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I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa  

Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

- Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật chứng khoán 

- Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06//2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chứng khoán và luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán; 

- Thông tư 123/2015/TT-BTC ngày 18/08/2016 của Bộ tài chính hướng dẫn hoạt động 

đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam; 

- Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm 

vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước; 

- Nghị định số 57/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và 

hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước; 

- Quyết định số 152/QĐ-ĐTKDV ngày 22/5/2017 của Tổng công ty Đầu tư và kinh 

doanh vốn nhà nước về việc bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn 

nhà nước tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý sửa chữa cầu đường Gia Lai; 

- Công văn số 960/ĐTKDV-CNMT ngày 22/5/2017 của SCIC về việc tổ chức bán đấu 

giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý sửa chữa cầu đường 

Gia Lai; 

- Quyết định số 04/2017/QĐ0PTGĐ.VCSC ngày 22/5/2017 của Công ty Cổ phần 

Chứng khoán Bản Việt về việc thành lập Ban tổ chức đấu giá; 

- Biên bản cuộc họp ngày 22/5/2017 của Ban tổ chức đấu giá về việc thông qua Hồ sơ 

bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý sửa chữa cầu 

đường Gia Lai; 

- Hợp đồng kinh tế số 07/2014/HĐ-TV.VCSC-HN ký ngày 20/06/2014 giữa Công ty 

Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) với Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn 

nhà nước về dịch vụ tư vấn và tổ chức bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ 

phần Xây dựng và Quản lý sửa chữa cầu đường Gia Lai; 

- Và các quy định khác có liên quan. 
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II. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 

1. Rủi ro về kinh tế 

Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý sửa chữa cầu đường Gia Lai là doanh nghiệp 

hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, doanh thu chủ yếu từ dịch vụ duy tu sửa chữa đường bộ 

trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Công ty gặp phải sự cạnh tranh của các doanh nghiệp ở trong cùng 

địa bàn tỉnh Gia Lai. Do nguồn vốn nhỏ nên Công ty không thể tham gia đấu thầu, việc mở 

rộng và phát triển hoạt động xây dựng mới gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra hoạt động duy tu 

sửa chữa còn phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, thiên tai, định hướng quy hoạch giao thông 

của tỉnh Gia Lai. Những rủi ro về kinh tế mà Công ty có thể gặp phải được thể hiện ở các chỉ 

tiêu sau đây. 

1.1 Rủi ro về tốc độ tăng trưởng kinh tế 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế là một trong những nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến tốc 

độ tăng trưởng của hầu hết các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế. Tăng trưởng kinh tế nói 

chung sẽ làm tăng nhu cầu tiêu dùng xã hội, thúc đẩy sự gia tăng của sản lượng công nghiệp 

và giúp cho các doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của mình. Trong năm 

2015 kinh tế vĩ mô Việt Nam tiếp tục được cải thiện và đã có những chuyển biến tích cực. 

Lạm phát năm 2015 dừng ở mức 1.48% và được đánh giá là thấp nhất trong vòng 13 năm 

vượt xa mọi dự báo trước đó.  

Năm 2016, tăng trưởng GDP 2016 là 6,21% so với năm 2015. Trong bối cảnh cầu tiêu 

dùng và cầu đầu tư nội địa chưa có sự bứt phá, động lực tăng trưởng trong thời gian qua vẫn 

phụ thuộc nhiều vào ngoại lực (khối FDI), khai thác tài nguyên thiên nhiên và đầu tư công. 

Theo đó, khi gặp những diễn biến bất lợi trên thị trường thế giới kết hợp với việc giải ngân 

ngân sách gặp một số vướng mắc, việc tăng trưởng kinh tế chậm lại là khó tránh khỏi.  

Trong bối cảnh như vậy, ước tính kinh tễ vĩ mô Việt Nam năm 2017 sẽ có kịch bản 

như sau: Mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7% trong năm tới của Chính Phủ gặp nhiều thách thức, 

theo đó dự báo GDP năm 2017 chỉ đạt 6,3%-6,5%. Tỷ lệ lạm phát được Chính phủ đặt ra dưới 

mức 5% rất có thể sẽ đạt được. Năm 2017, mặc dù tiếp tục chịu nhiều áp lực từ bất ổn chính 

trị, kinh tế thế giới nhưng nguồn cung ngoại tệ vẫn ở mức dồi dào giúp Ngân hàng Nhà nước 

chủ động hơn trong việc điều hành và bình ổn thị trường khi cần thiết nhằm đảm bảo các mục 

tiêu quan trọng để thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Về lãi suất, trong năm 2017 kỳ vọng không 

có biến động lớn và chỉ giao động tăng hoặc giảm không quá 0,5%.  
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1.2 Rủi ro lạm phát 

Lạm phát thường xảy ra do hai nguyên nhân chính là chi phí đẩy hoặc cầu kéo. Tổng 

cầu gia tăng do sự gia tăng của tiêu dùng hộ gia đình, chi tiêu Chính phủ, đầu tư và thay đổi 

ròng từ hoạt động xuất nhập khẩu. 

Chỉ số lạm phát ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua 

chi phí đầu vào, đặc biệt là giá nguyên liệu và giá nhân công. Mặc dù lạm phát trong thời gian 

qua luôn được kiềm chế nhưng dưới tác động của lạm phát, các chi phí đầu vào phục vụ hoạt 

động kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý sửa chữa cầu đường Gia Lai như 

chi phí nguyên vật liệu … đều có xu hướng gia tăng, qua đó phần nào gây ảnh hưởng đến kết 

quả hoạt động kinh doanh của Công ty. 

1.3 Rủi ro lãi suất 

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có thể huy động vốn vay và chịu lãi 

suất sử dụng vốn vay, khi đó, chỉ cần một sự biến động nhỏ về lãi suất trong chiến lược điều 

hành chính sách tiền tệ của Nhà nước cũng có thể ảnh hưởng đến chi phí tài chính và lợi 

nhuận của Công ty. 

Trong năm 2016, lãi suất huy động và cho vay có xu hướng giảm nhẹ. Lãi suất huy 

động các kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng phổ biến trong khoảng 4,3%-5,5%/năm, từ 6 tháng đến 

dưới 12 tháng trong khoảng 5,3% - 7%/năm, từ tháng 12 trở lên trong khoảng 6,5% - 

8%/năm. 

Với định hướng duy trì mặt bằng lãi suất thấp để hỗ trợ sự phục hồi và tăng trưởng của 

nền kinh tế, quyết định điều chỉnh giảm lãi suất như kể trên của Ngân hàng Nhà nước là khá 

hợp lý trong bối cảnh lạm phát được kiểm soát ở mức thấp và thanh khoản hệ thống đang khá 

tốt trong khi tăng trưởng tín dụng chưa được đẩy mạnh. Việc trần lãi suất liên tục được điểu 

chỉnh giảm được xem như một tiền đề thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Tuy 

nhiên trên thực tế để tiếp cận được nguồn vốn vay với lãi suất hấp dẫn là một vấn đề còn khó 

khăn đối với Công ty nói riêng và các doanh nghiệp nói chung. 

Trong năm 2017, mặt bằng lãi suất được dự đoán sẽ tiếp tục chịu áp lực với những vấn 

đề còn tồn tại trong hệ thống ngân hàng và những biến động trên thị trường thế giới đặc biệt là 

lộ trình tăng lãi suất của FED đi cùng rủi ro tỷ giá. Theo đó, khả năng lãi suất giảm thêm là rất 

khó xảy ra. 

1.4 Rủi ro tỷ giá 

Là rủi ro xảy ra khi các giao dịch kinh tế được thực hiện bằng ngoại tệ và tỷ giá hối 

đoái biến động theo hướng bất lợi cho doanh nghiệp 
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Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giao thông, do đó những biến động về 

tỷ giá gây ảnh hưởng tới không đáng kể tới doanh thu và lợi nhuận của Công ty. 

 

2. Rủi ro về luật pháp 

Mặc dù trong những năm qua, Việt Nam đã cố gắng xây dựng và đã hình thành nên 

một môi trường pháp lý được xem là khá cởi mở, nhưng hành lang pháp lý của nước ta chưa 

thật sự hoàn chỉnh và ổn định, vẫn còn tồn tại nhiều quy định hành chính phức tạp chồng 

chéo, do đó ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, sẽ có rủi ro 

biến động pháp lý do Việt Nam gia nhập WTO, cần một hệ thống pháp lý hoàn thiện hơn để 

phù hợp với các chuẩn mực kinh tế pháp lý thế giới trong quá trình hội nhập. Thêm vào đó, 

các chuẩn mực kế toán - kiểm toán mới cũng đang được xây dựng và hoàn chỉnh. Những sự 

thay đổi này cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty nói riêng và các 

công ty khác nói chung. 

Hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần trên lãnh thổ Việt Nam, Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Quản lý sửa chữa cầu đường Gia Lai chịu sự điều tiết của Luật Doanh Nghiệp, 

cũng như các văn pháp luật chuyên ngành có liên quan. Với đặc thù là một nền kinh tế đang 

phát triển, các chủ thể kinh tế cũng như các mối quan hệ kinh tế mới liên tục hình thành đòi 

hỏi phải có sự điều chỉnh của hệ thống quy phạm pháp luật cho phù hợp với tình hình thực tế. 

Những thay đổi của pháp luật, chính sách trong nước có thể ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản 

xuất kinh doanh của Công ty, có thể Công ty sẽ phải điều chỉnh các chiến lược kinh doanh đã 

đề ra cho phù hợp với các chính sách mới. 

3. Rủi ro đặc thù 

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là duy tu sửa chữa đường bộ trên địa bàn 

tỉnh Gia Lai. Hoạt động của Công ty phụ thuộc vào số lượng phương tiện lưu thông trên địa 

bàn tỉnh, thiên tai gây sạt lở, lấp đường, định hướng quy hoạch các công trình giao thông của 

tỉnh. Đây là những yếu tố khách quan làm cho hoạt động của Công ty bị phụ thuộc và ảnh 

hưởng rất lớn. 

Do đặc thù hoạt động kinh doanh là duy tu sửa chữa đường bộ, Công ty cần có các đội 

quản lý trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Gia Lai, việc phân tán khiến cho Công ty gặp nhiều 

khó khăn trong việc tiết kiệm chi phí và tận dụng nguồn lực. 

4. Rủi ro của đợt chào bán 

Mục đích của đợt chào bán là để Tổng Công ty Kinh doanh Vốn Nhà nước thoái vốn 

tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý sửa chữa cầu đường Gia Lai. Số lượng cổ phần 

chào bán có thể được bán hết do các yếu tố thị trường quyết định. Việc chào bán có thể dẫn 

tới thay đổi cơ cấu cổ đông tại Công ty. 
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5. Rủi ro khác 

Các rủi ro khác như thiên tai, địch họa, hỏa hoạn... là những rủi ro bất khả kháng, nếu 

xảy ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty nên 

cần phải đề phòng và có biện pháp để phòng chống các rủi ro. 

 

III. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN 

CÔNG BỐ THÔNG TIN 

1. Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý sửa chữa cầu đường Gia Lai 

Đại diện: Ông Thái Hồng Nhân 

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý sửa chữa cầu 

đường Gia Lai 

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là phù hợp 

với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý. 

