322.924.820 -

TONG CQNG NGUON VON 440 1.674.550.314.518 439.764.380.335 

Duong Thj Nhung 
Nguai i?p bi~u 
Ngay 4 th!mg 2 nom 2015 

Cae thuyit minh tu trang 7 din trang 36 fa mi?t hi? ph(m h9P thanh ella baa cao tai chinh h(Jp nMt 4 



CONG TY CO PHAN DAu TU cAu DUONG CII BAo cAo TAl CHI.NH HQP NHAT 
70 Lli" Gia, Phuong 15, Qu?n I I, Thanh ph6 H6 Chi Minh Cho nam tai chinh k~t thuc 
CHXHCN Vi~t Nam ngay 31 thaog 12 nam 2014 

BAo cAo KET QUA HO~T DQNG KINH DOANH HOP NHAT 
Cho nam tai chinh k~t thue ngay 31 thang 12 nam 2014 

MAU SO B 02-DN/HN 
DO'n vi: VND 

Mii Thuyetl,CHITIEU 2014 2013
minh Is6 

I1. Doanh thu ban hang va cung dp 
djch vI) 01 258.510.510.323 214.358.245.263 

2. Cae khoan giam trt)" doanh thu 02 1.573.865.323 2.453.701.261 
3. Doanh thu thu§n v~ ban hang va 

cung dp djch VI) 10 24 256.936.645.000 211.904.544.002 
4. Gia v6n hi10g ban 11 25 215.713.323.080 171.302.359.640 
5. LQi nhu~n g(lp v~ ban hang va 

cung dp djch V\l 41.223.321.92020 40.602.184.362 
6. Doanh thu hO<;l.t dQng tai ehinh 21 26 273.299.952.495 384.987.327 
7. Chi phi tai ehinh 22 27 46.565.522 .692 21.547.782.233 

Trang do: Chi phi fiii vay 15.279.608.859 21.546.303.797 
8. Chi phi ban hi10g 24 7.030.713.996 5.805.738.720 
9. Chi phi quan Iy doanh nghi~p 25 18.892.701.182 5.780.526.910 
10. LQi nhu~n thuh tir ho~t d(lng 

kinh doanh 242.034.336.54530 7.853.123.826 
I 

3111. Thu nh~p khae 28 237.902.802.737 404 .060 .068 
12. Chi phi khae 32 29 238.528.658.764 763.792.772 

(625.856.027)13. La tir ho~t d(lng khac 40 (359.732.704) 
-14. Uti trong eong ty lien k~t, lien doanh 45 -

15. T6ng lQi nhu~n k~ toan tru6'c thu~ 50 241.408.480.518 7.493.391.122 
16. Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p 


hi~n hi10h 
 51 30 1.896.754.779 3.597.128.846 
17. Chi phi thu~ TNDN holln I?i 52 21 70.610.038 -
18. LQi nhu~n sau thu~ thu nh~p 


doanh nghi~p 
 60 239.441.115.701 3.896.262.276 
19. Lqi nhu~n sau thu~ eua c6 dong 


thi€u s6 
 25.152.479 .123 -

,20. Lqi nhu~n sau thu~ eua c6 dong 
Cong ty m~ 

61 

214.288 .636.578 62 3.896.262.276 
I 

21. Lai co' ban tren c6 phi~u 70 31 12.768 400 

DUO'Ilg Thj Nhung N~uy~n Van ThOng 
NgU'(yi I~p bi€u Ke toan tru'ong 
Ngay 4 thang 2 nam 2015 

Cae lhuyil minh lit lrang 7 din lrang 36 fa m(Jl b(J ph(in h9'P lhiJnh eua bao eao tiJi ehinh h9'P nhdt 5 



CONG TY CO PH AN DAu TU' cAu DU'dNG CII BAo cAo TAl CHINH HOP NHAT 
70 Ul Gia, PhuOng 15, Qu~n II, Thanh ph6 H6 Chi Minh Cho nam tai chinh kSt thuc 
CHXHCN Vi~t Nam ngay 31 thang 12 nam 2014 

BAo cAo LU'U CHUYEN TIEN TE HOP NHA.T 
(Theo phu'ong philp tr~'c ti~p) . 

Cho nam tai ehinh k§t thDe ngay 31 thang 12 nam 2014 
MAU SO B 03-0NIHN 

Dun vi: VND 

cHi TIEU 
Mli 
so 2014 2013 

I. LtrU chuy~n ti~n til' ho~t d{>ng kinh doanh 

I. Ti~n thu tll' ban hang, cung dip dich VI) va doanh thu khac 

2. Ti~n chi tra cho ngu'o'i cung dip hang h6a va dich VI) 

3. Ti~n chi tra cho nguai lao dong 

4. Ti~n chi tra liii yay 

5. Ti~n chi nop thuS thu nh~p doanh nghi~p 
6. Tj~n thu khac tll' ho~t dong kinh doanh 

7. Ti~n chi khac cho ho~t dong kinh doanh 

Luu chuy~n ti~n thu§n til' ho~t d{>ng kinh doanh 

II. Luu chuy~n ti~n til' ho~t d{>ng dftu tu· 

1. Ti~n chi d~ mua s~m, xay dl)11g TSCD va cac 

t<li san dai h~n khac 
2. Ti~n thu tll' thanh Iy, nhugng ban TSCD va cac 

tai san dai h~n khac 
3. Ti~n chi cho yay, mua cac cong Cl) ng cua don vi kMc 

4. Ti~n thu h6i cho yay, ban I~i cac cong Cl) ng 

cua don vi khac 
5. Ti~n chi d~u tu g6p v6n vao dun vi khac 

6. Ti~n thu h6i d~u tll' gop v6n vao dan vi khac 
7. Ti~n thu liii cho yay, c6 tu'C va Igi nhu~n dugc chia 

Lu'u chuy~n ti~n thuftn til' ho~t d{>ng dftu tu· 

III. Lu'u chuy~n ti~n til' ho~t d{>ng tai chinh 

I. Tien thu ttl' phat hanh c6 phiSu, nh~n v6n g6p 
cua chu 56 hOu 

2. Ti~n chi tra v6n g6p cho cac chu 56 huu, mua 
I~i c6 phiSu eua doanh nghi~p dii phat hanh 

3. Ti~n yay ng~n h~n, dai h~n nh~n dugc 
4. Ti~n chi tra ng g6c yay 

5. Ti~n chi tn1 nQ' thue tili ehinh 
6. C6 tirc, Igi nhu~n dii tra cho chu 56 hO'u 

Lu'u chuy~n ti~n thuftn til' ho~t d{>ng tai chinh 

Lu'u chuy~n ti~n thuftn trong nlim 

Ti~n va tU'o'ng duo-ng ti~n dftu nlim 
Anh hll'Ong cua thay d6i ti gia h6i doai 

Ti~n va tlfo'ng duo'ng ti~n cu6i nlim 

, 

I 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
20 

21 

22 
23 

24 
25 
26 
27 
30 

31 

32 
33 
34 
35 
36 
40 

50 
60 
61 
70 

320.444.046.766 
(247.696.258.894) 

(J5.164.335.351) 
(47.372.375.550) 

(4.082.423.673) 
97.180 .096.987 

(73.449.449.419) 
29.859.300.866 

(8.430.385.363) 

353.594.918.842 
(291 .786.899.750) 

73.200.000.000 
(531.957.698.634) 
164.925.000.000 
128.768.455.287 

(111.686.609.618) 

260.000.000 

(5.353.088.000) 
698.215.495.406 

(575.115.517.009) 
-
-

118.006.890.397 

36.179.581.645 
8.031.997.186 

341.089 
44.211.919.920 

212.878.501.213 
(167.276.236.342) 

(11.805.546.377) 
(11.557.335.119) 

(1 .068.863.755) 
19.720.637.211 

(43.604.423 .591 ) 
(2.713.266.760) 

( 1.008.736.273) 

120.000.000 
(20.502.900.000) 

3.000.000.000 
-

-

43.681.771 
(18.347.954.502) 

68.671.580.000 

-

226.869.589.094 
(272.667.651.414 ) 

-

-
22.873.517.680 

1.812.296.418 
4.947.456.012 

161.940 
6.759.914.370 

, 

Dlfong Thi Nhung Nguy~n Van Thong 
Nguo-i I?p bi€u Ke tOl:in tnrang 
Ngay 4 thang 2 nt'im 2015 

Cae Ihuyil minh lit Irang 7 din Irang 36 IiI m91 b9 phrJn h(yp IhiInh cua bao cao 'iIi ehinh h(yp nhdt 6 



CONG TY CO PHAN DAu TU cAu DU6NG ClI BAo cAo TAI CHINH HOP NHAT 
70 Lil' Gia, Phuong 15, Qu~n II, Thanh ph6 H6 Chi Minh Cho nam tai chinh k~t thuc 
CHXHCN Vi~t Nam ngay 31 thang 12 nam 2014 

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH HQ'P NHA.T MAU SO B 09-DN/HN 
Cac thuydt minh nay La mpt bp ph(ln hpp thimh va can ai/,p'c apc a6ng tho'i vol baa cao tai chinh hpp nhdt kern thea 

1. THONG TIN KHAI QUAT 

Hinh thITC so' huu vBn 

C6ng ty C6 ph§.n D§.u tu C§.u dO'ang CII (truoc day la C6ng ty C6 ph§.n CO' khi di~n Ll!' Gia), (gQi tit 
la "C6ng ty") la cong ty c6 ph§.n dUQ'c chuy~n d6i tu Cong ty CO' khf Lu Gia, mQt doanh nghi~p nha 
nuoc duQ'c thanh I~p nam 1978 theO' Quy~t dinh s6 8032/QD-UB-KT ngay 28 tMng 12 nam 1999 
cua Uy ban Nhan dan Thanh ph6 H6 Chi Minh . Cong ty hO'?t dQng thea Gi~y chung nh~ dang ky 
kinh dO'anh s6 4103000020 dO' So K~ hO'?ch va D§.u tu Thanh ph6 H6 Chi Minh c~p I§.n d§.u VaO' 
ngay 8 thang 3 nam 2000 va cac I§.n thay d6i . 

v6n di~u I~ cua Cong ty t?i ngay 31 thang 12 nam 20 14 la 225.169.550.000 VND, dUQ'c chia thanh 
22,5 16.955 c6 ph§.n b~ng nhau, m~nh gia mN c6 ph§.n la 10,000 VND. 

T?i ngay 31 thang 12 nam 20 I 4, Cong ty dang thvc hi~n d§.u to' VaO' hai cong ty cO'n. 

Thong tin chi ti;'t vi cac cong ty con nht.r sau: 

Ten cong ty NO'i thanh 
I?p va hO'?t 

dQng 

Tyl~ 
lQ'i feh 

Ty I~ 
quy~n bi~.u 

quyet 

HO'?t dQng chinh 

1. Cong ty c6 ph~n Xa
C§.u Sai Gon 

y dl!ng TP.H6 Chi 
Minh 

89,98% 89,98% D~u tu xay dlJl1g dv 
B.T C§.u Sai Gon 

an 

2. Cong ty C6 ph§.n CO' khi TP.H6 Chi 99,81% 99,81 % San xu~t, lip d~t thi~t bi 
Di~n Uj' Gia Minh di~n; kinh dO'anh b~t dQng 

san 

Ngimh ngh~ kinh doanh va ho~t dQng chinh 

Lip d~t h~ th6ng di~n; san xu~t thi~t bi di~n kMc; 

HO'?t dQng ki~n truc va to' vfrn ky thu?t c6 lien quan; 

Ban buon V?t li~u, thi~t bi lip d~t khac trO'ng xay dlJl1g; ban buon chuyen dO'anh kMc; ban 

buon may moc, thi~t bi va phI,! tung may khac; 

San xufrt cac du ki~n kim lo?i; san xu~t san ph&m khac b~ng kim IO'?i ; 

HO'?t dQng dich VI,! h6 trQ' kinh dO'anh kMc; 

Ban Ie nhien li~u dQng CO' trO'ng cac clra hang chuyen dO'anh; giaO' dl,!c nghS nghi~p; 

Xay dl,!'ng cong trinh c6ng feh; xay dl,!'ng cong trlnh dO'ang sit va duang bQ; xay dl,!ng cong 

trinh ky thu~t dan dl,!ng; chu&n bi m~t b~ng; 

Khai thac XLI' Iy va cung dp nu'oc; lip d~t h~ th6ng dp thO'at nuoc... 

Kinh doanh b~t dQng san, quy~n su dl,!ng d~t thuQc chu so hu'u, chu SlT dl,!ng hO'~c di thue; 

Sua chua thi~t bi di~n; lip d~t h~ th6ng xay dl,!'ng khac; 

V?n tai hang h6a ven bi~n va vi~n duO'ng; v?n tai hang h6a dO'ong thuy nQi dia; cac dich VI,! 


tang wang suc khoe... 


7 



CONG TY CO PHAN DAu TV" cAu DU6NG ClI BAo cAo TAl CHINH HOP NHAT 
70 Lfr Gia, Phu<mg 15, Qu~n 11 , Thanh ph6 H6 Chi Minh Cho nam tai chinh k~t thuc 
CHXHCN Vi¢t Nam ngay 31 thang 12 nam 2014 

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH H<)P NHAT (ti~p theo) MAU SO B 09-DN/HN 
Cac thllyit minh nay /a rnl}t bl} ph(in hop thanh va c6n aU'(lc doc d6ng thai vai baa cao tiIi chinh hop nh6t kern thea 

2. CO SO L~P BAo cAo TAl cHiNH HQP NHA.T VA NAM TAl CHINH 

Co' sO'I~p bao cao tai chinh hQ'p nh~t 

Bao cao tai chinh hQ'p nh~t kern theo du'Q'c trinh bay b1ng D6ng Vi~t Nam (VNO), theo nguyen t~c 
gia g6c va phu hQ'p vai chu~n mlfc k~ toan Vi~t Nam, ch§ di? k§ toan doanh l'rlghi~p Vi~t Nam va cac 
quy dinh phap Iy co lien quan d§n vi~c I?p va trinh bay bao cao tai chinh h9'P nh~t. 

Bao cao tai chinh h9'P nh~t kern theo khong nh1m phan anh tinh hinh tai chinh, k§t qua ho?t di?ng 
kinh doanh va tinh hinh Ill'll chuySn ti~n t~ theo cac nguyen t~c va thong I~ k~ toan dlI9'c ch~p nh?n 
chung t?i cac mrac khac ngOili Vi~t Nam. 

Nam tai chinh 

Nam tai chinh eua Cong ty b~t d.1u tu ngay 1 thang 1 va k~t thue vao ngay 3 I thang 12. 