2. Tổ chức tư vấn : Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt 

Đại diện: Ông Nguyễn Quang Bảo 

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc 

Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản công bố thông 

tin này đã được thực hiện một cách hợp lý, cẩn trọng và phản ánh một cách trung thực dựa trên 

cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý sửa chữa cầu đường 

Gia Lai cung cấp. Bản công bố thông tin này chỉ có giá trị tham khảo. 

IV. CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT 

Trong Bản công bố thông tin này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

“Công ty”: Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý sửa chữa cầu đường Gia Lai 

 “Cổ đông”: Tổ chức hoặc cá nhân sở hữu một hoặc một số cổ phần của Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Quản lý sửa chữa cầu đường Gia Lai 

 “Cổ phần”: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau. 

“Cổ phiếu”: Chứng chỉ do Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý sửa chữa cầu đường Gia 

Lai phát hành xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty. 

 “Cổ tức”: Số tiền hàng năm được trích từ lợi nhuận sau thuế của Công ty Cổ phần Xây dựng 

và Quản lý sửa chữa cầu đường Gia Lai để chia cho cổ đông. 

“Điều lệ”: Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý sửa chữa cầu đường Gia Lai đã 

được thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 03 tháng 03 năm 2006. 

“Người liên quan”: Cá nhân hoặc Tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau 
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đây: 

 Công ty mẹ và công ty con (nếu có) 

 Công ty và người hoặc nhóm người có khả năng chi phối việc ra quyết định, hoạt động 

của công ty thông qua các cơ quan quản lý Công ty, 

 Công ty và những người quản lý Công ty; 

 Nhóm người thỏa thuận cùng phối hợp để thâu tóm phần vốn góp, cổ phần hoặc lợi ích 

ở công ty hoặc để chi phối việc ra quyết định của công ty; 

 Bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, cháu, con nuôi, anh, chị em ruột của người 

quản lý doanh nghiệp hoặc của thành viên, cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phần 

chi phối. 

“Vốn điều lệ”: Số vốn do tất cả cổ đông đóng góp và được ghi vào Điều lệ của Công ty Cổ 

phần Xây dựng và Quản lý sửa chữa cầu đường Gia Lai. 

Ngoài ra, những từ, thuật ngữ khác (nếu có) sẽ được hiểu như quy định trong Luật Doanh 

nghiệp năm 2014, Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 năm 2006 của Quốc hội và các văn 

bản pháp luật khác có liên quan. 

Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong Bản Công bố thông tin này có nội dung như sau: 

Công ty : Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý sửa chữa cầu đường Gia Lai 

 CTCP  : Công ty cổ phần 

 ĐHĐCĐ : Đại Hội Đồng Cổ Đông 

 HĐQT  : Hội Đồng Quản Trị 

 BGĐ  : Ban Giám Đốc 

 BKS  : Ban Kiểm Soát 

 TCHC  : Tổ chức hành chính  

 KHKD  : Kế hoạch kinh doanh 

 TGGS  : Truyền giống gia súc 

 QLDN  : Quản lý doanh nghiệp 

GVHB  : Giá vốn hàng bán 

 LNST  : Lợi nhuận sau thuế 

 TNDN  : Thu nhập doanh nghiệp 

V. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY 

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 

1.1. Quá trình hình thành và phát triển 
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Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý sửa chữa cầu đường Gia Lai được thành lập theo 

Quyết định số 2426/QĐ-CT ngày 30/12/2005 của UBND tỉnh Gia Lai trên cơ sở chuyển đổi 

cổ phần từ Công ty Xây dựng và Quản lý sửa chữa cầu đường tỉnh Gia Lai. 

Theo giấy đăng ký kinh doanh số 5900181735 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp, 

đăng ký lần đầu ngày 15/03/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 10/01/2014 thì Công ty 

hiện có vốn điều lệ là 4.500.000.000 đồng (Bốn tỷ năm trăm triệu đồng), trong đó Nhà nước 

nắm giữ 219.304 cổ phần (tương đương với 48,73% vốn điều lệ). 

Sản phẩm chính của công ty là dịch vụ duy tu và sửa chữa đường bộ. Từ khi cổ phần hóa, 

Công ty đã giữ vững và phát triển được sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống người lao động 

và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và các cổ đông. 

1.2. Giới thiệu về Công ty 

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ SỬA CHỮA CẦU 

ĐƯỜNG GIA LAI. 

- Trụ sở chính: 225A Đường Phạm Văn Đồng, tổ 14, phường Thống Nhất, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

- Điện thoại: 059 3824208  Fax: 059 3875328 

- Vốn điều lệ: 4.500.000.000 đồng 

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng (mười nghìn đồng) 

- Giấy Chứng nhận Đăng kí Kinh doanh số 5900181735 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Gia Lai cấp, đăng ký lần đầu ngày 15/03/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 

10/01/2014. 

- Mã số thuế: 5900181735 

- Ngành nghề kinh doanh của Công ty: 

 Xây dựng công trình đường bộ (Xây dựng công trình giao thông gồm: nền, mặt đường 

cấp phối, mặt đường nhựa, cống bê tông cốt thép các loại, cầu bê tông cốt thép, cầu 

thép) 

 Chuẩn bị mặt bằng (Thi công san lấp mặt bằng) 

 Xây dựng nhà các loại (Thi công các công trình dân dụng đến cấp 3) 

 Xây dựng công trình công ích (Xây dựng các công trình đập thủy lợi nhỏ) 

 Gia công mua bán các loại thiết bị an toàn giao thông đường bộ, gia công các loại ống 

cống BTCT và cấu kiện bê thông đúc sẵn. 

 Kinh doanh sữa chữa ô tô xe máy thi công 

 Cho thuê mua bán các loại xe máy thiết bị xây dựng, vật tư, vật liệu các loại. 

 Quản lý, duy tu sửa chữa đường bộ. Bảo đảm giao thông suốt, thực hiện công tác tuần 

đường, phối hợp với chính quyền bảo vệ với các công trình giao thông. 

- Công ty mẹ là: Công ty Kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức 
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1.3. Cơ cấu vốn cổ phần  

Cơ cấu vốn cổ phần của CTCPXây dựng và Quản lý sửa chữa cầu đường Gia Lai tại thời 

điểm 30/04/2017: 

 

STT Cổ đông Số cổ phần 
Giá trị cổ phần 

(đồng) 
Tỷ lệ % 

1 Vốn nhà nước – SCIC 219.304 2.193.040.000 48,73 

2 Công ty Kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức 229.696 2.296.960.000 51,04 

3 Cổ đông khác 1.000 10.000.000 0,22 

 Tổng cộng 450.000 4.500.0000.000 100 

Nguồn: CTCP Xây dựng và Quản lý sửa chữa cầu đường Gia Lai 

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý Công ty 

2.1. Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý công ty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Nguồn: Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý sửa chữa cầu đường Gia Lai 

– Đại hội đồng cổ đông: là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty theo Luật Doanh 
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chuẩn những chính sách dài hạn và ngắn hạn về hướng 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: là cơ quan quản trị Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty quyết 

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

thẩm quyền của ĐHĐCĐ mà không được ủy quyền. HĐQT có nhiệm vụ quyết định chiến 

lược phát triển Công ty, xây dựng các kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ cấu tổ 

chức, quy chế quản lý Công ty đồng thời đưa ra các biện pháp, các quyết định nhằm đạt 

được các mục tiêu do ĐHĐCĐ đề ra. 

Nhiệm kỳ của HĐQT là năm năm và có thể được bầu lại nhiệm kỳ sau. Trong nhiệm kỳ, 

ĐHCĐ có thể bãi nhiệm hoặc bầu bổ sung thành viên HĐQT để đảm nhiệm hết nhiệm kỳ. 

HĐQT Công ty có ba thành viên. HĐQT bao gồm các thành viên:  

 Ông Thái Hồng Nhân  Chủ tịch HĐQT 

 Ông Hoàng Văn Trung  Phó Chủ tịch HĐQT 

 Ông Nguyễn Thế Hưng Thành viên HĐQT 

– Ban kiểm soát: là cơ quan có nhiệm vụ giúp ĐHĐCĐ giám sát và 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. Nhiệm kỳ của BKS cùng nhiệm kỳ với thành viên HĐQT và được bàn giao 

quyền hạn cho ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 

BKS có 3 thành viên, do ĐHĐCĐ bầu và bãi nhiệm. BKS hoạt động độc lập với HĐQT và 

BGĐ. 

BKS bao gồm các thành viên: 

 Ông Trần Đức Nhân  Trưởng BKS  

 Ông Nguyễn Thảo  Thành viên BKS 

 Bà Bùi Thị Thu   Thành viên BKS 

– Ban Giám đốc: chịu trách nhiệm điều hành, quản lý toàn bộ hoạt động của Công ty, quyết 

định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty, chịu trách nhiệm tổ 

chức thực hiện các quyết định của HĐQT về phương án kinh doanh và phương án đầu tư 

của Công ty, kiến nghị cách bố trí cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ Công ty, bổ 

nhiệm, miễn nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty trừ các chức danh thuộc quyền 

quyết định của HĐQT, quyết định lương và phụ cấp đối với người lao động trong Công ty 

và thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến hay bắt nguồn từ các nhiệm vụ trên. 

BGĐ bao gồm các thành viên: 

 Ông Nguyễn Đức Hiệp Giám đốc 
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 Ông Trần Đức Nhân   Phó Giám đốc phụ trách Kế hoạch Kỹ thuật 

 Bà Hà Thị Minh Thương Kế toán trưởng 

2.2. Các phòng ban chức năng và đơn vị trực thuộc  

– Phòng Kế hoạch kỹ thuật (KHKT):  

 Lập kế hoạch sửa chữa cầu đường bộ hàng năm 

 Giao kế hoạch tác nghiệp và kiểm tra thực hiện kế hoạch định kỳ. 

 Quyết toán các giá trị xây lắp đã hoàn thành với chủ đầu tư. 

 Theo dõi cấp phát các công cụ dụng cụ, vật tư, nguyên nhiên vật liệu, xe máy cho đơn 

vị thi công. 

 Kiểm tra khảo sát khối lượng công việc trong kỳ kế hoạch để làm căn cứ phân công 

nhiệm vụ cho các hạt quản lý đường bộ thành viên. 

 Giám sát kiểm tra và nghiệm thu kỹ thuật các hạng mục công trình giao thông. 

 Hướng dẫn nghiệp vụ lập dự toán và duyệt dự toán các khối nội bộ đơn vị. 

– Phòng Kế toán – Tài chính (KTTC):  

 Giám sát kiểm tra toàn bộ thu chi tài chính và hạch toán kế toán nội bộ doanh nghiệp. 

 Đảm bảo thực hiện công tác quản lý tài chính theo chính sách của Công ty và quy định 

của pháp luật. 

 Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc nghiệp vụ hạch toán kế toán và công tác quản lý tài 

chính. 

– Phòng Tổ chức – Hành chính (TCHC): 

 Quản lý, quy hoạch và sắp xếp công tác tổ chức cán bộ trong đơn vị. 

 Thực hiện mọi chế độ chính sách đối với người lao động. 

 Quản lý thực hiện công tác lao động và tiền lương, an toàn lao động và định mức lao 

động. 

 Theo dõi, giám sát và bảo vệ tài sản của Công ty. 

 Đề xuất phương án sắp xếp bộ máy tổ chức cho phù hợp với thực tiễn của Công ty. 

 Đề xuất chế độ lương, thưởng cho người lao động; 

– Các đội và Hạt sản xuất: 

Đội xe, máy thi công: 

 Quản lý và khai thác các xe, máy thiết bị hiện có. 
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 Tổ chức thi công bằng xe, máy dối với các công trình trong và ngoài kế hoạch. 

 Sửa chữa, khắc phục những hỏng hóc vừa và nhỏ đảm bảo nhu cầu sửa dụng thiết bị 

của đơn vị. 

 Tổ chức kiểm kê hạch toán máy móc thiết bị, thực hiện kế hoạch khai thác và nâng 

cao hiệu quả máy móc thiết bị. 

Hạt quản lý đường bộ các huyện: 

 Quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản của Công ty đặt trên địa bàn các huyện của tỉnh 

Gia Lai. 

 Quản lý các tuyến đường mà Công ty giao. 

 Kết hợp với đội sản xuất trong hoạt động quản lý và duy tu sửa chữa đường bộ. 

3. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của Công ty trở lên 

STT Tên cổ đông Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần nắm 

giữ 

Tỷ lệ nắm 

giữ/ vốn 

điều lệ hiện 

tại (%) 

1 

Tổng công ty đầu tư và 

kinh doanh Vốn Nhà 

nước (SCIC) 

Tầng 23, 117 Trần Duy Hưng, Cầu 

Giấy, Hà Nội 219.304 48,73 

2 

Công ty Kinh doanh hàng 

xuất khẩu Quang Đức 

29 A Trường Chinh, TP. Pleiku, Gia 

Lai 229.696 51,04 

4. Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ nắm giữ 

STT Tên cổ đông Địa chỉ 

Số lượng 

cổ phần 

nắm giữ 

Tỷ lệ nắm 

giữ/ vốn 

điều lệ 

hiện tại 

1 
Tổng công ty đầu tư và kinh 

doanh Vốn Nhà nước (SCIC) 

Tầng 23, 117 Trần Duy Hưng, Cầu 

Giấy, Hà Nội 219.304 48,73 

2 
Công ty Kinh doanh hàng xuất 

khẩu Quang Đức 

29 A Trường Chinh, TP. Pleiku, Gia 

Lai 229.696 51,04 

3 Lê Duy Ninh 
Thị trấn Phú Túc , huyện KrôngPa, 

Gia Lai 
1.000 0,22 
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5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức xin chào bán, những 

công ty mà tổ chức chào bán đang giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, 

những công ty giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối với tổ chức chào bán 

- Công ty mẹ: Công ty Kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức 

- Công ty con: Không có. 

6. Hoạt động kinh doanh 

6.1. Sản phẩm, dịch vụ chủ yếu 

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty bao gồm: xây dựng, duy tu và sửa chữa cầu 

đường bộ và mảng kinh doanh vật liệu xây dựng. 

6.2. Doanh thu, lợi nhuận qua các năm 

ĐVT: nghìn đồng 

KẾT QUẢ HĐKD 2014 2015 2016 

Doanh thu bán hàng cung cấp dịch 

vụ 42.138.736 34.711.330 55.506.419 

Các khoản giảm trừ - - - 

Doanh thu thuần 42.138.736 34.711.330 55.506.419 

Giá vốn dịch vụ hàng bán 38.445.608 30.937.985 53.495.797 

Lợi nhuận gộp 3.693.128 3.773.345 2.010.621 

Doanh thu hoạt động tài chính 4.948 8.069 8.348 

Chi phí tài chính - - - 

Trong đó, Chi phí lãi vay - - - 

Chi phí bán hàng - - - 

Chi phí quản lý doanh nghiệp 3.822.078 3.167.230 2.264.764 

Lợi nhuận thuần từ HĐKD (124.002) 614.184 (245.794) 

Thu nhập khác 3.254.545 - - 

Chi phí khác 2.983.333 - - 

Lợi nhuận khác 271.212 - - 

Lợi nhuận kế toán trước thuế 147.210 614.184 (245.794) 

Chi phí thuế TNDN 32.386 135.120 - 

Lợi nhuận sau thuế 114.824 479.063 (245.794) 

Nguồn:BCTC kiểm toán của CTCP Xây dựng và Quản lý sửa chữa Cầu đường Gia 

Lai năm 2014, 2015 và BCTC năm 2016 

 

Doanh thu của Công ty biến động mạnh qua các năm, chủ yếu do các hợp đồng ký kết thay 

đổi và ghi nhận doanh thu dồn vào năm kết thúc hợp đồng. Năm 2016, do chi phí giá vốn tăng 

mạnh nên công ty đã phải ghi nhận khoản lỗ 245 triệu đồng, mặc dù doanh thu đạt mức cao 

nhất trong 3 năm trở lại đây. 

Lưu ý: Năm 2014 và 2015, Công ty có dư nợ vay ngắn hạn 4.000.000 đồng vay Ngân hàng 

TMCP Ngoại thương Việt Nam, tuy nhiên khoản vay này sử dụng không đúng mục đích ghi 
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trong hợp đồng tín dụng nên Công ty không hạch toán chi phí lãi vay. Công ty sử dụng lợi 

nhuận sau thuế để chi trả cho khoản vay này . (Thông tin do CTCP Xây dựng và Quản lý sửa 

chữa Cầu đường Gia Lai cung cấp). 

6.3. Nguyên liệu phục vụ sản xuất 

Nguyên liệu phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty là vật tư, vật liệu xây dựng, máy móc 

thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất. Đối với vật tư vật liệu, Công ty nhập hàng từ các đơn vị 

thành viên cùng là công ty con của Công ty mẹ Quang Đức. Đối với máy móc thiết bị, do 

không có nguồn vốn đầu tư nên Công ty chủ yếu thuê hoạt động ngoài. Do đó nguyên liệu 

phục vụ sản xuất được đánh giá là ổn định và hiệu quả. 

6.4. Chi phí sản xuất 

Tỷ trọng các khoản mục chi phí của Công ty so với doanh thu thuần:  

Đơn vị: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 
2014 2015 2016 

Giá trị % DT Giá trị % DT Giá trị % DT 

Giá vốn hàng bán 38.446 91,2% 30.937       90,71%          53.495 95,94% 

Chi phí QLDN 3.822 9,1% 3.167          9,28%             2.264 4,06% 

Tổng cộng 42.268  100,3% 34.104          100%             55.759      100% 

Nguồn:BCTC đã được kiểm toán của CTCP Xây dựng và  

Quản lý sửa chữa Cầu đường Gia Lai năm 2014, 2015 và 2016  

Công ty chuyên cung cấp dịch vụ duy tu sửa chữa đường bộ, giá vốn hàng hóa bao gồm nhân 

công, chi phí thuê máy móc và chi phí nhập nguyên vật liệu phục vụ sản xuất. Giá vốn hàng 

bán chiếm tỷ trọng lớn. Do sản xuất đặc thù Công ty không mất chi phí bán hàng, ty nhiên chi 

phí quản lý doanh nghiệp đang ở mức cao, thông thường tại các doanh nghiệp Việt Nam chi 

phí doanh nghiệp chỉ chiểm khoảng 5% doanh thu. 

6.5. Trình độ công nghệ 

Công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vu duy tu và sửa chữa cầu đường bộ. Quy 

trình sản xuất kinh doanh là nhận quản lý, bảo trì duy tu những tuyến đường được tỉnh giao, 

nâng cấp hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh và khắc phục sự cố do thiên tai bão 

lụt gây ra. Công ty đầu tư nhân công và thuê máy móc hoạt động theo lối truyển thống, không 

áp dụng công nghệ cao, việc sở hữu và khai thác giá trị tài sản vô hình ở mức yếu. 

6.6. Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm và dịch vụ 

Chất lượng công trình được phòng Kế hoạch kỹ thuật đánh giá và nghiệm thu kỹ thuật. Công 

ty thường xuyên kiểm tra và đánh giá chất lượng công trình thi công, đảm bảo đáp ứng được 

yêu cầu về mặt chất lượng. 

7. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 03 năm gần nhất 

7.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Kết quả hoạt động kinh doanh 3 năm gần nhất 
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ĐVT: 1.000 đồng 

KẾT QUẢ HĐKD 2014 2015 2016 

Doanh thu bán hàng cung cấp dịch 

vụ 42.138.736 34.711.330 55.506.419 

Các khoản giảm trừ - - - 

Doanh thu thuần 42.138.736 34.711.330 55.506.419 

Giá vốn dịch vụ hàng bán 38.445.608 30.937.985 53.495.797 

Lợi nhuận gộp 3.693.128 3.773.345 2.010.621 

Doanh thu hoạt động tài chính 4.948 8.069 8.348 

Chi phí tài chính - - - 

Trong đó, Chi phí lãi vay - - - 

Chi phí bán hàng - - - 

Chi phí quản lý doanh nghiệp 3.822.078 3.167.230 2.264.764 

Lợi nhuận thuần từ HĐKD (124.002) 614.184 (245.794) 

Thu nhập khác 3.254.545 - - 

Chi phí khác 2.983.333 - - 

Lợi nhuận khác 271.212 - - 

Lợi nhuận kế toán trước thuế 147.210 614.184 (245.794) 

Chi phí thuế TNDN 32.386 135.120 - 

Lợi nhuận sau thuế 114.824 479.063 (245.794) 

Nguồn:BCTC đã được kiểm toán của CTCP Xây dựng và  

Quản lý sửa chữa Cầu đường Gia Lai năm 2014, 2015 và 2016  

7.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công 

ty trong năm 2016 

a. Những nhân tố thuận lợi 

– Công ty có khách hàng lâu năm là Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai, do đó hoạt động sản 

xuất kinh doanh tương đối ổn định. 

– Đa số các cán bộ đã gắn bó lâu năm với công ty, có kinh nghiệm trong quản lý, điều hành, 

có tinh thần trách nhiệm và đoàn kết. Tập thể Công ty từ nhân viên đến Ban quản lý điều 

hành đều quyết tâm khắc phục khó khăn, từng vị trí công tác đều làm hết trách nhiệm của 

mình. 

b. Những nhân tố khó khăn 

– Công ty gặp khó khăn khi nguồn vốn đầu tư ít, không đủ điều kiện tham gia đấu thầu, 

không đủ nguồn để mua sắm máy móc phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. 

– Trong quá trình nhận thầu lại, Công ty gặp rủi ro khi chủ thầu gặp khó khăn về tài chính 

không thanh toán được các khoản nợ cho Công ty. 

– Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc thu hút lao động có trình độ, có tay nghề do thu 

nhập không cao. 
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8. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong ngành 

8.1. Vị thế của Công ty trong ngành 

Công ty có lợi thế là doanh nghiệp đối tác lâu năm với Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai, 

hoạt động tương đối lâu đời trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ duy tu sửa chữa cầu đường bộ. 

Tuy nhiên do không đủ nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, máy móc trang thiết bị nên Công ty 

không thể trực tiếp đấu thầu. Điều đó làm hạn chế khá lớn khả năng phát triển và mở rộng 

kinh doanh và tăng trưởng doanh thu của Công ty. 