3. TOM TAT cAc CHINH sAcH KE TOA.N CHU YEU 

~ 
Sau day la cae chinh sach k§ toan chu yeu dlIQ'C Cong ty ap dl,mg trong vi~e I?p bao cao tai chinh \

?>>.:/chQ'p nhk 1 
I\Acl 

1(1Uo'c tinh k~ toan 
Ttl 

Vi~c I?p bao eao tai chinh hqp nh~t tuan thu theo chw1n mlfc ke toan, ch§ di? k~ toan doanh nghi~p 
Vi~t Nam va cae quy dinh phap Iy co lien quan d~n vi~c i?p va trinh bay bao cao tai chinh hqp nh~t 
yeu du Ban T6ng Giam d6c phai co nhfrng ll'ac tinh va gia dinh anh hll'Cmg den s6 li~u bao cao v~ 
cong ng, tai san va vi~c trinh bay cac khoan eong ng va tai san ti~m tang t?i ngay I?p bao cao tai 
chinh h9'P nh~t cung nhlI cac s6 ii~u bao cao v~ doanh thu va chi phi trong su6t ky ho?t dong. M?c 
du cac lIac tinh ke toan dUQ'c i?p b1ng t~t ca SlJ hiSu bi~t cua Ban T6ng Giam d6c, s6 tht)'c te phat 
sinh co thS khac vai cac ll'ac tinh, gia dinh d?t ra. 

Co' so' hQ'P nh~t bao cao titi chinh 

Bao cao tai chinh h9'P nh~t dlIgc hqp nh~t tu cae bao eao tai ehinh cua Cong ty my va bao cao tai 
ehinh cua cae eong ty do Cong ty my kiSm soat (cae eong ty con). Vi~c kiSm soat nay d?t dll'gc khi 
Cong ty my co kha nang kiSm soat cac chinh sach tai chinh va ho?t dong cua cac cong ty nh?n dftu 
tll' nh1m thu dll'gc lQ'i feh ill ho?t d9ng cua cac cong ty nay. 

Ket qua ho?t dong kinh doanh cua cac cong ty con dlIQ"C mua I?i ho?c ban di trong ky dlIgC trinh bay 
trong bao cao k~t qua ho?t dong kinh doanh hqp nh~t tir ngay mua ho?c cho d~n ngay ban khoan dftu 
tlI acong ty con do. 

Trong trlIemg hgp din thiet, bao cao tai chinh cua cac cong ty con dlI9'C di~u chinh dS cae ehinh saeh 
ke toan dll'Q"c ap d\mg t?i Cong ty my va cac cong ty con d6ng nh~t. 

Tit ea cac nghi~p V\l va s6 dll' giiIa cae cong ty trong cung Cong ty du'Q'c io?i b6 khi hqp nhit bao 
cao tai chinh. 

LQ"i ich clla c6 dong thiSu s6 trong tai san thu.1n coa cong ty con h9'P nh~t dll'Q"c xac dinh la mot chi 
tieu rieng bi~t tachkh6i phftn v6n chu sa hiIu clla c6 dong cua Cong ty my. Lgi ich clla e6 dong 
thiSu s6 bao g6m gia tri cae Igi ich cua c6 dong thiSu s6 t?i ngay hgp nh~t kinh doanh ban dftu va 
phftn Igi ich cua c6 dong thiSu s6 trong Slf bien d9ng clla t6ng v6n chu sa hfru kS tu ngay hgp nh~t 
kinh doanh. Cac khoan 16 tlIong lmg vai phftn v6n clla c6 dong thiSu s6 VlIqt qua phftn v6n ella h9 
trong t6ng v6n chu sa hiJu eua cong ty con dll'gc tinh giam vao ph.1n Igi ich clla Cong ty my tru khi 
e6 dong thiSu s6 co nghTa VI,I rang buoe va co kha nang bu d~p khoan 16 do. 
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CONG TY CO PHAN BAu nF cAu BU'6NG CII 
70 Lit Gia, Phuang I 5, Qu~n I I, Thanh phi'> HE> Chi Minh 
CHXHCN Viet Nam 

BAo cAo TAr CHINH HOP NHAT 
Cho nam tai chinh k~t thuc 

ngay 3 I thang 12 nam 20 I 4 

THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH HOP NHAT (ti~p theo) MAu SO B 09-DN/HN 
Cac thllydt minh nay fa nu)t b(j ph(1I1 h9P thanh va can all'9'C' a9c a6ng thin' v6'i baa caa tai chinh h9P nh6t kem thea 

3. TOM TAT cAc CHINH SACB KE ToAN CHU YEU (ti§p theo) 

HQ'P nhM kinh doanh 

Tai san, cong nO' va cong ng ti§m tang cua cong ty con dugc xac dinh thea gia tri hgp Iy t?i ngay 
mua cong ty con. B~t ky khoan ph\1 trQi nao giu'a gia mua va t6ng gia trj hQp Ily cua tai san dugc 
mua dugc ghi nh<\in la IO'i th§ kinh doanh. B~t ky khoan thi§u h\1t nao giu'a gia mua va t6ng gia tri 
hgp Iy cua tai san du'O'c mua duO'c ghi nh<\in vao k§t qua ho?t dQng kinh doanh cua ky k§ to an phM 
sinh ho?t dQng mua cong ty con. 

LO'i ich c6 dong thi6u s5 t?i ngay hgp nh~t kinh doanh ban d~u dugc xac dinh tren co sa ty I~ cua c6 
dong thi~u s5 trong t6ng gia tri hQ'p Iy cua tai san, cong ng va cong ng ti§m tang dugc ghi nh<\in. 

LQi th~ thuong ID:;ti 

LO'i th§ thuong m?i tren bao cao tai chinh hO'p nh~t la ph~n ph\1 trQi giua mu-c gia phi hgp nh~t kinh 
doanh so v6i ph~n IO'i ich cua Cong ty mv trong t6ng gia tri hQP Iy cua tai san, cong ng va cong nO' 
ti§m tang cua cong ty con, cong ty lien k~t, ho?c don vi gop v5n lien doanh t?i ngay th\1'c hi~n 
nghi~p V\1 d~u tu. Lgi th~ thuong m?i dU'gc coi la mQt lo?i tai san vo hlnh, dugc tinh kh~u hao thea 
phu'ong phap dU'Ong thing trong su5t thai gian SCI d\1ng huu ich cua Igi th~ thuung m?i nhwng t5i da 
khong qua 10 nam k6 tlr ngay du'gc ghi nh<\in. 1.,... 

Lgi th~ thuong m?i co dugc tlr vi~c mua cong ty lien k~t dugc tinh vao gia tri ghi s6 cua cong ty lien 
k§t. LO'i th§ thu'ong m?i tlI vi~c mua cac cong ty con va cac co sa kinh doanh d6ng ki6m soat dugc 
trlnh bay rieng nhu mQt lo?i tai san vo hlnh tren bang din d5i k~ toan hQP nh~t. 

Khi ban cong ty con, cong ty lien k~t ho?c don vi gop v5n lien doanh, gia tri con I?i cua khoan Igi 
th~ thuong m?i chua kh~u hao h§t dU'Q'c tinh vao khoan lili/16 do nghi~p V\1 nhu'gng ban cong ty 
tuong u-ng. 

Cong el}. tai ehinh 

Ghi nhq.n ban drm 

Tai san tai chinh: T?i ngay ghi nh<\in ban d~u, tai san llii chinh du"Q'c ghi nh<\in thea gia g6c cQng cac 
chi phi giao dich co lien quan tr\1'c ti~p d~n vi~c mua s~m tai san llii chinh do. Tai san tai chinh cua 
Cong ty bao g6m ti~n, cac khoan wong duong t i~n, cac khoan phai thu khach hang, cac khoan ky 
ClTgc, ky quy, phai thu khac va cac khoan d~u tu tai chinh. 

C6ng n9" tai chinh: T?,i ngay ghi nh?,n ban d~u, cong ng tai chinh dugc ghi nh?n thea gia g6c cQng 
cac chi phi giao dich co lien quan tr\1'c ti§p d~n vi~c phM hanh cong ng tai chinh do. Cong ng tai 
chinh cua Cong ty bao g6m cac khoan phai tra ngm'ri ban, phai tra khac, cac khoan chi phi phai tra, 
d\1' phong phai tra, cac khoan vay va trai phi§u phM hanh. 

Danh gia [(Ii sau ghi nhijn ban dau 

Hi~n t?i, chu'a co quy dinh v§ danh gia l?i c6ng C\1 tai chinh sau ghi nh?,n ban d~u. 

Ti~n va cae khoan tUOllg dUOllg ti~n 

Ti§n va cac khofm tuong duong ti~n bao g6m ti§n m?t t?i quy, cac khofm ti~n gl'ri khong ky h?n, cac 
khofm d~u tu ng~n h?n, co kha nang thanh khofm cao, d@ dang chuy~n d6i thanh ti§n va it rui ro lien 
quan d§n vi~c bi§n dQng gia trio 
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CONG TY cO PHAN DAu TU cAu DHONG ClI BAa cAo TAl CHiNH HOP NHAT 
70 LIT Gia, Phuang 15, Qu~n 11 , Thanh ph6 H6 Chi Minh Cho nam tai ehinh k~t thile 
CHXHCN Vi~t Nam ngay 31 thang 12 nam 2014 

THUYltT MINH sAo cAo TAl CHINH HOP NHAT (ti@ptheo) MAu SO B 09-DN/HN 
Cac Ihuyit l11inh nay 10 mOt b¢ p/i(m h9'P thGnh va can tiu9'c tioc ti6ng thoi v6'i bao cao tiJi chinh hoP nhdt 1&111 theo 

3. TOM TAT cAc CHINH SACH KE ToAN cuu YEU (ti€p theo) 

D~' phong phai thu kh6 d oi 

Ol,r phong phai thu kh6 doi oU'<yc trich I?p cho nhu'ng khoan phai thu dft qua h<;m thanh to an thea cam 
k€t ho?c cac khoan pha i thu rna nguo'i nq kh6 c6 kha nang thanh toan do bi thanh Iy, pha san hay 
cac kh6 khan tuong tt,r. 

HflOg tAn kho 

Hang t6n kJlO dU'<.)'c xac dinh tren co sO- gia th~p hon giua gia g6c va gia trj thuftn c6 th~ thl,rC hi~n 
dU'<),c. Gia g6c hang t6n kho bao g6m chi phi nguyen V?t li~u tr\1c ti€p, chi phi lao dong tn,re ti€p va 
chi phi san xu~t chung, n€u c6, d~ e6 duqc hang t6n kJlO 0- dia di~m va tn;lI1g thai hi~n t<;li. Gia g6c 
clla hang t6n kho duqc xac dinh thea phu'ong phap binh quan gia quy~n. Gia tri thuftn co th€ thllc 
hi~n duqc duqc xac dinh bAng gia ban u6c tinh trlr cac chi phi u6c tinh d€ hoan thanh san phfrm 
cung chi phi ti€p thi, ban hang va phan ph6i phat sinh. 

OIl phong giam gia hang t6n kho cua Cong ty duqc trich I?p thea cac quy dinh k~ toan hi~n hanh. 
Theo d6, Cong ty duqc phep trich I?p dt,r phong giam gia hang t6n kho l6i tho'i, hong, kem phfrm 
ch~t va trong tmong hqp gia g6c ella hang t6n kho cao hon gia tri thuftn co th~ tht,rc hi~n duvc t<;li 
ngay k€t thuc nien do k€ toano 

Tai san c6 dinh huu binb va kbh hao 

Tai san c6 dinh huu hinh duqc trinh bay thea nguyen gia tru' gia tri hao mon luy k€. 

Nguyen gia tai san c6 dinh hGu hinh bao g6m gia mua va toan bo cac chi phi khac lien quan tr\1c 
ti€p d€n vi~c dua tai san vao tr~lI1g thai s~n sang slr dl,mg. -

/ 

Nguyen gia tai san c6 dinh hu'u hinh do t1,l' lam, t\1 xay dl,mg bao g6m chi phi xay dVng, chi phi san 
xu~t th1,l'c t€ phat sinh cong chi phi I~p d?t va ch<;ly tM. 

Tai san c6 dinh hu'u hinh dU'qc kh~u hao thea phuong phap duang thing dlJa tren thai gian hGu 
d1,lng u6c tinh, C1,l th~ nhu sau: 

s6 nam 
Nha clra va v?t ki~n truc 10 - 50 
May m6c va thi€t bi 5 - 20 
Thi€t bi van phong 3-8 
Phuong ti~n v?n tai 5 - 10 

Tai san c6 djnh vo hinh va khfiu hao 

Hi san c6 dinh vo hinh duqc trlnh bay thea nguyen gia trtr gia tri hao mon lily k€. 

Tai san c6 dinh vo hinh cua C6ng ty bao g6m gia tri quy~n suo d1,lng d~t va phftn m~m may tinh. 

Quy~n suod1,lng dM c6 thai h<;ln duqc kh~u hao theo phuong phap duang thing dva tren thai gian Slr 
dl,mg cua 16 d~t. Quy~n Slr d1,lng d~t lau dai thea quy dinh hi~n hanh thi kh6ng tinh kh~u hao. 

Phftn m~m vi Hnh duqc kh~u hao thea phuong phap duang thing trong Yong 10 nam. 

Cbi phi xiiy d,!ng CO' ban dO' dang 

Cac tai san dang trong qua trlnh xay dvng ph1,lc Vl,l ml,lc dich san xu~t, cho thue, quan tri ho?c cho 
bM ky ml,lc dich nao khac duqc ghi nMn thea gia g6c. Chi phi nay bao g6m chi phi dich V1,l va chi 
phi Ifti vay co lien quan phu hgp v6i chinh sach k~ toan cua C6ng ty. Vi~c tinh kh~u hao cua cac tai 
san nay duqc ap d\mg gi6ng nhu v6i cac tai san khac, b~t dftu tlr khi tai san 0- vao tr<;lng thai s~n sang 
suo d1,lng. 
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CONG TY CO PHAN DAu TU cAu DU6NG CII BAa cAo TAl CHINH HOP NHAT 
70 Lu Gia, PhuCl11g IS, Qu~n I I, Thanh ph6 H6 Chi Minh Cho nam tai chinh k€t thuc 
CHXHCN Vi~t Nam ngay 31 thang 12 nam 2014 

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH HOP NHAT (ti€p theo) MAU SO B 09-DN/HN 
Cae thuydt minh nay la ml)t hI) pllIll1 hrp thGnh va cdn dup'c eir c d6ng thai vai baa eaa tai ehinh h(J'p nh6t ki!m thea 

3. TOM TAT cAc CHINH sAcH KE ToAN CHU YEU (ti~p theo) 

B~t oi)og sao o§u ttl" 

Bfrt oQng san ofru tu bao g6m quy6n Sll' d\lI1g o~t va nha clm, V?t ki~n truc do Cong ty ki~m soat 
nh~m ml,lc oich thu Igi t11' vi~c cho thue ho~c cha tang gia, ougc trinh bay thee nguyen gia tn'l' gia tri 
hao mon Illy k~. Nguyen gia cua b~t oQng san o~u tu ougc mua bao g6m gia mua va cac chi phi lien 
quan tlVC ti~p nhu phi dich Vl,l tu v~n v~ lu?t phap lien quan, thu~ tru6c b? va chi phi giao dich lien 
quan khac. Nguyen gia b~t oQng si'm o~u tu W xiiy la gia trj quy~t toan cong trinh ho?c cac chi phi 
lien quan tr1,l'c ti~p cua b~t oQng san o~u tu. 

Bftt oQng san o~u tu oUQ'c kh§u hao thea phu'ang phap duang th~ng tren thai gian hu'u dl,lng u6c 
tinh. 

Cae khmlo o§u ttl chung khoao 

Cac khoan o~u tu' chung khoan dugc ghi nh?n b~t d~u t11' ngay mua khoan d~u tu chung khoan va 
du'gc xac oinh gia tri ban o~u thea nguyen gia va cac chi phi lien quan d~n giao dich mua cac khoan 
o~u tu chung khoan. T?i cac ky k~ toan ti~p theo, cac khoan o~u tu chUng khoan ougc xac dinh theo 
nguyen gia tn! cac khoan giam gia dfru tu ch(mg khoan. 

D1,I' phong giam gia o~u tu chung khoan ougc trich I?p theo cac quy dinh v~ k~ toan hi~n hanh. Theo '-}. 


d6, Cong ty ougc phep trich l?p d1,l' phong cho cac khoan dfru tu chung khoan W do trao 06i c6 gia 

tri ghi s6 cao hon gia thi truang t?i ngay k~t thuc nien OQ k~ toano 

, ~ 


II 
l ~ Ghi oMo v6n chu sO' him r. 
c 

V6n chu s6 hu'u ougc ghi nh?n thea s6 v6n th1,l'c g6p cua chu s6 huu. ~ I 

Th~ng du v6n c6 phfrn oUQ'c ghi nh?n thea s6 chenh I~ch 16n han ho?c nh6 han giua gia thl,l'c t~ phat 
sinh va m~nh gia c6 phi~u phat hanh Ifrn ofru, phat hanh b6 sung ho~c tai phat hanh c6 phi~u ngan 
quy. 

V6n khac cua chu s6 huu ougc ghi nh?n thea gia trj con I?i giQ'a gia tri hgp Iy cua cac tai san nh?n 
ougc do bi~u, t?ng, sau khi tru oi thu~ phai nQP lien quan o~n cac tai san nay. 

c6 phi~u quy ougc ghi nh?n thea gia trj thl,l'c t~ s6 c6 phi~u do Cong ty m(f pMt hanh sau 06 mua l?i 
ougc tru vao v6n chu s6 huu cua Cong ty m(f. Cong ty m(f khong ghi nh~n cac khoan lai/(l6) khi 
mua, ban, phat hanh cac cong Cl,l v6n chu s6 huu. 

Lgi nhu?n sau thu~ chua phiin ph6i ougc ghi nh?n thea s6 19i nhu?n (ho?c 16) tu k~t qua ho?t oQng 
kinh doanh cua Cong ty tru (-) chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p clla k:Y hi~n hanh va cac khoan 
oi~u chinh do ap dl,lng h6i t6 thay 06i chinh sach k~ toan va di~u chinh h6i t6 sai s6t trQng y~u clla 
cac nam tru6c. 

Cac khoan d1,l' tru', dic quy tu 19i nhu~n sau thu~ dugc trich l~p can cu vao £>i~u I~ cua Cong ty va 
quy~t dinh clla £>?i hQi 06ng c6 oong. 

Ghi oh~o doaoh thu 

Doanh thu ban hang 

Doanh thu ban hang oUQ'c ghi nMn khi 06ng thai th6a man t<1t ca nam (5) oi~u ki~n sau: 

(a) Cong ty aa chuy~n giao phfrn 16'n rili ro va 19i ich g~n li~n v6i quy~n s6 huu san phAm ho?c hang 
h6a cho nguo'i mua; 
(b) Cong ty khOng con n~m giG' quy~n quan Iy hang h6a nhu nguai s6 huu hang h6a ho?c quy~n 
ki~m soat hang h6a; 
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CONG TY CO PHAN DAu TU cAu DUONG ClI BAo cAo TAl CHiNH HOP NHAT 
70 Let Gia, Phuong I 5, Qu~n II, Thanh ph6 H6 Chi Minh Cho nam tai chinh k~t thuc 
CHXHCN Vi~t Nam ngay 31 thang 12 nam 2014 

THUYET MINH BAa cAo TAl CHiNH HOP NHAT (ti~p theo) MAu SO B 09-DN/HN 
Cae Ihuydt minh nay fa m(j! b(j ph(m hop thimh va can aLl'9'e doc d6ng thai vai bao eao lai ehinh hop nhal kem Iheo 

3. TOM TAT cAc CHiNH sAcH KE ToAN CHl) YEU (ti§p theo) 

Doanh thu ban hang (ti§p theo) 

(c) Doanh thll dllVc xac dinh tuo'ng dbi ch~c ch~n; 
(d) Cong ty ch~c ch~n thll dUQ'c Iqi ich kinh t§ tlr giao dich ban hang; va 
(e) Xac dinh duqc chi phi lien quan d6n giao dich ban hang, 

Doanh tllU cung citp djch v¥ 

Doanh thu cua giao dich vS cung dp dich vI,! duqc ghi nh?n khi k6t qua cua giao dich d6 duqc xac 
dinh mot cach dang tin C?y, Truo'ng hqp giao dich vS cung dp dich v~ lien quan d6n nhiSu ky thl 
doanh thu duqc ghi nh?n trong ky theo k~t qua ph§.n cong vi~c da hol'm thanh t?i ngay cua Bang din 
d6i k§ toan cua ky d6, K6t qua cua giao dich cung dp dich ~ duqc xac dinh khi th6a man t~t cit 
b6n (4) diSu ki~n sau: 

(a) Doanh thu duqc xac dinh wang d6i ch~c ch~n; 
(b) C6 kha nang thu duvc IQ'i ich kinh t6 tlr giao dich cung dp dich vI,! d6; 
(c) Xac dinh duqc ph§.n cong vi~c da hoan thanh t?i ngay cua bang can d6i k6 toan hqp nh~t; va 
(d) Xac dinh duqc chi phi phat sinh cho giao dich va chi phi d~ hoan thanh giao dich cung dp dich 
vI,! d6, 

Doanh thu tll" hQ"P d6ng xil.y dl,!'ng cua Cong ty duqc ghi nh?n thea chinh sach k6 toan cua Cong ty o 
HvS hqp d6ng xil.y d~g (xem chi ti6t duoi day), i 
Ju 

Lai tiSn gu-i duqc ghi nh?n tren CO" so d6n tich, duqc xac dinh tren s6 du cac tai khofm tiSn gu-i va lai IV 
C~ 

su~t ap d~ng, d 
i l 

Lai tl'r cac khoan d§.u tu dUQ'c ghi nh?n khi Cong ty c6 quySn nb?n khoan lai, b 
:: 

HQp a6ng xiiy dl!ng 

Khi k6t qua thvc hi~n hQ'p d6ng x§y dvng c6 th~ duqc uoc tinh mot cach dang tin C?y, doanh thu va 
chi phi lien quan d~n hqp d6ng dugc ghi nh?n tuang ung vo-i ph§.n cong vi~c da hoan thanh t?l ngay 
k6t thuc nien do k~ toan dLIqC tinh b~ng ty l~ ph§.n tram gifra chi phi phat sinh cua ph§.n cong vi~c da 
hoan thanh t?i ngay k6t thlic nien dO k~ toan so v6i t6ng chi phi dv toan cua hqp d6ng, ngo?i tnr 
truang hqp chi phi nay khong tuang duang voi ph§.n kh6i lLIgng x§y I~p da hoan thanh, Khoan chi 
phi nay c6 th€ bao g6m cac chi phi ph~ them, cac khoan b6i thuong va chi thLIO'ng thvc hi~n hqp 
d6ng thea th6a thu?n vo-i khach hang, 

Khi k~t qua thvc hi~n hqp d6ng x§y d~g khong th€ dLIgC uoc tinh mot cach dang tin C?y, doanh thu 
chi dugc ghi nh?n tuong duang voi chi phi cua hgp d6ng da phat sinh rna vi~c dUQ'c hoan tra la 
tuang d6i ch~c ch~n, 

Ngol.li t~ 

Cong ty ap dl,!ng xU- Iy chenh l~ch tY gia thea huong dfrn cua Thong tu s6 179/20 12/TT -BTC ngay 
24 thang 10 nam 2012 cua B<) Tai chfnh, Theo d6, cac nghi~p vI,! phat sinh b~ng cac lo?i ngo?i t~ 
dugc chuy€n dbi thea ty gia thvc t~ t?i thai di~m phat sinh giao dich ngo?i t~ cua nga.n hang thuang 
m?i nai Cong ty c6 ~iao dich phat sinh. Chenh l~ch ty gi~ pha,t sinh tll" cac nghi~p Vl,!l!ay dugc h?ch 
toan van bao cao ket qua ho?t d<)ng kinh doanh hqp nhat. So du cac tai san bang tien va cong ng 
phai thu, phai tra c6 g6c ngo?i t~ t?i ngay k6t thlic nien do k~ toan dlI<?,c chuy€n dbi thea tY gia mua 
vao cua ngil.n hang thuong m?i nai Cong ty mO' tai khoan cong bb t?i ngay nay. Chenh I~ch tY gia 
phat sinh do danh gia l?i cac tai khoan nay dugc h?ch toan VaG bao cao k6t qua ho?t d<)ng kinh 
doanh hQ"P nhfrt. Lai chenh l~ch tY gia do danh gia J?i cac s6 du t?i ngay k~t thlic nien do k6 toan 
khOng dugc dung d~ chia cho cac c6 dong, 
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CONG TY c6 PHAN DAu TU cAu DU6NG CII BAo cAo TAI CHiNH HOP NHAT 
70 Lfr Gia, PhU'o'ng 15, Qu~n 11 , Thanh ph6 H6 Chi Minh Cho nam tai chinh k€t thuc 
CHXHCN Vi¢t Nam ngay 31 thang 12 nam 2014 

THUYltT MINH BAo cAo TAl CHiNH HOP NHAT (ti€p thea) MAu SO B 09-DN/HN 
Cae thuyit minh nay ta m(Jt b(J ph?m hop thanh va cdn dwye doe d6ng thai VO? baa cao tai ehinh hop nhdt kem thea 

3. TOM TAT cAc CHiNH SACH ICE ToAN CHD YEU (ti~p theo) 

Chi phi di yay 

Chi phi di yay ]j{~n quan tn,rc ti€p d€n vi~c mua, dfru tu xay d\rng ho?c sfm xu.1t nhung tai san dn 
lTI('>t thai gian tuung d6i d<ii dS hoan thanh dU'a vao slr dl}ng ho?c kinh doanh dUQ'c c('>ng vao nguyen 
gia tai san cho d~n khi tai san d6 dugc dua v<io Slr dl}ng ho?c kinh doanh. Cac khoan thu nh?p phM 
sinh ttl" vi~c dfru tu t?m thai cac khoan yay dugc ghi giam nguyen gia tai san c6 lien quan. 

T.1t ca cac chi phi lai Yay khac dugc ghi nh?n vao bao cao k~t qua ho?t d9ng kinh doanh khi phM 
sinh. 

Thll ~ 

Thu€ thu nMp doanh nghi~p thS hi~n t6ng gia trj cua s6 thu~ phai tra hi~n t?i va s6 thu~ hoan l?i . 

S6 thu€ phai tra hi~n t?i dugc tfnh dva tren thu nh?p chju thu€ trong nam . Thu nh?p chju thu€ khac 
v6i 19i nhu?n thufrn dugc trinh bay tren bao cao k€t qua ho?t d('>ng kinh doanh vi thu nMp chiu thu~ 
khong bao g6m cac khoan thu nh?p hay chi phi tfnh thu~ ho?c dugc kh.1u trtr trong cac nam khac 
(bao g6m ca 16 mang sang, n€u c6) va ngoai ra khong bao g6m cac chi tieu khong chju thu~ ho?c 
khOng augc khfru trt!". 

Thu€ thu nMp hoan l?i dugc tfnh tren cac khoan chenh I~ch giu'a gia trj ghi sf> va CO" so tfnh thu~ thu ."'"
nh?p cua cac khoan ml}c tai sfm ho?c cong ng tren bao cao tai chinh va dugc ghi nh?n thea phuong ·c 
phap bang can d6i k~ toano Thu€ thu nh~p hoan l?i phai tra phai dugc ghi nMn cho t.1t ca cac khoan 
chenh l~ch t?1TI thai con tai san thu€ thu nh?p ho3.n I?i chi dlIQ'C ghi nh?n khi chic chin c6 au 19i 
nhu?n tinh thu~ trong tuung lai d~ kh~u tnI cac khoan chenh I~ch t?m thai. 

Thu~ thu nh?p hoan I?i dugc xac djnh thea thu~ sufrt dl}' tinh se ap dl}ng cho nam tai san dugc thu 
h6i hay ng phai tra dugc thanh toano Thu~ thu nh?p hoan I?i dlIgC ghi nh?n vao bao cao k~t qua ho?t 
dQng kinh doanh va chi ghi vao v6n cM so hu'u khi khoan thu€ d6 c6 lien quan d~n cac khoan ITII,lC 
dugc ghi thing v<io v6n chu so hu·u. 

rai san thu~ thu nMp hoan I?i va ng thu~ thu nMp hoan I?i phai tra dugc bu tru' khi Cong ty c6 
quy~n hgp phap d~ bu tru' giu'a tai san thu€ tIm nh?p hi~n hanh v6i thu~ thu nh?p hi~n hanh phai n('>p 
va khi cac tai san thu€ thu nh?P hoan I?i va ng thu~ thu nh?p hoan I?i phai tra lien quan t6i thu€ thu 
nh?p doanh nghi~p dugc quan Iy boi cung m9t CO" quan thu~ va Cong ty c6 dv djnh thanh toan thu~ 
thu nh?p hi~n hanh tren CO" so thu~n. 

Vi~c xac djnh thu€ thu nh?P cua Cong ty can clr vao cac quy djnh hi~n hanh vS thu~. Tuy nhien, 
nhung quy djnh nay thay dbi thea tU'ng thai ky va vi~c xac djnh sau cung v~ thu~ thu nh?P doanh 
nghi~p ruy thu('>c vao k~t qua ki€m tra cua CO" quan thu~ c6 th§.m quy~n. 