8.2. Triển vọng phát triển của ngành 

Năm 2016, tăng trưởng GDP 2016 là 6,21% so với năm 2015. Trong bối cảnh cầu tiêu 

dùng và cầu đầu tư nội địa chưa có sự bứt phá, động lực tăng trưởng trong thời gian qua vẫn 

phụ thuộc nhiều vào ngoại lực (khối FDI), khai thác tài nguyên thiên nhiên và đầu tư công. 

Theo đó, khi gặp những diễn biến bất lợi trên thị trường thế giới kết hợp với việc giải ngân 

ngân sách gặp một số vướng mắc, việc tăng trưởng kinh tế chậm lại là khó tránh khỏi.  

Trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện nay có nhiều công trình giao thông do Sở Giao thông 

vận tải tỉnh làm chủ đầu tư đang thi công như tỉnh lộ 670 tại huyện Đăk Đoa, cầu bắc qua 

Công viên Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai, cầu bắc qua sông Ba tại huyện Ia Pa, tỉnh lộ 663 

tại chuyện Chư Prông. Sau khi các công trình được đưa vào sửa dụng, hoạt động duy tu sửa 

chữa sẽ có thêm nhiều cơ hội phát triển. 

9. Chính sách đối với người lao động 

9.1. Số lượng người lao động trong Công ty (tại thời điểm 30/4/2017) 

Tổng số lao động tại ngày 30/4/2017 của Công ty là 38 người trong đó: 

- Đại học: 14 người 

- Cao đẳng: 04 người 

- Trung cấp: 02 người 

- Lao động phổ thông: 18 người 

9.2. Chính sách đối với người lao động 

Việc tuyển dụng lao động và trả lương thực hiện theo chế độ hợp đồng lao động giữa Giám 

đốc (hoặc người được Giám đốc ủy quyền) và người lao động phù hợp với quy định của pháp 

luật. 

a. Chính sách tiền lương 

Công ty trả lương theo thời gian làm việc và trả lương theo khối lượng công việc đã hoàn 

thành nhằm khuyến khích cán bộ công nhân viên nổ lực nâng cao hiệu quả hoạt động kinh 

doanh. Hàng năm, cán bộ công nhân viên được xét tăng lương phụ thuộc vị trí công việc, mức 

độ hoàn thành công việc và năng lực thực tế của nhân viên. 
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10. Chính sách cổ tức 

Theo nghị quyết đại hội cổ đông nhiệm kỳ III (2014-2019), tỷ lệ chi trả cổ tức theo mệnh giá 

của Công ty dự kiến năm 2017 là 5%. 

11. Tình hình hoạt động tài chính 

11.1. Các chỉ tiêu cơ bản 

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 

hàng năm. Báo cáo tài chính của Công ty trình bày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt 

Nam do Bộ Tài chính ban hành. 

a. Trích khấu hao tài sản cố định 

Nguyên tắc ghi nhận nguyên giá: là toàn bộ chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để có tài 

sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. 

Phương pháp khấu hao: khấu hao được tính dựa trên nguyên giá của tài sản cố định và 

theo phương pháp khấu hao đường thẳng. Tỷ lệ khấu hao hàng năm dựa trên mức độ hữu 

dụng dự tính của tài sản cố định phù hợp với thông tư 45/2013/TT-BTCban hành ngày 25 

tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài chính. Thời gian hữu dụng được ước tính như sau: 

Các nhóm Tài sản cố định Số năm khấu hao 

- Nhà cửa, vật kiến trúc 15-25 năm 

- Máy móc thiết bị 6-10 năm 

- Phương tiện vận tải đường bộ 6 năm 

- Thiết bị đồ dùng quản lý 5 năm 

   

 

b. Mức thu nhập bình quân 

Mức lương bình quân của người lao động năm 2016: 4.500.000 đồng/tháng 

 

c. Thanh toán các khoản nợ đến hạn 

Việc thanh toán các khoản công nợ của ngân hàng và nhà cung cấp luôn được Công ty 

quan tâm thanh toán đúng theo hợp đồng đã ký kết. 

 

d. Các khoản phải nộp theo luật định 

Các khoản phải nộp theo luật định gồm các loại thuế, phí và lệ phí luôn được Công ty 

thực hiện đúng và đầy đủ theo nghĩa vụ. 

 

e. Tình hình công nợ hiện nay đến thời điểm 30/4/2017: 
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 Các khoản vay ngân hàng: Công ty có vay của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt 

Nam – chi nhánh Gia Lai thời gian vay 05 tháng, dư nợ đến ngày 31/12/2016 là 1,5 tỷ 

đồng. 

Lưu ý: khoản vay này được Công ty sử dụng không đúng mục đích ghi trong hợp đồng 

tín dụng nên Công ty không hạch toán chi phí lãi vay. Công ty sử dụng lợi nhuận sau 

thuế để chi trả lãi khoản vay này. (Thông tin do CTCP Xây dựng và Quản lý sửa chữa 

Cầu đường Gia Lai cung cấp). 

 

 Các khoản phải thu:  

ĐVT: 1.000 đồng 

 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2014  2015  2016 

  Phải thu của khách hàng 9.921.403 7.609.413 19.634.010  

  Trả trước cho người bán 6.741.297 7.010.599 164.186  

  Các khoản phải thu khác 4.942.762 2.615.130 1.225.237 

  Dự phòng các khoản phải thu (1.766.916) (2.182.916) (2.064.099) 

 
 

Nguồn:BCTC đã được kiểm toán của CTCP Xây dựng và  

Quản lý sửa chữa Cầu đường Gia Lai năm 2014, 2015 và 2016  

 Các khoản phải trả:  

ĐVT: 1.000 đồng 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2014  2015  2016 

NỢ PHẢI TRẢ 22.698.215 25.718.405 2.304.0825 

Nợ ngắn hạn 22.698.215 25.718.405 2.304.0825 

  Vay và nợ ngắn hạn 4.000.000 4.000.000 1.500.000 

  Phải trả cho người bán 14.728.843 4.976.298 17.249.202 

  Người mua trả tiền trước 4.192 14.190.210 4.192 

  

Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà 

nước 1.092.523 433.383 1.745.921 

  Phải trả người lao động - - - 

  Chi phí phải trả - - - 

  

Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn 

khác 1.803.456 968.013 2.183.144 

  Dự phòng phải trả ngắn hạn 1.069.200 948.642 - 

  Quỹ khen thưởng, phúc lợi - 201.859 201.859 
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Nợ dài hạn - - - 

  Vay và nợ dài hạn - - - 

Nguồn:BCTC đã được kiểm toán của CTCP Xây dựng và  

Quản lý sửa chữa Cầu đường Gia Lai năm 2014. 2015 và 2016 

 

11.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

- Khả năng sinh lời 

 
2014 2015 2016 

Tăng trưởng DTT 25,4% -17,6% 59,91% 

Tăng trưởng LNST -73,0% 317,2% -151,3% 

GVHB/DTT 91,2% 89,1% 96,4% 

Tỷ suất lợi nhuận gộp/DTT 8,8% 10,9% 3,6% 

Chi phí QLDN/DTT 9,1% 9,1% 4,1% 

Tỷ suất LNTT/DTT 0,3% 1,8% -0,4% 

Tỷ suất LNST/DTT 0,3% 1,4% -0,4% 

ROE 2,0% 7,6% -4,4% 

ROA 0,4% 1,5% -0,9% 

Nguồn:BCTC kiểm toán của CTCP Xây dựng và  

Quản lý sửa chữa Cầu đường Gia Lai năm  2014, 2015 và 2016  

Doanh thu và lợi nhuận của Công ty không ổn định. Doanh thu năm 2015 giảm 17,6% so với 

năm 2014. Năm 2015, doanh thu giảm nhưng lợi nhuận sau thuế tăng 317,2%, chủ yếu do 

Công ty đã tiết giảm chi phí giá vốn hàng bán, chi phí quản lý doanh nghiệp. Sang năm 2016, 

mặc dù doanh thu tăng nhưng lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế âm, nguyên nhân 

chính do giá vốn hàng bán tăng mạnh. 

- Khả năng quản lý vốn lưu động 

 
2014 2015 2016 

Vòng quay tổng tài sản 1,5 1,1 1,9 

Vòng quay tài sản cố định 8,9 7,1 13,1 

Vòng quay phải thu 4,2 4,6 3,6 

Vòng quay hàng tồn kho 19,0 2,7 12,4 

Vòng quay phải trả 2,6 6,2 4,1 

Nguồn:BCTC kiểm toán của CTCP Xây dựng và  

Quản lý sửa chữa Cầu đường Gia Lai năm 2014, 2015 và 2016  

Vòng quay khoản phải thu của Công ty giao động từ mức 3,6 đến 4,6 giai đoạn 2014-2016. 

Công ty có hai khoản phải thu lớn là của Sở Giao thông – Vận tải tỉnh Gia Lai và Công ty Cổ 

phần Xây dựng số 8 Thăng Long.  

Năm 2009, Công ty có nhận thầu lại công trình do CTCP Xây dựng số 8 Thăng Long làm chủ 

thầu xây dựng. Tuy nhiên công trình này không được nghiệm thu, CTCP Xây dựng số 8 

Thăng Long không thu được tiền và không thanh toán cho Công ty. Từ đó đến nay Công ty đã 

trích lập đủ dự phòng (giá trị trên 2,5 tỷ đồng) do nhận định không thu được khoản này. Năm 
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2011, Công ty được Sở Giao thông Vận tải chỉ định khắc phục sự cố bão lụt, sửa đường trên 

địa bản tỉnh (giá trị hợp đồng trên 2,4 tỷ đồng), nguồn thu từ các dự án trồng cao su. Đến nay 

do các dự án cao su kinh doanh thua lỗ, Công ty không thu được khoản này và bắt đầu trích 

lập dự phòng từ năm 2014. 

Đối với khoản phải trả, Công ty nhập hàng từ các đơn vị thành viên cùng là công ty con của 

Công ty mẹ Quang Đức, do đó có thể chủ động và ổn định được khoản mục này. 

Vòng quay hàng tồn kho có xu hướng giảm qua các năm, số dư hàng tồn kho cuối năm 2015 

tăng mạnh do Công ty đang thực hiện các hợp đồng duy tu sửa chữa, chi phí sản xuất kinh 

doanh dở dang là 8,4 tỷ đồng, nguyên liệu là 2,9 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí sản xuất kinh 

doanh dở dang cuối năm 2014 là 2,9 tỷ đồng, nguyên liệu là 213,8 triệu đồng. 

- Cơ cấu vốn và khả năng thanh toán 

 
2014 2015 2016 

Nợ phải trả trên VCSH 3,9 4,1 4,1 

Vay nợ trên VCSH 0,7 0,6 0,3 

Tỷ lệ thanh toán ngắn hạn 1,0 1,1 1,1 

Tỷ lệ thanh toán nhanh 0,9 0,6 1,0 

Tỷ lệ thanh toán bằng tiền 0,03 0,02 0,15 

Nguồn:Tính toán dựa trên BCTC đã được kiểm toán của CTCP Xây dựng và  

Quản lý sửa chữa Cầu đường Gia Lai năm 2014, 2015 và 2016 

Giai đoạn 2014-2016, tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tăng, chủ yếu là do tăng khoản 

mục phải trả người bán. Tỷ lệ thanh toán ngắn hạn và tỷ lệ thanh toán nhanh giảm của công ty 

xấp xỉ 1 lần, đảm bảm khả năng thanh toán đầy đủ các khoản nợ đến hạn của Công ty. 

 

12. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát 

12.1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát 

Hội Đồng Quản Trị 

STT Họ và tên Chức vụ Năm sinh 

1 Ông Thái Hồng Nhân Chủ tịch HĐQT/Giám đốc 1959 

2 Ông Hoàng Văn Trung Phó chủ tịch HĐQT 1966 

3 Ông Nguyễn Thế Hưng Thành viên HĐQT/Kế toán trưởng 1959 

 

Ban Giám Đốc 

STT Họ và tên Chức vụ Năm sinh 

1 Ông Nguyễn Đức Hiệp Giám đốc 1979 

2 Ông Trần Đức Nhân Phó giám đốc 1972 
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3 Bà Hà Thị Minh Thương Kế toán trưởng 1989 

 

Ban Kiếm Soát 

STT Họ và tên Chức vụ Năm sinh 

1 Ông Trần Đức Nhân Trưởng Ban BKS 1972 

2 Ông Nguyễn Thảo Thành viên BKS 1965 

3 Bà Bùi Thị Thu Thành viên BKS 1964 

 

12.2. Sơ yếu lý lịch 

Hội Đồng Quản Trị 

 Ông:  Thái Hồng Nhân 

 Chức vụ hiện tại : Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty 

 Giới tính : Nam 

 Ngày tháng năm sinh : 15/08/1959 

 Quốc tịch : Việt Nam 

 Dân tộc : Kinh 

 Số CMND : 230011456 

 Địa chỉ thường trú : Xã Ia Băng, Huyện Chư Prông, Gia Lai 

 Số điện thoại liên lạc : 0913450881 

 Trình độ văn hóa : 12/12 

 Trình độ chuyên môn : Trung cấp 

 Quá trình công tác    

 - Từ 2010 đến nay : 
Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý sửa chữa 

cầu đường Gia Lai 

 
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ 

chức khác 
: 

Tổng giám đốc Công ty Kinh doanh hàng xuất 

khẩu Quang Đức 

 Số cổ phần nắm giữ : 
Đại diện cổ phần của Công ty kinh doanh hàng 

xuất khẩu Quang Đức 

 Các khoản nợ đối với Công ty : Không 
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Thù lao và các khoản lợi ích 

khác 
: Theo điều lệ của công ty 

 
Lợi ích liên quan đối với Công 

ty 
: Không 

2 Ông  Hoàng Văn Trung 

 Chức vụ hiện tại : Phó chủ tịch HĐQT 

 Giới tính : Nam 

 Ngày tháng năm sinh : 1966 

 Quốc tịch : Việt Nam 

 Dân tộc : Kinh 

 Số CMTND : 230885338 

 Địa chỉ thường trú : 
Phường Hội Thương, Thành phố Pleiku,  Gia 

Lai 

 Số điện thoại liên lạc : 0972999557 

 Trình độ văn hóa : 12/12 

 Trình độ chuyên môn : Đại học 

 Quá trình công tác     

 - Từ 2010 đến nay : 
CTCP Xây dựng và Quản lý sửa chữa cầu 

đường Gia Lai 

 
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ 

chức khác 
: 

Phó tổng giám đốc Công ty kinh doanh hàng 

xuất khẩu Quang Đức 

 Số cổ phần nắm giữ : 
Đại diện cổ phần của Công ty kinh doanh hàng 

xuất khẩu Quang Đức 

 Các khoản nợ đối với Công ty : Không 

 
Thù lao và các khoản lợi ích 

khác 
: Theo điều lệ của công ty 

 
Lợi ích liên quan đối với Công 

ty 
: Không 

3 Ông:  Nguyễn Thế Hưng 

 Chức vụ hiện tại : Thành viên HĐQT 

 Giới tính : Nam 

 Ngày tháng năm sinh : 1959 

 Quốc tịch : Việt Nam 
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 Dân tộc : Kinh 

 Số CMTND : 230570179 

 Địa chỉ thường trú : Phường Thống Nhất, TP. Pleiku,  Gia Lai 

 Số điện thoại liên lạc : 0905084478 

 Trình độ văn hóa : 10/10 

 Trình độ chuyên môn : Đại học 

 Quá trình công tác     

 - Từ 2010 đến nay : 
CTCP Xây dựng và Quản lý sửa chữa cầu 

đường Gia Lai 

 
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ 

chức khác 
: Không 

 Số cổ phần nắm giữ : Đại diện cổ phần của SCIC cn miền Trung 

 Các khoản nợ đối với Công ty : Không 

 
Thù lao và các khoản lợi ích 

khác 
: Theo điều lệ của công ty 

 
Lợi ích liên quan đối với Công 

ty 
: Không 

Ban Kiểm Soát 

 Ông:  Trần Đức Nhân 

 Chức vụ hiện tại : Trưởng Ban Kiểm soát 

 Giới tính : Nam 

 Ngày tháng năm sinh : 1972 

 Quốc tịch : Việt Nam 

 Dân tộc : Kinh 

 Số CMTND : 230792563 

 Địa chỉ thường trú : Phường Đống Đa, Thành phố Pleiku, Gia Lai 

 Số điện thoại liên lạc : 0905036189 

 Trình độ văn hóa : 12/12 

 Trình độ chuyên môn : Kỹ sư cầu đường 
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 Quá trình công tác  :   

 
2010- nay : 

Công ty cổ phần Xây dựng và Quản lý sửa chữa 

cầu đường Gia Lai 

 
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ 

chức khác 
: Không 

 Số cổ phần nắm giữ 
  

 Các khoản nợ đối với Công ty : Không 

 
Thù lao và các khoản lợi ích 

khác 
: Theo điều lệ của công ty 

 
Lợi ích liên quan đối với Công 

ty 
: Không 

2 Ông : Nguyễn Thảo 

 Chức vụ hiện tại : Thành viên Ban kiểm soát 

 Giới tính : Nam 

 Ngày tháng năm sinh : 1965 

 Quốc tịch : Việt Nam 

 Dân tộc : Kinh 

 Số CMTND : 230472073 

 Địa chỉ thường trú : Phường Thống Nhất, TP. Pleiku,  Gia Lai 

 Số điện thoại liên lạc : 0932673455 

 Trình độ văn hóa : 12/12 

 Trình độ chuyên môn : Kỹ sư đường bộ 

 Quá trình công tác     

 - Từ 2010 đến nay : 
CTCP Xây dựng và Quản lý sửa chữa cầu 

đường Gia Lai 

 
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ 

chức khác 
: Không 

 Số cổ phần nắm giữ : Không 

 Các khoản nợ đối với Công ty : Không 

 
Thù lao và các khoản lợi ích 

khác 
: Theo điều lệ của công ty 

 
Lợi ích liên quan đối với Công 

ty 
: Không 
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3 Bà : Bùi Thị Thu 

 Chức vụ hiện tại : Thành viên Ban kiểm soát 

 Giới tính : Nam 

 Ngày tháng năm sinh : 1964 

 Quốc tịch : Việt Nam 

 Dân tộc : Kinh 

 Số CMTND : 230011456 

 Địa chỉ thường trú : Xã Biển Hồ, TP. Pleiku,  Gia Lai 

 Số điện thoại liên lạc : 0963055427 

 Trình độ văn hóa : 12/12 

 Trình độ chuyên môn : Đại học 

 Quá trình công tác     

 - Từ 2010đến nay : 
CTCP Xây dựng và Quản lý sửa chữa cầu 

đường Gia Lai 

 
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ 

chức khác 
: 

Kế toán trưởng tại Công ty Kinh doanh hàng 

xuất khẩu Quang Đức 

 Số cổ phần nắm giữ : Không 

 Các khoản nợ đối với Công ty : Không 

 
Thù lao và các khoản lợi ích 

khác 
: Theo điều lệ của công ty 

 
Lợi ích liên quan đối với Công 

ty 
: Không 

13. Tài sản 

Giá trị tài sản cố định của Công ty tại ngày 31/12/2016 như sau: 

Chỉ tiêu 
31/12/2016 

Nguyên giá Giá trị còn lại GTCL/NG 

Nhà cửa, vật kiến trúc 2.188.369.778 317.965.060 14,5% 

Máy móc, thiết bị 8.235.869.933 3.867.947.551 48,2% 

Phương tiện vận tải 2.300.372.126 0 0% 

Thiết bị, dụng cụ quản lý 30.000.000 0 0% 

TỔNG 12.754.611.837 4.185.912.611 62,7% 
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Nguồn:BCTC đã được kiểm toán của CTCP Xây dựng và  

Quản lý sửa chữa Cầu đường Gia Lai 2016  

 

Tình hình sử dụng đất đai 

Hiện nay Công ty đang có 12 lô đất thuê trả tiền hàng năm: 

S

T

T 

Địa điểm 

Diện 

tích 

(m2) 

Tình trạng pháp lý 

Hình 

thức 

sở 

hữu 

(mua/t

huê/N

hà 

nước 

giao) 

Ghi chú 

1 

Trụ sở 

công ty, số 

225A Phạm 

Văn Đồng, 

thành phố 

Pleiku, Gia 

Lai 

6.682 

Giấy CNQSDĐ số BH121902 do UBND 

tỉnh Gia Lai cấp ngày 16/12/2011 cho CTCP 

Xây dựng và Quản lý sửa chữa cầu đường 

Gia Lai; Quyết định số 200/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh Gia Lai ngày 21/11/2011 v/v 

cho CTCP Xây dựng và Quản lý sửa chữa 

cầu đường Gia Lai thuê đất để sử dụng vào 

mục đích trụ sở làm việc và cơ sở kinh 

doanh; Hợp đồng thuê đất số 128/HĐTĐ 

ngày 22/11/2011 giữa UBND tỉnh Gia Lai 

và CTCP Xây dựng và Quản lý sửa chữa cầu 

đường Gia Lai. 

Nhà 

nước 

cho 

thuê 

đất trả 

tiền 

hàng 

năm 

Thời hạn 

thuê từ 

01/01/1996 

đến 

01/01/2046 

2 

Đất Hạt 

Quản lý 

đường bộ 

Đắk Đoa, 

xã Đắk Sơ 

Mei, huyện 

Đắk Đoa, 

Gia Lai 

2.016 

Thông báo số 487/TB ngày 06/5/2016 của 

Chi cục thuế Đắk Đoa về việc nộp tiền 

thuê đất. 

Nhà 

nước 

cho 

thuê 

đất trả 

tiền 

hàng 

năm 

 

3 

Hạt quản lý 

đường bộ 

Chư Păh, 

đường 

Hoàng Văn 

Thụ, thị 

trấn Phú 

Hòa, huyện 

Chư Păh, 

1.050 

Công văn số 178/CV-UB của UBND huyện 

Chư Păh cấp ngày 13/7/2001 v/v đề nghị 

Tỉnh giao đất cho Đoạn quản lý đường bộ 

xây trụ sở; Quyết định số 114/QĐ-UB của 

UBND tỉnh Gia Lai cấp ngày 15/4/2003 v/v 

cho Công ty quản lý sửa chữa và xây dựng 

cầu đường bộ Gia Lai thuê đất để xây dựng 

Nhà 

nước 

cho 

thuê 

đất trả 

tiền 

hàng 

năm 

Thời hạn 

thuê 20 năm 

kểtừ 

15/4/2003 
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S

T

T 

Địa điểm 

Diện 

tích 

(m2) 

Tình trạng pháp lý 

Hình 

thức 

sở 

hữu 

(mua/t

huê/N

hà 

nước 

giao) 

Ghi chú 

Gia Lai trụ trở làm việc Hạt quản lý đường bộ Chư 

Păh; Hợp đồng thuê đất số 132/HĐTĐ ký 

ngày 28/11/2011 giữa UBND tỉnh Gia Lai 

và CTCP Xây dựng và Quản lý sửa chữa cầu 

đường Gia Lai. 