Cac lo?i thu€ khac dugc ap dl}ng thea cac lu?t thu~ hi~n hanh t?i Vi~t Nam. 
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CONG TY CO PHAN DAu TU' cAu mJONG ClI BAo cAo TAL CHiNH HOP NHAT 
70 Lil Gia, PhuOng 15, Qu~n II , Thanh ph6 H6 Chi Minh Cho nam tai chinh k~t thuc 
CHXHCN Vi~t Nam ngay 31 thang 12 nam 2014 

THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH HQ'P NHAT (ti~p theo) MAU SO B 09-DN/HN 
Cac IhuY€1 minh nay la nll)1b(3 ph(m h(J'p lhilnh va c6n du(J'c d9C d6ng th&i v&i bao cao tili chinh Iwp nhdt kem theo 

4. nEN 
31112/2014 

VND 
01 /01/2014 

VND 

Ti~n m~t 
Ti~n giIi ngan hang 
C Qng 

229.938.354 
43.981 .981.566 
44.211.919.920 

37.553 .189 
6.722.361.181 
6.759.914.37Q. 

5. cAc KHoAN PHA! THU KHAc 
31/12/2014 

VND 

Cong ty C6 phftn Dftu tu H? tftng Ky thu?t Thanh 
ph5 H6 Chi Minh 28.204.831.614 
Cong ty TNHH MTV Dftu tu Kinh doanh Dja 5c Lil 
Gia 18.129.449.456 
Cong ty D~u tu Tai chinh Nha nu6c Tp. HCM 3.730.866.028 
Khoan pMi thu nh?n ban giao tLr Cong ty TNHH 

MTV Co- khi di~n Lu' Gia 283 .640.353 
Cac khoi'm phi chi hQ khach hang mua can hQ 108.804.332 
D~t CQC thue van phong 60.000.000 
L~ phi toa an 12.217.526 
Ban qui'm Iy dv an 52.523.488 
Phai thl! khac 69 .009 .270 
CQng 50.651.342.067 

6. HANG TON KHO 
31112/2014 

VND 

Nguyen li~u, V?t li~u 6.279.726.218 
Cong ql, dl,mg C\I 89.662.327 
Chi phi san xmit kinh doanh dO' dang 49 .120.638.481 

Chi phi adu tll' cac dlf an 
Chi phi thi cong cac cong trinh x6y dlfng 46.012.739.923 
Chi phi scm xuizt san phdm db dang 1.774.761.055 
Chi phi Idnh doanh bizt a6ng scm db dang 1.333.137.503 
Chi phi dich v¥ db dang 

Thanh ph~m 6.982.122.074 
Hang hOa 169.174.951 
CQng gia g6c 62.641.324.051 
Du phong giam gia hang t6n kho (627.607.572) 
CQng gia trj thuftn 62.013.716.479 

01/01/2014 
VND 

341.305.556 


283 .640.353 

60.000.000 
12.217.526 

/'
52.523.488 ~ 22.134.411 

771.821.334 

01/0112014 
VND 

2.972.720.320 
80.107.921 

45.171.563 .589 

30.347. 252.244 
5.183.147.050 
9.641.164.295 

12.379.046.180 
157.988.791 

60.761.426.801 
(94.871.767) 

60.666.555.034 
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CONG TY CO PHAN DAu TU cAu Du6NG cn sAo cAo TAl CHiNH HOP NHAT 
70 Lt1' Gia, PhuOng 15, Qu~n 11, Thanh phE> H6 Chi Minh Cho nam tili chinh k€t thuc 
CHXHCN Vi~t Nam ngily 31 thimg 12 nam 20]4 

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH HO'P NHAT (ti€p theo) MAu SO S 09-0N/HN 
Cac thuyit minh nay fa m(Jt b(J ph(m hap thanh va c6n duo'C doc d6ng thai vo'i bao cao tai chinh hap nhiit kern theo 

7. THUE vA cAc KHOAN PHAI THU NHA NUOC 

Thu6 gia trj gia tang n(lp th1'ra 

Thu6 thl! nlJ?p doanh nghi~p n9P th1'l'a 
Ti~n thu6 o~t n(lp tht'ra 

31112/2014 0110112014 
VND VND 

1.092.138.560 
1.110.797.025 

576.571.588 
C{>ng 2.779.507.17~ 

8. T AI SAN NGAN H~N KHAc 

31112/2014 01101/2014 
VND VND 

Tili san thi6u cha XLI' ly 107.181.226 
T?m (mg cho nhan vien 1.866.423.759 3.774.607.021 
Cac khoan ky ClJ'Q'C, ky guy 9.000.000 9.000.000 
C{>ng 1.875.423.759 3.890.788.247 

9. PHAI THU DAI H~N KHAcH HANG 
31112/2014 0110112014 

VND VND 
Phai thu UBND Thanh pho Ho Chi minh gia trj oau 

tll' dll an Cfru Sai Gon (i) 764.162.014.150 

(i) Phai thu khach hang dai h?n thS hi~n khoan phai thu tu Uy ban Nhan dan Thanh ph6 H6 Chi 
Minh v~ gia tri xay dl)11g chuy~n giao, liii bao toan v6n chu va liii tra ch~m cua Dl,l' an Cfru Sai Gon. 
Khoan phai thu oll'Q'c cam k6t hoan tra trong thai gian 5 nam chia o~u thanh 10 ky, ky ofru tien b~t 
ofru ngay 12 thang 6 nam 2014, ky cu6i cung k6t thuc ngay 12 thang 12 nam 2018. S6 dll' khoan 
phiii thu tra ch~m oll'Q'c cam k6t tinh liii tra ch?m (Xem thuy6t minh 26). 

Khoan phai thu OLIQ'C thu h6i thea ljch bi~u sau: 

Trong yang m9t nam 
Trong nam thfr hai 

Tu' nam thu' ba o6n nam thu nam 
C{>ng 
Tru' s6 se thu oll'Q'c trong yang 12 thang 

S6 se thu sau 12 thang 

31112/2014 01/0112014 
VND VND 

251.418.309.508 
251.418.309.508 
512.743.704.642 

1.015.580.323.658 
(251.418 .309.508) 

764.162.014.150 
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CONG TY CO PHAN DAu TV cAu DVONG CII 
70 Lii' Gia, PhuOng 15, Qu~n II, Thanh ph6 H6 Chi Minh 
CHXHCN Vi~t Nam 

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH HOP NHAT (ti~p theo) . 
Cac thuyit rninh nay la rnrt br ph{1n hpp thanh va c6n aup'c apc a6ng thiJ'i vai baa caa lai chinh hpp nMt kern thea 

BAo cAo TAI CHINH HQP NHAT 
Cho nam tai chinh k~t thuc 

ngay 31 thang 12 nam 2014 

MAu SO B 09-DN/HN 

10. TAI SAN CO DINH HUu HINH 

Nha. clra, v~t ki~n May moc Phuong ti~n Thi~t bi, dVng cv Tai san c6 oinh T6ng cQng 
truc thi~t bj v~n tai quan ly khac 

VND VND VND VND VND VND 
NGUyENGIA. 
T?-i ngay 01/01/2014 39.869.302.80 1 45.078.645.780 3.510.529.580 414.372.080 81.089.524 88.953.939.765 
Mua trong ky 288 .559.085 630.4 76.000 919.035.085 
Thanh ly, nhuQ'Ilg ban ~6.125 .261.9322 ~923 .65 8.526) (725.588.964) (284.865.080) (8.059.374.502) 
Tl.li ngay 31112/2014 34;Q~2.599.954 44.785.463.254 2.784.940.616 129.507.000 81.089.524 81.813.600.348 

GIA TRI KHAu HAO LUY KE 
T?-i ngay 01/0112014 3.830-180.980 18.709.228.715 2.525.324.627 257.484.355 44.768.199 25.366.986.876 

Khfiu hao trong ky 876.49 I .424 3.746.894.877 208.028.6 I 2 44.826.239 7.602.147 4.883.843.299 

Thanh ly, nhm;mg ban ~418.296.909~ (793.597.925) (7 I 9.263.8302 (226. 194.184) (2.157.352.848) 

Tl.li ngay 31112/2014 4.288.375.495 21.662.525.667 2.014.089.409 76.116.410 52.370.346 28.093.477.327 

GIA. TRJ CON L~I 
Tl.li ngay 0110112014 36.039.121.821 26.369.417.065 985.204.953 156.887.725 36.321.325 63.586.952.889 

Tl.li ngay 31112/2014 29.744.224.459 23.122.937.587 770.851.207 53.390.590 28.719.178 53.720.123.021 

Cong ty oil Slr dVng nha xu6ng, may moc thi~t bi 6' nha may t?-i QUang s6 25C Khu cong nghi~p Nhon Tr?-ch 5, huy~n Nhon Tr?-ch , tlnh 86ng Nai Q~ th~ ch§.p 
cho khoan yay ill Ngan hang 8~u tu va Phat tri~n Vi~t Nam - Chi nhanh Tay Sai Gan. 

~... r..:·~.~-~~ 
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CONG TY CO PHAN DAu nf cAu DUONG ClI BAo cAo TAl CHiNH HOP NHAT 
70 Lfr Gia, PhuO'ng 15, Qu~n II, Thanh ph6 H6 Chi Minh Cho nam tai chinh k€t thuc 
CHXHCN Vi~t Nam ngay 31 thang 12 nam 2014 

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH HQJ> NHAT (ti€p theo) 	 MAU so B 09-DN/HN 
Cac lhuyil minh nay la nu'jl b{; phQn hop thanh va c6n dur;c doc d6ng thili vO'i baa cao tai chinh hr;p I1h61 kem thea 

11. TAI SAN CO DINH VO HiNH 
QuySn Slf d\mg d§t 

VNO 
NGUYEN GIA 
T?i ngay 01 /01 /2014 8.031.674.450 
Mua trong ky 
Thanh Iy 
T~i ogay 31112/2014 8.031.674.450 

Ban quySn, ph§n 
mSm vi tfnh 

VNO 

95.000.000 
50.000.000 

( 45.000.000) 
100.000.000 

T6ng cQng 

VNO 

8.126.674.450 
50.000.000 

(45.000.000) 
8.131.674.450 

GIA TRJ HAO MON LUY KE 
T?i ngay 01/01/2014 
Kh§u hao trong ky 
Thanh Iy 
T~i ogay 31112/201 4 

735.977.922 
171.101.638 

907.079.560 

35.750.016 
9.565.317 

(19. 125.000) 
26.190.333 

771.727.938 
180.666.955 
(19.125.000) 
933.269.893 

GIA TRJ CON L~I 
T~i ogay 0110112014 7.295.696.528 59.249.984 7.354.946.512 

T~i ogay 31112/2014 7.124.594.890 73.809.667 7.198.404.557 

Cong ty d§ Sll" d\.mg quySn Slr d\.mg d§t t?i dU'ang s6 25C Khu cong nghj~p Nhan Tr?ch 5, huy~n 
Nhan Tr?ch, tinh f)6ng Nai dS thS ch§p cho khoan yay tll" Ngan hang f)§u ttT va Phat triSn Vi~t 
Nam - Chi nhanh Tay Sai Gon. 

12. CHI PHi xAY DlfNG co BAN DO' DANG 
31112/2014 01/0112014 

VNO 	 VND 

Ovan Cao 6c ph(l"c hQ"p 70 Lfr Gia 7.908.106.885 
Cac dv an khac 129.021.273 
CQog 129.021.273 7.908.106.885 

13. cAc KHOANDAU TUTAI CHiNH DAI H~N 

(a) 	Dh ttl vao c8 phi~u 
31112/2014 01/01/2014 

Gia tr! d§u ttT Gia tr! d§u ttT 
C6 ph~n _____V....:cN...:..O'- C6 ph§n VNO 

Cong ty CP f)~u ttT AQUA 290.290 2.902.900 .000 290 .290 2.902.900.000 
CQog gia g6c 290.290 2.902.900.000 290.290 2.902.900.000 
Ov phong giam gia d§u ttT tai chinh (2.902.900.000) 
Cong ty CP f)§u ttT AQUA (2.902.900.000) 
CQog gia trj thuh 2.902.900.000 

Dh ttl dai h~o khac 

Ngay 2 thang 10 nam 2014, Cong ty thvc hi~n gop v6n thea hgp d6ng hQ"p tac d§u ttT v6i Cong ty 
C6 ph§n f)§u ttT H? t§ng Ky thu?t Thanh ph6 H6 Chi Minh, khai thac quySn thu phi giao thong tn~n 
Xa IQ Ha NQi hoan v6n d§u ttT xay dvng du R?ch Chi~c. Ty I~ gop v6n d§u tu vao dl,f an cua Cong 
ty Ill. 99,5% va cua Cong ty c6 ph§n f)§u ttT H? t§ng Ky thu?t Thanh ph6 H6 Chi Minh la 0,5%. LQ"i 
nhu?n sau thu~ tll" ho?t dong thu phi dUQ"c chia thea ty I~ ph§n tram v6n gop cua m6i ben. 
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CONG TY CO PHAN DAu TU' cAu DU'6NG CII BAo cAo TAl CHiNH HOP NHAT 
70 Lil Gia, PhuOng 15, Qu~n II , Thanh ph6 H6 Chi Minh Cho nam tili chinh k~t thuc 
CHXHCN Vi~tNam ngay 31 thang 12 nam 2014 

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH HOP NHAT (ti~p theo) MAu SO B 09-DN/HN 
Cac thuyit minh nay /a l71r5t hr5 ph(in hpp thi:mh va can a~l'(Jc apc a6ng thai v6i baa caa tai chinh hpp nhdt kem thea 

14. LQI THE THU'ONG ~I 
Gia tr! 
VND 

T~j ngay 0110112014 
Tang trong nam 
Phan b6 vao kSt qua kinh doanh hQ"P nhfrt 
Tl;li ngay 3111212014 

173.202.162.292 
(10.188.362.488) 

163.013.799.804 

15. VAYVANQ'NGANH~N 
31112/2014 01/01/2014 

VND VND 

Ngan hang TMCP D~u tu va PhM tri€n Vi~t Nam 
Chi nhanh H.y Sai Gon (i) 12.660.839.208 9.002.167.616 
Cac khoan yay va ng dai h?n dSn h?n tra 

(Xem thuyit minh s6 20) 58.280.000.000 
CQng 70.940.839.208 9.002.167.616 

(i) S6 du ng yay ng~n h?n th~ hi~n khoan yay tLr Ngan hang D~u tu va PhM tri~n Vi~t Nam - Chi 
nhanh Tiiy Sai Gon. Khoan yay nay c6 th€ rut b~ng D6ng Vi~t Nam ho?c ngo?i t~ quy d6i v&i s6 
ti~n t6i da Iii 35.000.000.000 VND. Tho-i h?n yay d6i v&i tung hgp d6ng ng~n h?n khong qua 8 
thang. Lai sufrt va tho-i gian tra lai dUQc xac dinh thee tu·ng hgp d6ng tin d\mg Cl). th€ d\fa tren chinh 
sach cua Ngan hang trong tlrng thai kyo Cong ty da suo d\mg quy~n suo d\mg dfrt t?i duong s6 25C 
Khu cong nghi~p Nhon Tr?ch 5, huy~n Nhan Tr?ch, tinh D6ng Nai; may m6c thiSt bi va nha xUCmg 
cua Cong ty adia chi neu tren d€ thS chfrp cho khoan yay nay. 

16. THUE VA cAc KHOA.N PHA.I NQP NHA NU'OC 
31112/2014 0110112014 

YND VND 

Thu~ gill tri gia tang 3.550.564.399 
Thu~ thu nh~p doanh nghi~p 1.885 .382.592 2.971.626.648 
Thu~ thu nh~p ca nhan 55.870.254 34.841.360 
CQng 1.941.252.846 6.557.032.407 

17. CHI PHi PHA.I TR.A 
31112/2014 01/01/2014 

VND VND 

Chi phi thi cong lien quan dSn cac cong trlnh xiiy 

d\mg 24.513.406.247 13 .005.093.056 
Chi phi lai yay phai tra 4.631.206.125 38.976.511 
Chi phi phai tra khac 258.411.143 20.000.000 
CQng 29.403.023.515 13.064.069.567 
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CONG TY cO PHAN DAu Tn cAu DUONG ClI BAo cAo TAl CHINH HOP NHAT 
70 La· Gia, Phuong 15, Qu~n 11, Thanh ph6 H6 Chi Minh Cho nam tai chinh k~t thuc 
CHXHCN Vi~tNam ngay 31 thang 12 nam2014 

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH HQP NHAT (ti~p theo) MAu so B 09-DN/HN 
Cac Ihuydt minh nay la m9t bii phiJn h9P thill1h va cdn al.w c a9c d6ng thai voi brio cao tai chinh h9P nh6t kem the a 

18. cAc KHOA.N PHA.I TRA., PHA.I NQP NGAN H~N KHAc 
3111212014 01101 /2014 

VND VND 

C6 t(rc, lqi nhu?n phai tra 11.3 53 .142.240 
Phai tra Cong ty C6 ph§n D§u tu va Xay dl,rng C~p 
thoM nu6c 451.242.467 451.242.467 
Bao hi~m xa hi)i 7.853.169 7.230.441 
Phai tra, phai ni)p khac 161.166.200 10.618.200 
CQng 11.973.404.076 469.091.108 

19. PHA.I TRA. DAI H~N KHAc 
31112/2014 01101/2014 

VND VND 

Cong ty C6 phftn D§u tu H? t§ng Ky thu?t Thanh 
ph6 H6 Chi Minh (i) 701.279.248.049 18.555.561.826 
Cong ty C6 phftn Xay d\mg H? t§ng CII (ii) 78.000.000.000 
Tibn ky quy thue van phong 252.220.500 4.205.813.906 
Quy bao trl can hi? 3.208.369.228 
CQng 779.531.468.549 25.969.744.960 

(i) S6 du khofm phai tra dai h?n khac la khoan phi nh?n chuy~n nhuQng c6 phftn va ph§n v6n gop 
cua cac cong ty dlJ an du dUCmg con phai tra cho Cong ty c6 ph§n D§u tu H? tftng Ky thu?t Thanh 
ph6 H6 Chi Minh t?i ngay 31 thang 12 nam 2014 din Clf thea cac hqp d6ng chuy~n nhuqng dU'qc ky 
k@t giu'a hai cong ty trong thang 10 nam 2014. 

(ii) s6 du khoan phai tra dai h?n la khoan nMn tibn d?t CQC ttl Cong ty C6 ph§n Xay d\mg H? iling 
CII dS mua I?i toan bi? c6 ph§n cua Cong ty C6 ph§n CO' khi di~n Lu' Gia rna Cong ty dang n~m giiI. 
Do thll Wc chuy~n nhuqng c6 phftn chua hoan t~t nen Cong ty c6 ph§n CO' khi di~n Lu' Gia vfrn la 
cong ty con clla Cong ty t?i ngay k@t thuc nien d9 k@ toan o 

20. VAY vA N<}DAI H~N 
31112/2014 0110112014 

VND VND 

Cae khoan vay 233.186.899.750 113.745.592.945 
Cong ty c6 ph§n D§u tu H? tftng Ky thu?t Thanh 
ph6 H6 Chi Minh 113.745.592.945 
Ngan hang TMCP Xu~t Nh?p KhAu Vi~t Nam - Chi 
nhanh Sai Gon 233.186.899.750 
Cae khoan vay va n(}' dai h~n phai tnl trong 
vong 12 thang (58.280.000.000) 
CQng 174.906.899.750 113.745.592.945 
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CONG TY CO PHAN DAu TO' cAu DUONG crr BAo cAo TAl CHINH HOP NHA T 
70 La- Gia, Phu'ong 15, Qu~n II , Thanh ph6 H6 Chi Minh Cho nam tai chinh k~t thuc 
CHXHCN Vi~t Nam ngay 31 thang 12 nam 2014 

THUYET MINH BAo cAo TAl CHINHHOP NHAT (ti~p theo) MAU SO B 09-DN/HN 
Cac thllydt minh nay lit m(jt b(j ph(tn h9]J thanh va cdn dU(1c tI(Jc d6ng thai vai baa cao tai chinh h(Jp I1h6t kEm thea 

20. VA Y vA NQ DAI H~N (ti~p theo) 

Cac khoiin vay va nQ' dUQ'C hoan tra theo Iich bi~u sau: 
31112/2014 

VND 

Trong yang m9t nam 58.280.000.000 
Trong nam th(f hai 58.280.000.000 
Ttl' nam th(f ba d~n nam th(f nam 116.626.899.750 
C()ng 233.186.899.750 
Trtr: s6 phai tra trong yang 12 thang (58.280.000.000) 

S6 phiii tra sau 12 thang 174.906.899.750 

ThOng tin b6 sung cho cac khoan vay dai hl,ln 

0110112014 
VND 

113.745.592.945 


113.745.592.945 


113.745.592.945 


Ngay 21 thang 10 nam 2014, Cong ty ky hqp d6ng yay dai h~m s6 2000-LAV-201405441 vo-i Ngan 
hang TMCP Xu§t Nh~p KhAu Vi~t Nam - Chi nhanh Sai Gan nh~m ml,lC dich tai tro' eho vi~c hO'p 
tac dfru tU' khai thae quy~n tim phi giao thong tren Xa IQ Ha NQi hoan v6n dfru tU' xay d\fI1g cfru R~ch 
Chi~e. H~n m(rc tin dl,lng clla hO'p d6ng yay la 275 ty VND, thai h~n giai ngan d~n h~t ngay 21 
thang 10 nam 2016. Thai h~n yay dU'O'c quy dinh Cl,l th~ ~i ttrng kh~ U'o-c nh~n nO' nhung t6i da 
khong qua 48 thang. Lai su~t ap dl,lng eho ttrng I§n g,iai ngan la 100/0/nam, lai sufrt nay duO'c c6 dinh 
trong yang 12 thang k~ ttl ngay giai ngan d§u tien va sau d6 dU'O'c di~u ehinh dinh ky m6i thang mQt 
I§n. Khoim yay nay khong co tai san dam bao. 
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21. THUE THU NH~P DOANH NGHltP HOAN L~I PHAI TRA. 

Thu~ TNDN hoan Il,li phai tra 

LO'i nhu~n chua thlJc hi~n 
Chi phi thue TNDN hoan I~i ghi 

VaG k~t qua ho~t oQng kinh doanh 

ho'P nh§t 

Bang can obi kS toan 

hqp nh~t 
t~i ngay 

31112/2014 
VND 

t~i ngay 

01/0112014 
VND 

Ghi nh~n 16 VaG bao cao kSt 

qua ho~t oQng kinh doanh 

2014 
VND 

2013 
VND 

70.610.038 70.610.038 

70.610.038 
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CONG TY CO PHAN DAu TV cAu DVONG crr BAo cAo TAI CHINH HQP NHAT 
70 Lfr Gia, PhuCmg 15, Qu~n II, Thanh ph6 H6 Chi Minh Cha nam tai chinh k~t thuc 
CHXHCN Vi~t Nam ngay 31 thcing 12 nam 2014 

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH HOP NHAT (tj~p thea) . MAU SO B 09-DN/HN 
Cac thuyit rninh nay fa rn pt bp phgn h9P thGnh va cdn au(Yc a9c a6ng tMi v6'i baa cao fai chinh h9P nhat kern thea 

22. VON CHU SO HUu 

Thay tt8i trong v6n chit sif htru 

V6n d~u tu cua Th~ng du v6n Quy d~u tu 
chu sO' huu c6 ph~n c6 phi€u quy phcit tri€n 

VND VND VND VND 
~----

T~i ngay 0110112013 53.407.837.000 3.601.974.134 
Lqi nhu~ trong nam 
Tang v6n trong nam 68.671.580.000 
Chiphiphcithanhthem 
c6 phi€u (142.731.818) 
Thu lao HQi d6ng quan 
trj va Ban ki€m soat 
Trich l~p quy d~u tu pMt 
trien 194.813.000 
Trich quy khen thucmg, 
phUc 19'i 
T~i ngay 0110112014 151.507.190.000 53.265.105.182 3.796.787.134 
Tang v5n trong narn 73.662.360.000 (53.230.105.182) (5.362.083.904) 

Lqi nhu~n trong nam 
Chi phi phM hanh them 
c6 phi~u (35.000.000) 

Trich l~p quy d~u tu phat 
tri€n, dl,l' phong tai chinh 3.759.149.000 

Trich quy khen thuemg, 
ph6c 19'i 
T~i ngay 31112/2014 225.169.550.000 ====== (5.362.083.904) 7.555.936.134 

Quy d1l phong 
tai chinh 

VND 

624.928.244 

624.928.244 

300.254.587 

925.182.831 


LQ·j nhu~n chua 
phan ph6i 

VND 

20.043.546.808 
3.896.262.276 

(84.480.000) 

(194.813.000) 

(194.813.000) 
23.465.7tl3.084 

(20.432.254.818) 
214.288.636.578 

(4.059.403.587) 

(8.118.807.175) 

205.143.874.082 

T6ng cQng 
VND 

160.513.896.186 
3.896.262.276 

68.671.580.000 

(142.731.818) 

(84.480.000) 

(194.813.00,0) 
232.659.713.644 
(5.362.083.904) 

214.288.636.578 

(35.000.000) 

(8.118.807.175) 

433.432.459.143 

1._1 .~ ...: : . . _ ' .:t... ~ _#.~ . 
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CONG TY CO PHAN DAu TU cAu DUONG Cll BAo cAo TAl CHfNH HQP NHAT 
70 Lfr Gia, Phuo-ng 15, Qu~n II, Thanh ph6 H6 Chi Minh Cho nam tai chinh k~t thuc 
CHXHCN Vi~t Nam ngay 31 thang 12 nam 2014 

THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH HQ'P NHAT (ti~p theo) MA.U SO B 09-DN/HN 
Cae thuyit minh nay la m61 h{j ph(1Il h9P thclnh va cdn aLWc a9c a6ng Ihoi V01 brio cao tai chinh h9P nhdt kem thea 

22. VON CHU SO HUu (ti~p theo) 

C8phan 
31/12/2014 oI/O I /20 14 

cb ph~n cb ph~n 

S6 IUQ'ng e6 ph~n duqc phep phat himh 22.516.955 15.150.719 
S6 Iuqng eb ph~n da phat himh va thanh toan dll 22.516.955 15.150.719 

+ C6 ph~n phb thong 22.516.955 15.150.719 
S6 luqng eb ph~n duqe mua l~i 418.210 

+ C6 ph~n ph6 thong 418.210 
S6 luqng eb ph~n dang luu hanh 22.098.745 15 .150.719 

+ C6 ph~n ph6 thong 22.098 .745 15 .150.719 
M~nh gia e6 ph~n: 10.000 VND/e6 ph~n 

C8tuc 
2014 2013 
VND VND 

Chia e6 tlrC trong nam 73.662.360.000 

Vi~e ehia e6 tlre trong nam duqe thlJe hi~n theo Nghi quy~t s6 02INQ-DHDCD/2014 clla D~i hQi c6 
dong bit thuong ngay 21 thang 7 nam 2014. 

-
P. 

23. L<}I iCH CO DONG THIEU SO 

Lqi ich cb dong thi€u s6 th~ hi~n ph§.n sa hfru ella eae e6 dong kMe e6 dong Cong ty m~ trong gia 
tri tai san thu~n clla cae eong ty con. T~i ngay k~t thue nien dQ k~ toan, gia tri tai san thu~n ella eong 
ty eon thuQc sa huu ella e6 dong thi€u s6 nhu sau: 

31112/2014 01/0112014 
VND VND 

V6n d~u tu eua ehu so' hfru 110.370.000.000 

Quy dlJ phong tai ehfnh 577.413 

Lqi nhu~n sau thu~ ehua phan ph6i 13.952.347.407 

CQng 124.322.924.820 
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CONG TY CO PHAN DAu TU' cAu DU'6NG ClI BAo cAo TAl CHINH HOP NHAT 
70 La' Gia, Phuong 15, Qu?n II, Thanh ph6 H6 Chi Minh Cho nam tai chinh k@t thuc 
CHXHCN Vi~t Nam ngay 31 thang 12 nam 2014 

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNHH<)P NHAT (ti@ptheo) MAU SO B 09-DN/HN 
Cae thuyil minh nay la mpl b9 plujn Iwp lhanh va can tlU'(lC tl9C tl6ng lho'i v6i baa caa tai chinh Iwp nh61 kem Ihea 

24. 	 DOANH THU THUA.N VE BAN HANG vA CUNG cAp DICH Vl) 
2014 2013 
VND VND 

Doanh t h u ban hang va cung dp djeh vI} 258.510.510.323 214.358.245.263 
Doanh thu tu dl)' an B.T d~u tu xay dl)ng C~u Sai 

Gon (i) (1.344.717.901) 

Doanh tl1U tir ho~t dQng xay dvng 161.276.101.743 122.063.869.139 

Doanh thu ban hang 62.084.590.897 45.451.674.639 
Doanh thu tir ho~t dOng kinh doanh bfit dQng san 16.626.266.428 28.090.715.754 
Doanh tl1U cho thue m?t b~ng va djch VI) khac 19.868.269.156 18.751.985 .731 

Cae khoan giam trir doanh thu (1.573.865.323) (2.453.701.261) 
Giam gia himg ban (1.519.949.323) (107.621.935) 

Hang ban bj tra I~i (53.916.000) (2.346.079.326) 
CQDg 256.936.645.000 211.904.544.002 

(i) Trong nam, dl)' an xay dl)'ng Cftu Sai Gon da hoan thanh va dUQ"c Uy Ban Nlhan Dan Thanh ph6 
H6 Chi Minh quy~t toano Doanh thu tu dl)' an nay ph<it sinh giam trong guy 4 nam 2014 la do Cong 
ty thvc hi~n di~u chlnh giam doanh thu da ghi nMn tm6c do thea gia trj da dUQ"c quy~t toan clla dl)' 
an. 