4 

Hạt quản lý 

đường bộ 

Krông Pa, 

đường Trần 

Hưng Đạo, 

thị trấn Phú 

Túc, huyện 

Krông Pa, 

Gia Lai 

2.800 

Thông báo số 374/TB-CCT ngày 

22/11/2016 của Chi cục thuế Krông Pa về 

việc nộp tiền thuê đất năm 2016. 

Nhà 

nước 

cho 

thuê 

đất trả 

tiền 

hàng 

năm 

 

5 

Hạt quản lý 

đường bộ 

Chư Prông 

I, thị trấn 

Chư Prông, 

huyện Chư 

Prông, Gia 

Lai 

1.970

,3 

Thông báo số 01TB/CCT ngày 

03/4/2017 của Chi cục thuế Chư Prông 

Nhà 

nước 

cho 

thuê 

đất trả 

tiền 

hàng 

năm 

 

6 

Hạt quản lý 

đường bộ 

Chư Prông 

II, xã Ia 

Pia, huyện 

Chư Prông, 

Gia Lai 

2.000 

Quyết định số 116/QĐ-UB ngày 15/4/2003 

của UBND tỉnh Gia Lai vv cho Công ty 

quản lý sửa chữa và xây dựng cầu đường bộ 

Gia Lai thuê đất để xây dựng trụ sở làm việc 

Hạt quản lý đường bộ Chư Prông II; Hợp 

đồng thuê đất số 131/HĐTĐ ngày 

28/11/2011 giữa UBND tỉnh Gia Lai và 

CTCP Xây dựng và Quản lý sửa chữa cầu 

đường Gia Lai. 

Nhà 

nước 

cho 

thuê 

đất trả 

tiền 

hàng 

năm 

Thời gian 

cho thuê 20 

năm kể từ 

15/4/2003 

7 

Hạt quản lý 

đường bộ 

Sê San, xã 

Ia O, huyện 

5.000 

Thông báo số 06/TB-CCT ngày 

19/12/2016 của Chi cục thuế Ia Grai về 

việc nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước 

Nhà 

nước 

cho 

thuê 
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S

T

T 

Địa điểm 

Diện 

tích 

(m2) 

Tình trạng pháp lý 

Hình 

thức 

sở 
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huê/N

hà 

nước 

giao) 

Ghi chú 

Ia Grai, Gia 

Lai 
năm 2016 đất trả 

tiền 

hàng 

năm 

8 

Hạt quản lý 

đường bộ 

Ia Grai, thị 

trấn Ia Kha, 

huyện Ia 

Grai, Gia 

Lai 

1.606 

Quyết định số 251/QĐ-UB của UBND 

huyện Chư Păh ngày 6/2/1993 vv cấp đất 

xây dựng cơ quan đội 664 Chư Păh, Tờ trình 

số 33/TTr-UBND của UBND huyện Ia Grai 

ngày 8/5/2012 vv cho thuê đất sử dụng vào 

mục đích làm trụ sở hạt quản lý đường bộ 

của Công ty CP xây dựng và quản lý sửa 

chữa cầu đường Gia Lai, Thông báo số 

07/TB-CCT ngày 19/12/2016 của Chi 

cục thuế Ia Grai về việc nộp tiền thuê đất, 

thuê mặt nước năm 2016  

Nhà 

nước 

cho 

thuê 

đất trả 

tiền 

hàng 

năm 

 

9 

Hạt quản lý 

đường bộ 

Kbang, 

thôn 8, xã 

Đông, 

huyện 

Kbang, Gia 

Lai 

1.253

,7 

Thông báo số 41/TB-CCT ngày 

21/4/2015 của Chi cục thuế Kbang về 

việc nộp tiền thuê đất 

Nhà 

nước 

cho 

thuê 

đất trả 

tiền 

hàng 

năm 

 

10 

Hạt quản lý 

đường bộ 

Kông Chro, 

đường 

Nguyễn 

Huệ, thị 

trấn Kông 

Chro, 

huyện 

Kông Chro, 

Gia Lai 

1.250 

Thông báo số 108/TB-CCT ngày 

01/12/2016 của Chi cục thuế Kông Chro 

về việc tạm thu tiền thuê đất năm 2016 

Nhà 

nước 

cho 

thuê 

đất trả 

tiền 

hàng 

năm 

 

11 

Hạt quản lý 

đường bộ 

Ayun Pa, 

4.063

,6 
Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở số 

464CN/UB do UBND huyện Ayun Pa cấp 

Nhà 

nước 

cho 

Đất có kế 

hoạch thu 

hồi để xây 



 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt  Trang 28 

S

T
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Địa điểm 
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tích 

(m2) 

Tình trạng pháp lý 

Hình 

thức 

sở 
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huê/N

hà 

nước 

giao) 

Ghi chú 

đường Ngô 

Quyền, 

phường 

Cheo Reo, 

thị xã Ayun 

Pa, Gia 

Lai. 

ngày 11/8/1994 cho hạt quản lý đường bộ 

Ayun Pa, Báo cáo số 86/BC-TN&MT của 

phòng Tài nguyên& Môi trường thị xã Ayun 

Pa báo cáo kết quả kiểm tra thửa đất Hạt 

quản lý đường bộ Ayun Pa đang quản lý, sử 

dụng, Báo cáo số 39 của Phòng Tài 

nguyên& Môi trường thị xã Ayun Pa ngày 

23/5/2012 báo cáo kết quả kiểm tra vị trí đất 

dự kiến xây dựng trường THCS tại khu vực 

đất hạt quản lý đường bộ Ayun Pa đang 

quản lý, sử dụng, Tờ trình số 02/TTr-CT của 

Công ty CP Quản lý sửa chữa cầu đường 

Gia Lai ngày 16/1/2014 vv giao lại khu đất 

hạt quản lý đường bộ Ayun Pa đang sử dụng 

tại đường Ngô Quyền, phường Cheo Reo 

cho UBND thị xã Ayun Pa quản lý và đề 

nghị cho Hạt quản lý đường bộ Ayun Pa 

thuê đất tại vị trí mới để xây dựng trụ sở làm 

việc, Thông báo số 382/TB-CCT ngày 

06/12/2016 của Chi cục thuế Thị xã Ayun 

Pa về việc nộp tiền thuê đất, thuê mặt 

nước. 

thuê 

đất trả 

tiền 

hàng 

năm 

dựng trường 

THCS. 

12 

Hạt quản lý 

đường bộ 

Phú Thiện, 

thôn Thanh 

Thượng, xã 

Ayun Hạ, 

huyện Phú 

Thiện, Gia 

Lai. 

1.000 

Công văn số 3548/UBND-CN của UBND 

tỉnh Gia Lai ngày 25/11/2008 v/v thỏa thuận 

vị trí thuê đất cho Công ty CP XD&QLSC 

cầu đường Gia Lai để xây dựng trụ sở làm 

việc hạt quản lý đường bộ Phú Thiện, Công 

văn số 818/UBND-TH của UBND huyện 

Phú Thiện ngày 22/9/2011 vv xác định vị trí, 

ranh giới, diện tích đất thực tế do hạt QLĐB 

Nhà 

nước 

cho 

thuê 

đất trả 

tiền 

hàng 

năm 

 

. 
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S

T

T 

Địa điểm 

Diện 

tích 

(m2) 

Tình trạng pháp lý 

Hình 

thức 

sở 

hữu 
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huê/N

hà 

nước 

giao) 

Ghi chú 

Phú Thiện quản lý, sử dụng. 

 

14. Kế hoạch kinh doanh năm 2017 - 2018 

14.1 Kế hoạch về doanh thu lợi nhuận giai đoạn 2017–2018 

Đơn vị: Triệu đồng 

Dự báo lợi nhuận 2017 2018 

Tổng doanh thu 45.000 48.000 

Lợi nhuận sau thuế 448 500 

Nguồn: CTCP Xây dựng và Quản lý sửa chữa Cầu đường Gia Lai 

14.2 Định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn tới 

Công ty định hướng tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh chính nhằm đạt kế hoạch kinh 

doanh đã đề ra. 

15. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 

Dưới góc độ của tổ chức tư vấn, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt đã thu thập các 

thông tin, tiến hành các nghiên cứu phân tích và đánh giá cần thiết về hoạt động kinh doanh 

của Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý sửa chữa cầu đường Gia Lai cũng như lĩnh vực 

kinh doanh mà Công ty đang hoạt động. Mặc dù thị trường có những diễn biến bất lợi nhưng 

Ban lãnh đạo Công ty đã đưa ra các phương án nhằm cải thiện tình hình sản xuất kinh doanh 

của Công ty. Chúng tôi cho rằng nếu không có những diễn biến bất thường gây ảnh hưởng 

đến hoạt động của Công ty thì kế hoạch doanh thu, lợi nhuận mà Công ty đã đề ra trong năm 

2015-2016 phản ánh đúng hoạt động của Công ty.  

Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng, các ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ đánh giá 

của một tổ chức tư vấn, dựa trên những cơ sở thông tin được thu thập có chọn lọc và dựa trên 

lý thuyết về tài chính chứng khoán mà không hàm ý bảo đảm giá trị của chứng khoán cũng 

như tính chắc chắn của những số liệu được dự báo. Nhận xét này chỉ mang tính tham khảo với 

nhà đầu tư khi tự mình ra quyết định đầu tư. 
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16. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức chào bán 

Không. 

17. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh 

hưởng đến việc chào bán 

Không. 

 

VI. THÔNG TIN VỀ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN 

1. Những thông tin cơ bản về việc đấu giá 

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý sửa chữa cầu đường Gia Lai 

- Trụ sở  : 225A Đường Phạm Văn Đồng, tổ 14, phường Thống Nhất, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

- Điện thoại : 059 3824208  Fax: 059 3875328 

- Vốn điều lệ : 4.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ năm trăm triệu đồng). 

- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông 

- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần 

- Tổng số cổ phần chào bán: 219.304 cổ phần (Tương đương 48,73% vốn điều lệ) 

- Tổng giá trị chào bán: 2.193.040.000 đồng 

- Giá khởi điểm: 10.300đồng/cổ phần 

- Hình thức chào bán: Bán đấu giá công khai cả lô. 

2. Mục đích của việc chào bán     

Mục đích của việc chào bán cổ phần của SCIC tại Công ty nhằm cơ cấu danh mục đầu 

tư theo chủ trương thoái vốn đầu tư của SCIC tại các doanh nghiệp mà SCIC không cần giữ cổ 

phần. Việc chào bán cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý sửa chữa cầu 

đường Gia Lai chỉ làm thay đổi tỷ lệ sở hữu trong cơ cấu cổ đông mà không làm thay đổi mức 

vốn điều lệ đã đăng ký. 