25. GIA VON HANG BAN 
2014 2013 

VND VND 

Gia v6n dl)' an B.T dftu tlI xay dvng Cftu Sai Gon 

(i) ( 1.494.422.598) 

Gia v6n ho~t dQng xay dl!l1g 140.180.985.186 104.433.110.774 
Gia v6n hang ban 52.907.877.133 35.451.041.916 
Gia v6n clla ho~t dQng kinh doanh bfit dQng san 14.004.063.804 22.600.147.370 
Doanh thu cho thue mi;it b~ng va djch VI) kMc 10.114.819.555 8.818.059.580 
C{>ng 215.713.323.080 171.302.359.640 

(i) Cong ty thvc hi~n di~u chinh giam giam gia v6n da ghi nh~n tm6c do thea gia trj dfl dlIgC guy~t 
toan clla dv an. 

26. 	 DOANH THU HO~T DQNG TAl CHiNH 
2014 2013 
VND VND 

Lai bao toan v6n chu sO- huu thea hgp d6ng B.T 147.553.112.376 

Lai tra cMm (i) 106.269.405.524 

Lai tir gop v6n hgp tac kinh doanh 10.668.418.651 341.305.556 
Lfli ph<it sinh til" cac dl)' an gop v6n dftu tu 7.389.543.057 
Lai ti~n glri, ti~n cho yay 1.334.848.090 43.681.771 
Doanh thu tai chinh khac 84.624.797 
C{>ng 273.299.952.495 384.987.327 

(i) Lai tra ch~m dugc guy djnh trC!ng hgp d6n& Xay dl!l1g Chuy~n giao DI)' an Cft~ Sai Go~ dlIC(C 
tinh thea chu ky 6 thang v6i lai suat tra ch~m bang 7.81 %/6 thang, dlIgc tinh tren so dlI ng von dau 
tu rna Uy Ban Nhan Dan Thanh ph6 H6 Chi Minh chlIa thanh toano 
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CONG TY cO PHAN DAu TU cAu DUONG CII BAo cAo TAl CHiNH HQP NHAT 
70 LG' Gia, Phuo'ng 15, Qu~n II, Thanh ph6 H6 Chi Minh Cha nam tai chinh k~t thuc 
CHXHCN Vi~t Nam ngay 31 thang 12 nam 2014 

THUYET MINH BAo cAo TAl CHtNHH<)P NHAT (ti~p thea) MA.U SO B 09-DNlHN 
Cac thuy§t minh nay ta m()t b() phqn h9P thanh va can thl'l),c ii9C ii6ng tMi vai bao cao tai chinh h9P nhiit kem theo 

27. CHI PHi TAl CHINH 
20 ]4 
VND 

Chi phi lai vay 
Chi phi lai ch?m thanh toan phi chuy~n nhll'Q'ng c6 

ph~n (i) 
Dl,l' phong giam gia cac khoan d~u tll' tai chinh 

L6 chenh I~ch tY gia chua thl!c hi~n 
Chi phi tai chinh khac 
CQng 

15.279.608.859 

28.382.296.684 
2.902.900.000 

717,149 

46.565.522.692 

VND 


21.546.303.797 


1.478.436 

21.547.782.233 


(i) Chi phi lai ch?m thanh toan phi nh?11 chuy~n nhll'Q'ng c6 ph~n va ph~ v6n gop cua cac cong ty 
dl,l' an cfru du'ong con phai t[(l cho Cong ty C6 ph~n D~u tll' H? t~ng Ky thu?t Thanh ph6 H6 Chi 
Minh t?i ngay 31 thang 12 nam 2014 can Cll' theo di§u khoan thanh toan trong cac hQ'P d6ng chuy~n 
nhu'Q'ng dll'Q'c ky k§t giu'a hai cong ty trong thang 10 nam 2014. 

28. THU NH~P KHAc 
2014 
VND 

Thu ttl' thanh ly tai san c6 dinh 
Thu nMp ttl' ti§n thu§ dfrt ni;>p thtra 
Thu nh?p ttl' ti§n d~t CQC cua hQ'p d6ng mua can hi;> 

bihuy 
Thu nh?p ttl' ti§n d~t CQC cua h9'P d6ng cho thue 

van phong bi huy 

Thu nh?p khac 

237.039.757.313 
576.571.588 

250,851.000 

35.622.836 
CQng 237.902.802.737 

29. CHI PHI KHAc 
2014 
VND 

Gia tri con l?i cua tili sfm thanh ly 
Ph?t ch?m ni;>p thu§, truy thu thu§ 

Lai ph?t do cMm ban giao can hQ 
Ph?t vi p1wm hanh chinh 
Cac khoan ph?t ch?m ni;>p va cac khoan ph?t vi 

ph?m hanh chinh khac 
Chi phi cong trlnh xufrt toan theo k§t qua th~m tra 

cua Sa tai chinh 

236.619.027.004 

79.461.035 
30.200.000 

124.014.161 

1.675.956.564 
CQng 238.528.658.764 

2013 

VND 


120.000.000 

50.000.000 

159.691.818 
74.368.250 

404.060.068 


2013 

VND 


127.342.775 

616.245.997 

20.204.000 

763.792.772 
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CONG TY CO PHAN DAu TU' cAu DUONG ClI BAo cAo TAl CHINH HOP NHAT 
70 LiI Gia, PhuOng IS, Qu~n II, Thanh ph6 H6 Chi Minh Cho nam tai chinh k~t thuc 
CHXHCN Vi~t Nam ngay 31 thimg 12 nam 2014 

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH H<JP NHAT (ti~p theo) , MAU SO B 09-DN/HN 
Cac thuyit rninh nay ta rn(Jt b(J phr;n h9]J thanh va cdn aU'!,Yc arc a6ng tho'i voi baa caa tai chinh h9]J nhat kern thea 

30. CHI PHi THUE THU N~P DOANH NGHItp HltN HANH 

2014 2013 
Ho~t GQng GUQ'c uu Ho~t oQng khong Ho~t GQng GUQ'c Ho~t GQng khong 

Gai thu~ GUQ'c uu Gai thu~ uu Gai thu~ GUQ'c uu Gai thu~ 
VND VND VND VND 

T6ng lQi nhu~n/(l&) k~ toan tnro-c thu~ 250.461. 768.051 (9.053.287.533) 7.493.391.122 
Cae khoiin di~u chinh cho thu nh~p chiu thu~ 1.675.956.564 20.127.688.363 743.588.772 

c6 tuc, 1(Yi nhu(m du9'c chia (7.389.543.057) 
Chi phi led vay gop v6n vao cong ty con 18.692.923.495 
Chi phi lCii vay gop v6n ddu tu khac 5.891.207.925 
Chi phi khong hr;p If;, hr;p I¢ 1.675.956.564 2.933.100.000 743.588.772 

T6ng thu nh~p chiu thu~ 252.137.724.615 11.074.400.830 8.236.979.894 
L& Hnh thu~ mang sang (3.447.447,119) 
T6ng thu nh~p tinh thu~ 252.137.724.615 8.712.408.592 14.388.515.383 
Thu nh?p chiu thu~ 25% 14.388.515.383 

Thu nMp chiu thu~ 22% (iii) 7.713.653.006 
Thu nh?p chiu thu~ 20% (ii) 252.137.724.615 998.755.586 
Thu~ TNDN phai nQP 50.427.544.923 1.896.754.779 3.597.128.846 
Thu~ TNDN GUQ'c mi€n giam (i) (50.427.544.923) 
Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh 1.896.754.779 3.597.128.846 

(i) Cong ty dll'Q'c huong uu dai thu~ TNDN thea di~n doanh nghi~p mai thanh I?p tir d\f an G~U tu: mi€n thu~ trong vang 4 nam va giam 50% s6 thu~ phai nQP 
trong vang 9 nam ti~p thea k~ ttl' nam d~u tien cong ty c6 thu nMp chiu thu~ ttl' dl,J' alii. Nam 2014 la nam G~U tien Cong ty c6 thu nh?p chiu thu~ ttl' dl,J' an. Ho~t 
dQng dUQ'c uu dai thu~ cua Cong ty la ho~t dQng thu phi giao thong t~i tr~m C~u Binh Tri~u 2 G~ hoan v6n d~u tu d\f an xtiy dl;l1lg du Binh Tri~u 2 va tr~m 
Cam Thinh d~ ho~m v6n d~u tll' dl,J' an xtiy d\mg m6' rQng tuy~n tranh Qu6c lQ lA, Go~n qua thanh ph6 Phan Rang - Thap Cham, tinh Ninh Thli?n. Cac d\f an 
nay duQ'c huong mtl'c thu~ sufrt uu dai la 10% trong vang 15 nam, mi€n thu~ trong vang 4 nam va giam 50% s6 thu~ phai nQP trong 9 nam ti~p theo. . 

(ii) Thu nh?P chiu tl1U~ suM 20% la thu nh?P phat sinh t~i cac cong ty con c6 doanh thu phat sinh nam 2013 khong qua 20 ty VND thea quy Ginh cua Thong tu 
s6 78/20 14/TT-BTC ngay 18 thallg 6 Ilam 2014 cua BQ Tai Chinh. 

(iii) Theo Nghi dinh s6 218/20 13/ND-CP ngay 26 thang 12 nam 2013 cua Chinh Phu va Thong tu s6 78/20 14/TT -BTC ngay 18 thang 6 nam 2014 cua BQ Tai 
Chinh quy Ginh va hu6ng d~n thi hanh Lu?t thu~ thu nh?P doanh nghi~p, thu~ Sllfrt thu~ TNDN GUQ'c ap d\mg ttl' ngay 1 thang 1 nam 20 14 G~n ngay 31 thang 
12 nam 2015 la 22% va b~t d~u tir ngay 1 thang 1 nam 2016 se la 20%. 
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CONG TY CO PHAN DAu TU' CAll DUONG CIl BAo cAo TAr CHINH HQP NHAT 
70 Lfr Gia, Phuo'ng 15, Qu~n II, Thanh ph6 H6 Chi Minh Cho nam tai chinh k~t thllC 
CHXHCN Vi~t Nam ngay 31 thfmg 12 nam 2014 

THUVET MINH BAo cAo TAl CHINH HOP NHAT (ti~p theo) MAll SO B 09-DN/HN 
Cac Ihuy§1 minh nay leI 1111)1 b9 phqn h9"P thanh va can alWC a9C a6ng thoi v&i bcio cao tai chinh h9"P 111161 kem thea 

31. LAI CO' BAN TREN CO PHIED 

Lqi nhu~n phan b6 cho c6 dong Cong ty mt;: so' hu'u 

c6 phi~u ph6 thong 
s6 binh quan gia quy6n clla c6 phi€u dang lu'u 

hanh trong ky 
Uii cO' ban tren cd phi~u 

2014 

VND 

214.288.636.578 

16.783.173 

12.768 

2013 

VND 

3.896.262.276 

9.751.063 

400 

32. CONG Cl) TAl CHINH 

Quan Iy rui ro van 

Cong ty quan Jy ngu6n v6n nhAm dam bao r~ng Cong ty co th~ vira ho?t dOng lien tt,Jc vua t6i da hoa 
I<;yi ich clJa cac c6 dong thong qua t6i uu hoa s6 du ngu6n v6n va cong nq. 

d.u truc v6n clla Cong ty g6m co cac khoan nq thufrn (bao g6m cac khoan vay nhu dff trinh bay t?i 
Thuy€t minh s6 15 va 20 trtl" di ti6n va cac khoan tuang du"O'ng ti6n) va phfrn v5n clla cac c6 dong 
(bao g6m v6n gop, cac quy dt! tru, 1qi nhu~n sau thu€ chua phan ph6i). 

H? s6 aon b6y tai ehinh eua C6ng ty tqi ngay kit thue nien ap ki toan nhu sau. 

31112/2014 
VND 

01/0Il2014 
VND 

~ 
'\ 
~,.. 

Cac khoan vay 

Tru: Ti6n va cac khoan tuong dtIong ti6n 
NQ' thuin 

V6n cbiJ sO- huu 
Ty I~ nQ' thuin fI'en v6n chi! so' hu'u 

245.847.738.958 

(44 .2 I l.919.920) 
201.635.819.038 

294.927.318.126 
68% 

122.747.760.561 
(6.759 .914.370) 

115.987.846.191 

232.659.713.644 
50% 

~ 
~ 
'h l -?, 

Cac chinh sach k~ toan chit y~u 

Chi ti€t cac chinh sach k€ toan chll y€u va cae phuong phap rna Cong ty ap dt,Jng (bao g6m cac tieu 
chi d~ ghi nh?n, co sa xac dinh gia tri va co sa ghi nh?n cae khoan thu nh?p va chi phi) d6i v6i tung 
to?i tai san tai chinh, cong nq tai chinh duqe trinh bay t?,i Thuy€t minh s6 3. 
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CONG TY CO PHAN DAu TU cAu DUONG Cll BAo cAo TAl CHfNH HQP NHAT 
70 Lil Gia, Phucmg 15, Qu~n II, Thanh ph5 H6 Chi Minh Cho nam tai chinh k€t thuc 
CHXHCN Vi~tNam ngay 31 thang 12 nam 2014 

THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH HOP NHAT (ti€p theo) 	 MAu SO B 09-0N/HN 
Cac Ihuyit minh nay la m91 b(j phijn h9P Ihanh va c6n dU'(Yc dQc d6ng Ih&i v&i bOo cao lai chinh h9P nl7lJI kem Iheo 

32. 	 CONG Cl) TAl cHiNH (ti~p theo) 

Cac lo~i cong cl} titi chinh 

Gia tri ghi s6 Clla cac cong CI,I tai chinh cua Cong ty t<;li ngay kh6a s6 I~p bao cao tai chinh h9'P nh§.t 
nhu sau: 

3111212014 
VND 

01/0112014 
VND 

Tili san tili chinh 
Ti~n va tuong duong tiSn 
Dfiu tu ngAn h<;ln 
Phiii thu khach hang 
Phai thu khac 
Cac khoiin dfiu tu tai chinh dai h<;ln 
CQng 

44.211.919.920 

1.065.754.696.511 
50.242.960.700 

211.546.226.410 
1.371.755.803.541 

6.759.914.370 
17.502.900.000 
46.331.185 .846 

435.657.493 

71.029.657.709 

NQ· phai tni tili chinh 
Cac khoan yay 
Phai tra nguol ban 
Phai tra khac 
CQng 

245.847 .738.958 
28.396 .007.425 

780.143.877.216 
1.054.387.623.599 

122.747.760.561 
15.482.326.271 
23.223.236.399 

161.453.323.231 

Cong ty chua xac dinh gia tri hQ·p Iy cua !(li san mi chinh va cong n9' tai chinh t<;l,i ngay kMa s6 k~ 
to an I~p bao cao tai chinh h9'P nh§.t do Thong tu s6 21 0/2009/TT-BTC cua B(> Hi chinh ban hanh 
ngay 06 thang 11 nam 2009 ("Thong tu 210") cling nhu cac quy dinh hi~n hanh chua c6 huang dfrn 
CI,I th€ v~ vi~c xac dinh gia tri h9'P Iy cua cac tai san tai chinh va cong n9' tai chinh. ThOng tu 210 
yeu celu ap dl,lng Chuftn m~rc bao cao tai chinh Qu6c t~ v~ vi~c trlnh bay bao cao tai chinh va thuy~t 
minh thong tin d6i vai cong CI,I mi chinh nhlIl1g khong dua ra huang dfrn CI,I th€ cho vi~c danh gia va 
ghi nh~n cong CI,I tai chinh bao g6m ca vi~c ap d\mg gia tri h9'P Iy, nh~m phu h9'P vai Chuftn mlJc 
bao cao tai chinh Qu6c t~. 

Ml}c tieu quan If rui ro titi chinh 

Cong ty da xiiy dl,lng h~ th6ng quan 1y rui ro nh~m ph<it hi~n va danh gia cac rui ro rna Cong ty phai 
chiu, thi~t I~p cac chinh sach va quy trinh ki€m soM rui ro 6 mlrc ch§.p nh~n duvc. H~ th6ng quan ly 
rui ro du9'c xem xet l<;li dinh ky nh~m phan anh nhung thay d6i cua di~u ki~n thi tmong va hO<;lt d(>ng 
cua Cong ty. 

Rui ro tai chinh g6m c6 rui ro thi tmong (bao g6m rui ro tY gia, rui ro lai su§.t va rui ro v~ gia), rui ro 
tin dl,lng va rui ro thanh kho<'tn. 

Rui ro thi truilng 

HO<;lt d(>ng kinh doanh cua Cong ty se chu y~u chiu rui ro khi c6 SlJ thay d6i v~ t5' gia h6i doai, lai 
su§.t va gia. Cong ty khong thlJc hi~n cac bi~n phap phong ngua rui ro nay do thi~u thi tmong mua 
cac cong CI,I tai chinh. 

Quan If; rid ro tY gia 

Cong ty chi chiu anh huong cua thay d6i t5' gia cua D6ng Do 1a My. Ban T6ng Giam d6c Cong ty 
danh gia vi~c thay d6i t5' gia D6ng Vi~t Nam so vai Do la My khong c6 anh huang trQng y~u d~n 
k~t qua kinh doanh h9'P nh§.t cua Cong ty. 
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CONG TY CO PHAN DAu TV cAu DUONG CII BAo cAo TAl CHiNH HOP NHA.T 
70 Lil Gia, Phuong 15, Qu~n II, Thanh ph6 H6 Chi Minh Cho nam tai chinh kSt thuc 
CHXHCN Vi~t Nam ngay 31 thimg 12 nam 2014 

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNHHQ'P NHAT (tiSp theo) MAU SO B 09-DN/HN 
Cac thuyit minh nay la m6t b6 ph(in hpp thanh va c6n aup'c apc a6ng tho'i voi baa cao tai chinh h(J"p nh6t kem thea 

32. CONG Cl) TAl CHiNH (ti§p theo) 

Quem Iy rLii ro Wi sudt 

Cong ty chiu rui ro llii su§.t phM sinh tll" cac khol'm yay chiu lai su§.t dli dugc ky k§t. Rui ro nay se 
du<;rc Cong ty quan Iy b~ng cach duy trl a mlfC dQ hgp Iy cac khoan yay va phan tich tinh hinh c~mh 
tranh tren thi truong d@ c6 dugc liii su§.t c6 19i cho Cong ty tll" cac ngu6n cho yay thich hqp. 

Quan Iy ru; ro vd gia co"phdu 

Cac c6 phi§u do Cong ty nAm giu' bi anh huong b<'ri cac rui ro thi tmong phM sinh tlf tinh kMng 
chAc chAn v~ gia tri tuung lai cua c6 phi§u dfru ttf. Cong ty quan Iy rui TO v~ gia c6 phi§u b~ng cach 
thi~t I?p h?n m~rc d~u tu. HQi d6ng Quan tTi cua Cong ty cling xem xet va phe duy~t cac quy~t dinh 
d~u tu vao c6 phieu nhu nganh ngh~ kinh doanh, cong ty d~ dfru tu", d6ng tho-i phan nhi~m ffiQt bQ 
ph?n thuo-ng xuyen ki@m tra, thea d6i tinh hinh ho?t dQng t<;1i cac cong ty d~u tu. 

Va Cong ty cung chiu rui TO v~ gia cua cac khoan d~u tu vao c6ng C1,l v6n. HQi d6ng Quan tTi cua 
Cong ty xem xet va phe duy~t cac quy§t dinh d~u tu nhu nganh ngh~ kinh doanh, cong ty d@ d~u tu, 
v.v Cac khoan d~u tu vao cac cong C1,l v6n dugc nAm giu' khong phai cho m1,lc dich kinh doanh ma 
c~o m1,lC dich chi§n IU9C lau dai . Cong ty khong co y dinh ban cac khoan d~u tu nay trong tuo-ng lai 
gan. 

Quan Iy rui ro vd giG hang hoa 

Cong ty mua nguyen V?t Ii~u, hang hoa ttT cac nha cung c§.p trong nuerc d~ ph1,lc VI) cho hO<;tt dQng 
san xu§.t kinh doanh. Do V?y, Cong ty se chiu rui ro ttT vi~c thay d6i gia ban cua nguyen V?t li~u , 
hang hoa. 

Rui ro tin dlJng 

Rui TO tin dl)ng xay ra khi mQt khach hang ho~c d6i rac khong dap frng dUQ'c cac nghTa V1,l trong hgp 
d6ng d~n d§n cac t6n thfrt tai chinh cho Cong ty. M(l"c d9 rui ro tin d1,lng cua Cong ty dugc danh gia 
amu'c d9 khong trQng y§u bai vi cac khoan phai thu d~n tll" m9t s6 lugng Ion la cac d6i tac kinh 
doanh lau dai cua Cong ty. 

Quiin If! rui ro thanh khoan 

M\lC dich quan Iy ru,i ro thanh khoan nh~m dam bao du ngu6n v6n d@ dap frng cac nghTa V\l tai chinh 
hi~n t<;1i va tTong tuo-ng lai. Tinh thanh khoan cung dU'gc Cong ty quan Iy nh~m dam bao mlfc phI) 
tr9i giua cong ng d§n h<;1n va tai san d§n h<;1n trong ky amlfC co th@ dugc kiSm soat d6i veri s6 v6n 
ma Cong ty tin rAng co th@ t<;10 ra trong ky do. Chinh sach cua Cong ty la thea d6i thuo-ng xuyen cac 
yeu du v~ thanh khoan hi~n t?i va dv ki§n trong tuung lai nh~m dam bao Cong ty duy trl du mlfc 
d1,l' phong ti~n m~t, cac khoan yay va du v6n ma cac c6 dong cam k§t gop nh~m dap ung cac quy 
dinh v~ tinh thanh khoan ngAn h<;1n va dai h?n hun. 

Cac bang dueri day trlnh bay chi ti§t cac muc dao h?n thea hqp d6ng con I?i d6i veri tai san tai chinh 
va cong ng tai chinh phi phai s inh va tho-i h<;1n thanh toan nhu' da dugc thea thu?n. Cac bimg nay 
dugc trinh bay dva tren dong ti~n chua chi~t kh§.u cua tai san tai chinh va dong ti~n chua chi§t kh§.u 
cua cong ng tai chinh tinh theo ngay serm nh§.t ma Cong ty phai tra. Vi~c trinh bay thong tin tai san 
tai chinh phi phai sinh la dn thi§t d@ hiSu dugc vi~c quan Iy Tui ro thanh kJ10an cua C6ng ty khi tinh 
thanh khoan dU9C quan Iy tren CO" sa cong ng va tai san thu~n. 
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CONG TY CO PHAN DAu TU' cAu DV6NG CII BAo cAo TAl CHiNH HOP NHAT 
70 La- Gia, Phuong IS, Qu~n II , Thanh ph5 HE> Chi Minh Cho nam tai chinh k~t thuc 
CHXHCN Vi~t Nam ngay 31 th{mg 12 nam 2014 

THUYET MINH BAo cAo TAl cHiNHH<),P NHAT (ti~p theo) MAU SO B 09-DN/HN 
Cac Ihuyh minh nclY fa m!}1 b(j ph9n hrp thanh va cdn ilu(J'c d(Jc il6ng thai WYi brio cao tai chinh h(Jp nMt kem theo 

32. CONG Cl) TAl CHiNH (ti~p theo) 
Du6i 1 nam TlJ' 1 d~n 5 nam T6ng cQng 

VND VND VND 

T~i ngay 3111212014 

Tai san tai chinh 
Ti~n va cae khoan tuong 
duong ti~n 44.211.919.920 44.211.919.920 
Phai thu khaeh hang 301.592.682.361 764.162.014.150 1.065.754.696.511 
Phai thu khcie 50.242.960.700 50.242.960.700 
Cae khoan dfru tu tai 
ehfnh dai h?n 211.546.226.410 211.546.226.410 
Cc)ng 396.047.562.981 975.708.240.560 1.371.755.803.541 

NQ' phai tra tai chinh 
Cae khoan vay 70.940.839.208 174.906.899.750 245.847.738.958 
Phai tra nguo'i ban 28.396.007.425 28 .396.007.425 
Phai tra khae 612.408.667 779.531.468.549 780.143.877.216 
Cc)ng 99.949.255.300 954.438.368.299 1.054.387.623.599 
Chenh I~ch thanh khoan 
thu~n 

T~i ngay 01/0112014 
Tai san tai chinh 
Ti~n va cae khoan tuong 
duong ti~n 
Ufru tu ng~n h?n khae 
Phai thu khaeh hang 
Phai thu khae 
Cc)ng 

NQ' phai tra tai chinh 
Cae khoan vay 
Phai tra nguo; ban 
Phai tra kh.ic 
CQng 

296.098.307.681 21.269.872.261 317.368.179.942 ~ 

;, 
Du6i 1 nam 

VND 
TlJ' 1 d~n 5 nam 

VND 
T6ng e9ng 

VND 
\A< I 

~ 
nJ, 

6.759.914.370 
17.502.900.000 
46.331.185.846 

435.657.493 
71.029.657.709 

9.002.167.616 113.745.592.945 
15.482.326.271 

461.860.667 22.761.375.732 
24.946.354.554 136.506.968.677 

r 
1,,, ' 

6.759.914.370 
17 .502. 900.000 
46.331.185.846 

435.657.493 
71.029.657.709 

122.747.760.561 
15.482.326.271 
23.223.236.399 

161.453.323.231 
Chenh I~ch thanh khoan 

46.083.303.155 (136.506.968.677) (90.423.665.522)
thu~n 

Ban T6ng Giam d6e tin tuang dmg Cong ty co th~ t?O ra du ngu6n tiSn d~ dap ling cae nghTa V\l tai 
ehinh khi d~n h~n. 
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CONG TY CO PHAN DAu TU' cAu DUONG CII BAo cAo TAl CHiNH HOP NHAT 
70 UT Gia, PhuOng 15, Qu~n II, Thanh ph6 H6 Chi Minh Cho nam tai chinh kSt thuc 
CHXHCN Vi¢t Nam ngay 31 thang 12 nam 2014 

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNHHQP NHAT (tiSp theo) 	 MAu SO B 09-0N/HN 
Cac thuyit rninh nay La rn(>t b6 ph4n h(Jp rhanh va c6n aU'(J'c a(Jc d6ng thai vai bao cao [ai chinh h(J'p nhdl kern thea 

33. BAO CAO BO PH~N 

D@ ph\lC V\l cho m~lC dich qw'm Iy, co d.u t6 chu'c cua Cong ty dUQ'c chia thanh cac bo ph?n khac 
nhau, Theo do, bao cao bo pMn chinh y~u d\l'a tren lo?i hinh ho?t dong san xu~t kinh doanh, Cong 
ty khong bao cao thea khu V\l'C dja Jy vi sl/ t~p trung va noi cung dp hang hoa djch V\l cua Cong ty 
chu y~u dUQ'c thl/c hi~n t?i Thanh ph6 H6 chi Minh, 

K~t qua bao cao bo ph?n bao g6m: cac khoim m\lc ph an b6 trlJc ti€p cho mot bO ph?n cung nhu cho 
cac b(l ph?n dUQ'c phan chia thea m(lt co sO' hQ'p JY. Cac khoan m\lc khong duQ'c phan b6 bao g6m: 
tai san, nQ' phai tra, doanh thu ho?t dOng tai chinh, chi phi tai chinh, chi phi ban hang, chi phi quan 
Iy doanh nghi~p, lili hoi;ic 16 khac va thu€ thu nMp doanh nghi~p, 

Cac b(l pMn ho?t dong kinh doanh cua Cong ty bao g6m 5 bO ph?n nhu' sau: ho?t dong sfm xu~t, 
kinh doanh ban hang; ho?t dong dfru tu d\l' an thea hQ'p d6ng B.T; ho?t d(lng thi cong, duy tu cong 
trinh ho?t dong cho thue mi;it b~ng; ho?t dong kinh doanh mua ban din hQ, 

Ho?t dong C\l th@ cua tung b(l pMn kinh doanh nhu sau: 

• 	 Ho?t dong san xu~t, kinh doanh ban hang: san xu~t kinh doanh cc1n den, tr\l den, tr\l di~n llJc, 
thi€t bj di~n; 

• 	 Ho?t dong d§.u tu' dlJ an thea hQ'p d6ng B ,T: Xay d\ll1g cc1u Sai Gan va chuy@n giao cho Uy Ban 
Nhan Dan Thanh ph6 H6 Chi Minh. 

• 	 Ho?t dong thi cong, duy tu cong trinh: thi cong cac cong trinh chi~u sang, duy tu bao dUOng cae 
cong trlnh cong cQng; 

• 	 Ho?t dong cho thue mi;it b~ng: cho thue van phang, trung 11im thuong m?i t?i dlJ an 70 Lfr Gia, 
phuong 15, qu?n 11, Tp, H6 Chi Minh; 

• 	 Ho?t dong kinh doanh mua ban can ho: kinh doanh ban can hQ t?i d\l' an 70 Lu' Gia, phuong 15, 
qu?n 11, Tp. H6 Chi Minh. 