3. Địa điểm công bố thông tin 

 Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý sửa chữa cầu đường Gia Lai 

- Địa điểm : 225A đường Phạm Văn Đồng, tổ 14, phường Thống Nhất, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

- Điện thoại : 059 3824208  Fax: 059 3875328 

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt 

- Địa điểm : Tháp Tài chính Bitexco, lầu 15, 2 Hải Triều, Q1, TPHCM 
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- Điện thoại : (84-8) 39143588 Fax: (84-8) 39143209 

Chi nhánh Hà Nội  

- Địa điểm : Tầng 6, 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, 

Hà Nội.  

- Điện thoại : (84 4) 6 262 6999   Fax: (84 4) 6 278 2688 

- Website : vcsc.com.vn 

 Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước 

- -Địa điểm  : Tầng 23, Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội 

- Điện thoại : (84 4) 3 824 0703   Fax: (84 4) 6 278 0136 

Chi nhánh miền Trung 

- Địa điểm : 234 Nguyễn Văn Linh, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng 

- Điện thoại : (84 236) 366 4555   Fax: (84 236) 366 4557 

4. Đăng ký mua cổ phần 

4.1. Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá: Như quy định tại Quy chế đấu giá công 

khai cả lô cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý sửa chữa cầu đường 

Gia Lai 

4.2. Thời gian, địa điểm nộp tiền cọc và đơn đăng ký tham gia đấu giá 

 Thời gian làm thủ tục đăng ký: 

- Nhà đầu tư chỉ được đăng ký và đặt cọc để tham gia đấu giá từ 8h30 ngày 23/05/2017 

đến 16h00 ngày 10/06/2017 

 Địa điểm nộp tiền đặt cọc và đơn đăng ký tham gia đấu giá: 

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - Chi nhánh Hà Nội 

Địa chỉ: Tầng 6 Tòa nhà Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà 

Nội 

 Địa điểm nộp tiền đặt cọc 

Nộp tiền đặt cọc: Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính 

theo giá khởi điểm. Tiền đặt cọc nộp bằng đồng Việt Nam bằng hình thức nộp tiền mặt hoặc 

chuyển khoản vào tài khoản của SCIC. Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi, phí chuyển 

khoản do nhà đầu tư chịu. 

 Thông tin nộp tiền hoặc chuyển khoản tiền như sau: 

o Tên tài khoản:  Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước 

o Số Tài khoản:  0011002550084 

o Tại:  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam  
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o Nội dung: Họ tên/tên tổ chức; Số CMT/ Số ĐKKD (Ngày cấp, nơi cấp); Nộp tiền 

đặt cọc mua 219.304 cổ phần CTCP Xây dựng và Quản lý sửa chữa cầu đường Gia 

Lai. 

Tiền đặt cọc không được hưởng lãi, phí chuyển khoản do nhà đầu tư chịu. Sau khi hoàn tất 

các thủ tục đăng ký, nhà đầu tư được cấp phiếu tham dự đấu giá. 

5. Lập và nộp phiếu tham dự đấu giá 

5.1. Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 

- Phiếu do tổ chức bán đấu giá cấp (bản chính). 

- Có đóng dấu treo của nơi cấp phiếu. 

- Đảm bảo: điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định, phiếu không được tẩy xoá 

hoặc rách nát. 

- Giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm. 

- Tổng số cổ phần đặt mua tối đa bằng mức đăng ký. 

- Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì có chữ ký của nhà đầu tư trên mép 

dán phong bì theo quy định. 

- Nếu có sự khác nhau giữa số tiền đặt mua bằng số và số tiền đặt mua bằng chữ thì số 

tiền đặt mua bằng chữ sẽ được công nhận. 

5.2. Bỏ phiếu kín theo đúng thời hạn quy định như sau: 

 Đối với nhà đầu tư nộp phiếu tham dự đấu giá tại Tổ chức bán đấu giá: 

 Đối với nhà đầu tư nộp phiếu tham dự đấu giá tại nơi tổ chức đấu giá:  

Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm Ban Tổ chức đấu giá nhận phiếu tham dự đấu giá 

ký nhận với nhà đầu tư hoặc bưu điện. 

Trường hợp phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa: Nhà đầu tư phải yêu cầu đổi phiếu mới 

sau khi đã nộp phiếu cũ. 

Trường hợp nhà đầu tư mất phiếu: Nhà đầu tư phải làm đơn (theo mẫu quy định) đề nghị cấp lại 

phiếu mới chậm nhất là 15 phút trước khi kết thúc thời gian bỏ phiếu và phiếu cũ coi như không 

còn giá trị. 

6. Địa điểm, thời gian tổ chức đấu giá 

6.1. Địa điểm tổ chức đấu giá: 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt- Chi nhánh Hà Nội 

Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà số 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

6.2. Thời gian tổ chức đấu giá:14h00 ngày 20/06/2017 
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6.3. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc: 

Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Tổ chức bán đấu giá cung cấp, nhà đầu tư trúng 

giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn bảy (07) ngày 

làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá (từ ngày 21/06/2017 đến 16h00 ngày 

29/06/2017).  

Đối với các bên tham gia đấu giá có tham dự cuộc đấu giá nhưng không được mua cổ phần 

thì trong bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá. SCIC có trách nhiệm 

thanh toán lại tiền đặt cọc cho các đối tượng trên (từ 21/06/2017 đến 16h00 ngày 

29/06/2017). 

 

VII. THAY LỜI KẾT 

Bản công bố thông tin này được cung cấp nhằm mục đích giúp nhà đầu tư có thể đánh giá 

chung về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý 

sửa chữa cầu đường Gia Lai trước khi đăng ký mua cổ phần. Tuy nhiên, do đợt chào bán này 

không phải là đợt phát hành/chào bán cổ phiếu của doanh nghiệp để huy động vốn trên thị 

trường sơ cấp nên Bản công bố thông tin này được Tổ Chức Tư Vấn Bán Đấu Giá xây dựng 

với khả năng và nỗ lực cao nhất trên cơ sở các tài liệu, số liệu và thông tin do Công ty Cổ 

phần Xây dựng và Quản lý sửa chữa cầu đường Gia Lai cung cấp. 

Bản công bố thông tin này không bảo đảm rằng đã chứa đựng đầy đủ các thông tin về doanh 

nghiệp và chúng tôi cũng không thực hiện phân tích, đưa ra bất kỳ ý kiến đánh giá nào với 

hàm ý đảm bảo giá trị của cổ phiếu. Bản công bố thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo. 

Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư trước khi tham gia đấu giá cần tìm hiểu thêm thông tin 

về doanh nghiệp, bao gồm nhưng không giới hạn như Điều lệ doanh nghiệp, các Nghị quyết 

Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết Hội đồng quản trị, các Báo cáo của Ban Kiểm soát, các 

Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán, tình hình doanh nghiệp… cũng như việc đăng ký mua 

và thực hiện giao dịch chuyển nhượng cổ phần được/sẽ được thực hiện bằng nguồn tiền hợp 

pháp, đúng thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về chứng khoán và thị 

trường chứng khoán, bao gồm nhưng không giới hạn bởi quy định về chào mua công khai cổ 

phiếu, quy định về công bố thông tin, giao dịch của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ, tỷ lệ sở 

hữu,… và tuân thủ các quy định khác của pháp luật hiện hành có liên quan. Nhà đầu tư tham 

gia mua cổ phần tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư và việc thực hiện đầu tư của mình. 

Tổ Chức Chào Bán Cổ Phần và Tổ Chức Tư Vấn Bán Đấu Giá sẽ không chịu trách nhiệm nếu 

các tài liệu, số liệu và thông tin do Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý sửa chữa cầu đường 

Gia Lai cung cấp không chính xác, trung thực với thực tế hoạt động của Công ty. Chúng tôi 
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khuyến cáo các nhà đầu tư nên tham khảo Bản công bố thông tin này và các nguồn thông tin 

có liên quan khác trước khi quyết định tham gia đấu giá mua cổ phần. 

Trân trọng cảm ơn. 

 

VIII. PHỤ LỤC 

1. Phụ lục I :Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

2. Phụ lục II : Quyết định bán phần vốn Nhà nước của Tổng Công ty Đầu tư và kinh 

doanh vốn nhà nước. 

3. Phụ lục III :Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và 

Quản lý sửa chữa cầu đường Gia Lai 

4. Phụ lục IV : Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014, 2015 và 2016 
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Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2017 

CTCP XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ SỬA CHỮA CẦU ĐƯỜNG GIA LAI 

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT 

(đã ký) 

HOÀNG VĂN TRUNG 

 

 

Đại diện tổ chức tư vấn 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KIÊM GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH HÀ NỘI 

(đã ký) 

NGUYỄN QUANG BẢO 

 



TONG CONG TY DAU TV VA CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIVI' NAM 
KINH DOANH VON NHA NV& 	 DOc 14p - Tir do - II4nh phut 

S6: 4512 /QD-DTKDV 	 Ha 10i, ngay thong nom 2017 

QUYET DINH 
Ve viec ban di phAns ciia T6ng Cong ty Dau tir va kinh doanh von nha nuo.c 

tai Cong ty co phan Xfiy dkrng va quail ly sira china eau throng Gia Lai 

TONG GIAM Dew 

Can cir Nghi dinh so 151/2013/ND-CP ngay 01/11/2013 cua Chinh phu ve 
chdc nang, nhiem vu va co the hoat Ong dm Tong ding ty Dau tu va kinh doanh 
von nha nuoc ("SCIC"); 

, Can cu Nghi dinh so 57/20141ND-CP ngay 16/6/2014 cua Chinh phia ve Dieu 
le t6 chdc va hoat &Ong cua TOng ding ty Dau tu NIA kinh doanh von nha nuo.c; 

Can cu guy& dinh so 05/QD-DTKVD.HDTV ngay 25/02/2015 dm HOi &mg 
thanh vien Tong cong ty Dau tu va kinh doanh von nha nuerc ve viec ban hanh Quy 
the to chdc va hoat dOng cua HOi Tong thanh vien Tong ding ty Dau to va kinh 
doanh von nha ntrov; 

Can cd Quyet dinh‘  so 89/QD-DTKDV.HDTV ngay 31/3/2017 cua TOng 
giam doc Tong ding ty Dau tun va kinh doanh von nha nu& ve viec phan bo chi 
tieu kinh doanh nom 2017 cua T6ng cong ty Dau to va kinh doanh von nha nu&c; 

Can dr Quyet dinh so 06/QD-DTKDV.HDTV ngay 11/4/2014 ctia HOi 
dong thanh vien ve viec ban hard' Quy the ban co phan 	Tong cong ty Dau to 

va kinh doanh von nha nu& tai doanh nghiep; 
Can cd Quyet dinh so 22/QD-DTKDV.HDTV ngay 29/4/2016 cua Hoi dong 

thanh vien SCIC ye viec giao phti trach Ban giam dOc va nhan su ngtrai dai dien 
theo phap luat cua Tong cong ty Dau to va kinh doanh von nha nuerc; 

Can dr Cong van so 5544/BTC-TCCB ngay 25/4/2016 cua B8 Tai chinh ve 
viec ban giao cong viec va phan cong phu trach Tong cong ty Dau to va kinh 
doanh von nha nuoc; 

Can cd Bao coo dinh gia c8 phan' SCIC tai C6ng ty co phan Xay dung va 
Quan ly sda china cau duerng Gia Lai Ira ho soy ban dau gia co phan cua SCIC tai 
COng ty co plan Xay dung va Quan l sira chaa cau cluerng Gia Lai cua C6ng ty co 
phan chimg khoan Ban Viet; 

Xet de nghi cua Chi nhanh mien Trung, 

QUYET DINH: 

Di&I 1: Ban 219.304 d') phan (bang chin Hai tram mtrai chin nghin ba tram 
le b6n co phan) cua SCIC tai C6ng ty c6 phan Xay dung va Quan 1S,  sira china cau 
&rang Gia Lai, vai tong gia tri theo menh gia la 2.193.040.000 dling (bang chic: 
Hai ty mot tram chin muai ba nghin khong bon muoi ngan (long) theo hinh thdc 

sau: 



- Gia khai diem: 10.300 dOng/c6 phan (bang chit: Muari nghin ba tram 
dOng/c6 phan). 