Cong ty l?p bao cao bo ph?n thea 5 bO pMn kinh doanh nay, 
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CONG TY CO PHAN BAu TV cAu BVONG CII BAo cAo TAl CHiNH HOP NHAT 
70 LiJ Gia, PhuOng 15, Qu~n 11 , Thanh ph6 H6 Chi Minh Cha nam tai chinh k€t thuc 
CHXHCN Vi~t Nam ngay 31 thimg 12 nam 2014 

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH HQP NHA.T (ti€p thea) MAu SO B 09-DNlHN 
Cac thuyit rninh nay ta rn i?t hi? ph(jn h(J'p thanh va cdn du'(J'C doc d6ng thai vai haa caa tal chinh h(J'p nhcit kern thea 

33. BAO CAO BO P~N (ti~p theo) 

Cac thong tin bO ph?n v~ ho~t dong kinh doanh clla Cong ty nhll' sau: 

Niim 2014 
San xu§.t, kinh Ho~t dong dfru tll' Thi cong, duy tu Djch V\l cho thue &in can ho 

Chi tieu doanh ban hang thea h9P d6ng B.T cong trinh m~t b~ng La' Gia T6ng cong 
VND VND VND VND VND VND 

Doanh thu 

Doanh thu ban hang va cung dp 
djch V\l ra ben ngoai 62.084.590.897 (1.344.717.901) 160.256.957.161 19.814.353.156 16.125.461.687 256.936.645.000 
Doanh thu ban hang va cung dp 

djch V\l gifra cac bo ph~n 
CQng 62.084.590.897 (1.344.717.901) 160.256.957.161 19.814.353.156 16.125.461.687 256.936.645.000 

Ghl vBn 
Gia v6n hang ban va djch VI,l 

cung dp ra ben ngoai 52.907.877.133 (1.494.422.598) 140.180.985.186 10 .114.819.555 14.004.063.804 215.713 .323 .080 
Gia v6n hang ban va djch V\l 

cung dp gia'a cac bo ph~n 
CQog 52.907.877.133 (1.494.422.598) 140.180.985.186 10.114.819.555 14.004.063.804 215.713.323.080 
L}i nhu~n gQP bQ ph~n 9.176.713.764 149.704.697 20.075.971.975 9.699.533.601 2.121.397.883 41.223.321.920 

Doanh thu ho~t dong tai chinn 273 .299.952.495 
Chi phi tai chinh 46 .565.522 .692 
Chi phi ban hang 7.030.713.996 
Chi phi quan I;' doanh nghi~p 18.892.701.182 
Thu nh~p khac 237.902.802.737 
Chi phi khac 238.528.658.764 
Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh 1. 896. 754. 779 

Chi phi thu~ TNDN hoan l?i 70.610.038 
T6ng lQ'i nhu~o sau thu~ 239.441.11 5. 701 
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CONG TY CO PHAN DAu TU cAu DUONG CII BAo cAo TAr CHiNH HOP NHAT 
70 Lfr Gia, Phuemg 15, Qu~n 11, Thanh ph6 HE> Chi Minh Cho nam tai ehinh k~t thue 
CHXHCN Vi~t Nam ngay 31 thang 12 nam 2014 

THUYE,T MINH BAo cAo TAl cHiNH HQ'P NHAT (ti~p theo) , MAU SO B 09-DN/HN 
Cac thuyet rninh nay ta rn6t b6 phijn h(J'JJ thanh va cdn OU"(7C 09C o6ng thiYi vO'i bao cao tai chinh h(J'JJ nhdt kern theo 

33. BAO CAO BO PH~N (ti@p theo) 

Nam 2013 
San xu~t, kinh Ho?t dQng d~u tu Thi cong, duy tu Djch Vl,l cho thue Ban can hQ 

Chi tieu doanh ban hang theo h9P d6ng B.T cong trinh m~t b~ng LQ' Gia T6ng cQng 
VND VND VND VND VND VND 

Doanh thu 
Doanh thu ban h~mg va e ung dp 
djeh Vl,l ra ben ngoai 45.394.725.639 122.063.869.139 18.751.985.731 25.693.963.493 2] 1.904.544.002 
Doanh thu ban hang va eung dp 
djeh Vl,l gina cae bQ ph~n 
CQng 45.394.725.639 122.063.869.139 18.751.985.731 25.693.963.493 211.904.544.002 

Ghi vim 
Gia v6n hang ban va djch Vl,l 

cung dp ra ben ngoai 35.451. 041. 916 104.433.110.774 8.818.059.580 22 .600 .147.370 171.302.359.640 
Gia v6n hang ban va djeh Vl,l 

cung dp giii'a cae bQ ph~n 
CQng 35.451.041.916 104.433.110.774 8.818.059.580 22.600.147.370 171.302.359.640 
LQi nhu~n gQP bQ ph~n 9.943.683.723 17.630.758.365 9.933.926.151 3.093.816.123 40.602.184.362 

Doanh thu ho?t dQng tai chinh 384.987.327 
Chi phi tai chinh 21.547.782.233 
Chi phi ban hang 5.805.738.720 

Chi phi qwin lY doanh nghi~p 5.780.526.910 

Thu nh~p khac 404.060.068 

Chi phi khac 763.792.772 

Chi phi thu@ TNDN hi~n hanh 3.597.128.846 

'Fong IQi nhu~n sau thu~ 3.896.262.276 

11-ci~ ~A~:::j " C:S,~c..::;: 1 ... \ I, 
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CONG TY CO PHAN f)Au TU' cAu f)U'6NG CII BAo cAo TAl CHINH HOP NHAT 
70 La' Gia, PhuOng 15, Qu~n II, Thanh ph6 H6 Chi Minh Cha nam tai chinh k€t thuc 
CHXHCN Vi~tNam ngay 31 thang 12 nam 2014 

THUYET MINH BAo cAo TAl CHjNHHQ'P NHAT (tiSp thea) MAU SO B 09-DN/HN 
Cac thllY§f minh nay ta ml)t bl) phijn h9P fhanh va can tltwc tl9c tl6ng fhili v&i baa cao fai chinh h9P nhdf kem thea 

34. NGHItp VI) V Aso DU VOl cAc BEN LIEN QUAN 

Cae ben lien quan MBi quan h~ 

C6ng ty CP f)§ll tu' H<;l t§ng Ky thu~t Thanh phb H6 Chi Minh Cong ty m(f 
C6ng ty CP D§u tu va Xay dl,rng Xa IQ Ha NQi Cong ty trong cung t~p doan 
C6ng ty CP D§ll tll' va Phat tri€n XD Ninh Thu~n Cong ty trang cung t~p doan 
C6ng ty CP Xay d1,lng H? dng CII C6ng ty trong cung t?P do an 
Cong ty TNHH MTV D§ll Tu Kinh Doanh Dia bc Lu' Gia Cong ty trong cling t~p doan 
Cong ty TNHH MTV Dich V1,l H? dng Cong ty trong cung t?P do an 

Trong niim, Cong ty ali co cac giao dich trf!ng yiu vO'i cac ben lien quan nhu sau: 
2014 2013 

___________VN~D~ VND 

Cong ty CP Dh tU' H~ tftng Ky thu~t Thanh phB HB Chi Minh 
Nh~n v6n hQ'P tac dfru tll' dlJ an g6p v6n chia san 
ph§.m cao bc 70 LiI Gia 24.552.817.782 100.000.000.000 
Chuyen tra v6n hQ'p tac d.1u tll' dlJ an g6p von chia 138,298.410.727 60.000,000.000 
Chuy€n ti~n v5n h6 trQ' vbn 17.600,000.000 17.600.000.000 
Nh?n I?i tj~n h6 trO' v5n 32.200.000.000 3.000.000.000 
Chuy€n nhll'O'ng ph§n vbn g6p trong Cong ty 

TNHH MTV D§u Tll' Kinh Daanh Dia bc Lu' Gia 150.000.000.000 
Nh~n chuy€n nhll'O'ng c6 ph§n Cong ty CP Xay 
d1,l'ng C§u Sai Gon 1.068.311.946.683 
Chuy€n ti~n g6p v5n hQ'P tac d§u tu d\!' an cc1u 

R?ch ChiSc 233.186.899.750 
Nh?n ti~n h6 trg vbn 90.000.000.000 
Thanh toan ti~n h6 trO' vbn 90.000.000.000 
Chi phi lui ch?m thanh to an phi chuy€n nhuO'ng c6 

ph§n, ph~n vbn g6p cac cong ty du duong 28.382.296.684 
Chi phi lui yay phai tra 3.101.320.880 9.913.690.861 
Lui phai thu ttl' h6 trO' v5n 341.305.556 
Doanh thu cho thue kho 762.984.743 577.498.472 
Doanh thu thi cong cong trinh 946.651.400 
Uli phat sinh ttl' g6p vbn hQ'P tac d~u tu 10.668.418.651 
Lui phat sinh tu hO'p dong g6p von d.1u ttI dlJ an 


du R?ch ChiSc 7.389.543.057 
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CONG TY cO PHAN uAu TU' cAu DU6NG CII BAo cAo TAl CHiNH HOP NHAT 
70 Ui' Gia, Phu'cyng 15, Qu~n 11, Thanh ph6 H6 Chi Minh Cllo nam tai chinh k~t thuc 
CHXHCN Vj~t Naill ngay 31 thang 12 nam 2014 

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH HQ"P NHAT (ti~p theo) MAu SO B 09-DNIHN 
Cac thuyit minh nay IiI m(;t b(; phqn hop thanh va c6n d11"9"c doc d6ng thoi vai baa caa tiIi chinh h(J"p nhdt kem thea 

34. NGHI~P Vl) VA s6 DU VOl cAc BEN LIEN QUAN (ti~p theo) 

Giao dicit vo"i cac ben lien quan (ti~p theo) 
2014 
VN D 

Coog ty CP D~u tU'va Xay dlJog Xa IQ Ha NQi 
Doanh thu thi cong xiiy dlfng 6.386.839.067 

Coog ty CP D~u tU' va Phat tri~o XD Ninb Tbu~o 
Doanh thu thi cong xiiy dl,mg 3.861.382.758 

Coog ty CP Xay dlJog H~ dog CII 
Nh?n ti§n yay dai h?n 129.400.000.000 
Thanh toan ti§n yay dai h?n 129.400.000.000 
Doanh thu ban hang hoa va cung dp djch vl,l 518.329.182 
Chi phi lili yay h6 tr9" v6n 2.557.500.001 

Cong ty TNHH MTV Diu TO' Kinh Doanh Dja &c Lfr Gia 
G6p v6n trong nam 150.000.000.000 
Thu nh?p tll" thanh ly TSCD va BDS d§u to" 236.605.211.858 
Chi phi thue van phong 105.000.000 

Cong ty TNHH MTV Dicb V\l H~ t~ng 
Doanh thu ban hang h6a va cung dp djch vl,l 
Chi phi mua hang h6a dich vl,l 51.052.000 

2013 
VND 

10.194.327.968 

1.495.319.200 

~ 

606.000.000 )c 
121.800.000 
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CONG TY CO PHAN DAu TU cAu DU6NG ClI BAo cAo TAl CHiNH HOP NHAT 
70 LU Gia, Phuong 15, Qu~n 11, Thanh ph6 H6 Chi Minh Cho nam tai ehinh k@t thlie 
CHXHCN Vi~t Nam ngay 31 thling 12 nam 2014 

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNHHQP NHAT (ti@ptheo) MAU SO B 09-DN/HN 
Cac thuydt minh nay /a nu5t b6 ph(iI1 h(J'p thanh va cdn thr(J'c apc d6ng thai v6i bOo cao tai chinh hpp nh6t kem thea 

34. NGHltp Vl) vA so DU vo'! cAc BEN LIEN QU AN (tj~p theo) 

S6 duo vui cdc ben lien quail 
31112/2014 

VND 
PHA.I THU 
Cong ty CP D~u tll Hl} dng Ky thu~t Thanh ph8 H6 Chi Minh 
Phi'li thu g6c va Jai hQ'p d6ng hQ'p tac d~u tu dv an 

du R:;tch Chi~c 29.030 .216.397 

Phi'li thu Jai phat sinh tu gop v6n h9P tac kinh doanh 9.238.174.206 
Phai thu ti~n cbo thue kho 
Uii phi'li thu ttl' h6 trQ' v6n 

Cong ty CP Diu tll va Xay d1Jng Xa IQ Ha NQi 
Phi'li thu gia tr! thi cong cong trinh 191.592.923 

Cong ty CP Diu tll va Phat tri~n XD Ninh Thu~n 
Phai thu gia tr! thi cong cong trinh 424.752.103 

Cong ty CP Xay d1Jng Hl} dng CII 
Phai thu ban hang va gia tr! thi cong cong trioh 850.996.290 

Cong ty TNHH MTV Diu Tll Kinh Doanh Dja 8c Lfr Gia 
Phi'li thu thanh Jy TSCD va b&t d<)ng san d~u tlr 18 .123.403 .068 
Phai thu kMc - cho vay 5.000.000 
Phai thu tiSn chi n<)p h<) bao hi~m xa hQi 1.046.388 

PHAITRA 
Cong ty CP Diu tll Hl} dng Ky thu~t Thanh phB H6 Chi Minh 
Phfti tra nh?n chlJy~n nhu9ng c6 ph~n, ph~n v6n 
gop trong cac cong ty va dv an du duong 701.279.248.049 
Phai tra Jai ch~m thanh to an phi nb?n chuy€n 
nhuQ'ng c6 ph~n, philn v6n gop trong cac cong ty va 

dv an c~u duong 10.063.558.989 
Doanh thu chua thvc hi~n 246.202.274 
Lai ttl' khoan nb?n h6 tr9 v6n thllC hi~n dv an 
G6c vay dai h:;tn 

Cong ty TNHH MTV Diu Tll Kinh Doanh Dja 8c Lu' Gia 
PMi tri'l tiSn thue van phong 115.500.000 

Thu nhljp cna Ban Tang Gitim ti6c Cong ty mf titc9'c htcung tTong ky 
2014 
VND 

Luong va thucrng 1.099.671.000 

0]/01/2014 
VND 

324.990.000 

341.305.556 

6.086.572.058 

1.031.217.820 

246.203 .364 
18.555.561.826 

113.745.592.945 

2013 
VND 

1.066.594.208 
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CONG TY CO PHAN DAu TV' cAu DUONG cn BAo cAo TAl CHiNH HQP NHAT 
70 Lfr Gia, Phuang 15, Qu~n 11, Thanh ph6 H6 Chi Minh Cho nam tili chinh kch thuc 
CHXHCN Vi~t Nam ngay 31 thang 12 nam 2014 

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNHH<)P NHAT (ti@ptheo) MAU SO B 09-DN/HN 
Cae t/1lIy rit minh nay /a m(jl h(j phqn h9P thanh va cdn au'9'C a9C a6ng thai vai baa cao tai chinh h9P nh6t kem thea 

35. Sl/ K1~NPHAT SINH SAU NIEN D<) 

Ngay 12 thang 1 nam 2015, Cong ty da chao ban thanh cong 35.700.000 c6 phi~u phat hanh rieng Ie 
cho nha d~u tu' chi§n luQ'c la Cong ty C6 ph~n D~u tu H? t~ng Ky thu?t Thanh ph6 H6 Chi Minh, 
T6ng s6 ti~n thu duQ'c ttl' vi~c phM hanh c6 phi~u la 35.700.000,000 VND, dUQ'c dung dS thanh toan 
phi nh?n chuy~n nhuQ'ng c6 ph~n va ph~n v6n gop d~u tu vao cac cong ty dlf an c~u duOng. 

Duong Thj Nhung 
Nguo·j I?p biSu 
Ngay 4 thang 2 nam 2015 
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