- Hinh thdc ban cO phan: Ban dau gia deg khai ca 16 co phan. 
- DOi Wong: Cac nha dau to dU dieu kien tham gia dau gia theo quy dinh 

cua Quy the dau gia. 
- Ty le dat ON: 10% gia tri 16 co phan clang 4 mua tinh theo gia khoi diem. 

Dieu 2: Quyet dinh nay có hieu lire thi hanh ke tit ngay ky. Giao Chi nhanh 
mien Trung chU tri ph6i hop voi Cong ty co phan chimg khoan Ban Viet, COng ty 
co phan Xay dirng va Quan 17 sua china cau &a:mg Gia Lai, cac don vi va cac ca 
nhan lien quan cda SCIC de thgc hien ban co phan theo dUng qui dinh cua phap luat 
hien hanh./. 

Nal nh(in: 
- Nhu dieu 2; 
- UBND tinh Gia Lai (de' bao cao; 
- 	Tai chinh tinh Gia Lai (de' biet); 
- HDQT Cong ty; 
- Um VT, VPDH, TCKT, CNMT (T.3). 

KT. TONG GIAM DOC 
DOC PHI; TRACH 

9  
TONG CONG TY 

Uj KINH DO NH 2 
DaU T VA 

• VON NHA %Atli; 

io 
 

CONG 

0/TAN.y  H___H 
g Nguyen H9C 

0 



















































KHANG VIET <9
BAD CAD KIEM TOAN DOC L~P

Baa cao tai chinh nom 2014 clla
CONG TV CO PHAN X;\V Dl!NG &QUAN LVSUA CHUA CAUDlYO'NG GIA LAI

So: 093-Z015/KVAC.KiT

Kinh gi'ri: Ban Giam Doe va Chu Si'rHiru
CONGTV COPHANxAv Dl}'NG& QUANLYSUA CHUACAUDU'CYNGGIALAI

Chung toi ad kiern toan baa cao tai chinh kern thea ciia CONCTYc6PHANxAy Dl)'NC & QuAN LVsir» CHUA cAU fJlfO'NC
CIA LAI, diroc /(1p ngdy 11 thang 04 nom 2015, tir trang 05 den trang 22, baa gam Bang can dOiMtoan tai ngdy 31 thang
12 nom 2014, Baa cao Mt qua hoat a9ng kinh doanh, Baa cao luu chuyen tien t¢ cho nom tai chfnh Mt thiu: cunq ngay va
Ban thuyet minh baa cao tai chfnh.

Trach nhiem ella Ban Giam Doe

Ban Giam doc Cong ty chiu trach nhiern ve viec I~pva trinh bay trung thuc va hop Iy bao cao tai chinh cua Cong ty
thea chuan muc ke toan, che dQke toan (doanh nghiep) Vi~tNam va cac quy dinh phap Iy c6 lien quan den viec lap
va trinh bay bao cao tai chinh va chiu trach nhi~m ve kiem soat nQibQrna Ban Giam doc xac dinh la can thiet de dam
bao cho vi~c I~pva trinh bay bao cao tai chfnh khong c6 sai s6t trQng yeu do gian I~n ho?c nham Ian.

Trach nhi~m ella Kiem toan vien

Trach nhi~m cua chung toi la dtl'a ra y kien ve bao cao tai chfnh dl,l'atren ket qua cua cUQckiem toanoChung toi da
tien hanh kiem toan thea cac chuan ml,l'ckiem toan Vi~tNam. Cac chuan ml,l'cnay yeu cau chung toi tuan tM chuan
ml,l'cva cac quy dinh ve d<;lodtrc nghe nghi~p, I~p ke hO<;lchva thl,l'Chi~n cUQckiem toan de d<;ltdU'Q'cSl,l'dam bao
hQ'pIyve vi~c li~u bao cao tai chfnh cua Cong ty c6 con sai s6t trQng yeu hay khOng.

Congvi~c kiem toan bao gam thl,l'chi~n cac thu tl;lcnham thu th~p cac bang chtrng kiem toan ve cac soli~u va thuyet
minh tren bao cao tai chfnh. Cac thli tl;lckiem toan dU'Q'cIl,l'achQn dl,l'atren xet doan cua kiem toan vien, bao gam
danh gia rui ro c6 sai s6t trQng yeu trong bao cao tai chfnh do gian I~nho?c nham I§.n.Khi thl,l'chi~n danh gia cac rui
ro nay, kiem toan vien da xem xet kiem soat nQibQcua Cong ty lien quan den vi~c I~p va trinh bay bao cao tai chfnh
trung thl,l'c,hQ'pIy nham thiet ke cac thu tl;lckiem toan phu hQ'pvai tinh hinh thl,l'cte, tuy nhien khOng nham ml;lc
dfch dU'ara y kien ve hi~u qua cua kiem soat nQibQcua Cong ty. Cong vi~c kiem toan cling bao gam danh gia tinh
thfch hQ'pcua cac chfnh sach ke toan dU'Q'cap dl;lngva tfnh hQ'pIy cua cac tl'ac tfnh ke toan cua Ban Giam doc cling
nhU'danh gia vi~c trinh bay tong the bao cao tai chfnh.

ChUngtoi tin tmyng rang cac bang chtrng kiem toan rna chUngtoi da thu tMp dU'Q'cla day du va thfch hQ'plam CO'sa
cho y kien kiem toan cua chUngtOi.

Ykien ella Kiem toan vien
Theo y kien cua chUngtoi, bao cao tai chfnh da phan iinh trung thl,l'Cva hQ'pIy tren cac khfa c<;lnhtrQngyeu tlnh hlnh
tai chinh cua CONGTYCOPHANxAYDVNG & QUANLYSUACHUACAUDUO'NGGIALAIt<;lingay 31 thang 12 nam
2014, cling nhU'ket qua kinh doanh va tlnh hlnh IU'uchuyen tien t~ cho' nam tai chfnh ket thuc cling ngay, phli hQ'p
vai chuan ml,l'cke toan, cM dQke toan (doanh nghi~p) Vi~tNam va cac quy dinh phap Iy c6lien quan den vi~c I~pva
trinh bay bao cao tai chinh.

Tp.Ha ChfMinh, ngdy 11 thang 04 nom 2015

Hfru H;~mKiem Toan Ttl' Van Khang Vi~t

Kiem Toan Vien

Dcong chfrng
S6 GiayCNDKHNkiem toan: 1276-2013-181-1

Tr)ln Vinh Hien
Kicm to{lllVieDcang chtt'l1g
s6 GiayCNDKHNkiem toaD: 2204-2013-181-1

Add: FI. 4, Block B, 1~ldo\;.hinaPark Tower - N0"H:h~g~ye.n Dich Chieu St., Dist 1, Ho Chi Minh City
T. 08.38998 160 I F:08.38998165 I E:IITiol~audlt-kvac.com I W: audit-kvac.com.vn



CONG TY CO PHAN KAy Dl)'NG & QuAN LV SUA CHUA CAU DU'O'NG GIA LAI

BANG CAN DOl KE ToAN
T(1inqay 31 th6.ng 12 nom 2014
(DD'nvi tfnh: VND)

Taj san Maso Thuyet So cuol narn So dau namminh
1 2 3 4 5

A. Tai san ngan han 100 22.862.218.707 20.736.501.645
(100 = 110+120+130+140+150)

I. Tien va cac khoan tiro-ng duo-ng tien 110 IV.Ol 761.861.030 517.571.910
1. Tien 111 761.861.030 517.571.910
2. Cac khoan tuong duong tien 112

II. Cac khoan oau tu tai chinh ngan han 120
1. Bau tu ngan han 121
2. DIYphong giarn gia dau tu ngan han 129

III. Cac khoan phai thu ngan han 130 17.347.889.968 18.891.007.090
1. Phai thu cua khach hang 131 IV.02 9.921.403.444 16.020.598.564
2. Tra tnroc eho nguoi ban 132 IV.03 6.741.296.963 4.454.586.328
3. Phai thu nQibQngan han 133
4. Phai thu thea tien dQhop dong xay dung 134
5. Cackhoan phai thu khac 135 IV.04 2.465.702.561 1.824.706.318
6. DIYphong phai thu ngan han kh6 doi 139 (1.780.513.000) (3.408.884.120)

~

IV. Hang ton kho 140 3.065.585.813 868.267.826
1. Hang ton kho 141 IV.05 3.065.585.813 868.267.826
2. DIYphong giarn gia hang ton kho 149

V. Tal san ngan han khac 150 1.686.881.896 459.654.819
1. Chi phi tra truoc ngan han 151
2. Thue GTGTdiroc khau trir 152
3. Thue va cac khoan khac phai thu Nha nuoc 154
4. Giao dich mua ban Iai trai phieu ehinh phu 157
5. rai san ngan h?n khae 158 IV.06 1.686.881.896 459.654.819

B. Tai san dolih~n 200 4.658.098.328 6.545.786.628

(200 = 210+220+240+250+260)
I. Cae khoan ph3i thu dolih~n 210

1. Phai thu dai h?n ella khaeh hang 211
2. Von kinh doanh & dD'nvj trIYethuQe 212
3. Phai thu dai h9-nnQibQ 213
4. Phai thu dai h?n khae 218
5. D\! phong phai thu dai h9-nkh6 doi 219

II. rai san co djnh 220 4.658.098.328 6.507.144.284
1. Tai san co djnh huu hinh 221 IV.07 4.658.098.328 6.452.080.648
- Nguyen gia 222 11.917.611.837 13.114.381.064
- Gia trj hao man Illy ke 223 (7.259.513.509) (6.662.300.416)
2. Tai san co djnh thue tai ehinh 224

Nguyen gia 225
Gia trj hao man lily ke 226

Trang 5



CONG TY CO PHAN xAY DlJ'NG & QuAN LVSlrA CHfrA CAUDU'{YNGGIA LAI

BANG cAN DOl KE ToAN (tiep thea)
TI;Ii nqay 31 thcing12 nom 2014
[Don vi tinh: VND)

Tai san Mas6
Thuyet
minh

2 3
227
228
229
230
240
241
242
250
251
252
258
259
260
261
262
268
270

55.063.636

56 cu6i nam 56 dau nam

1 4 5

3. Tai san c6 dinh vo hinh
- Nguyen gia
- Gia tri hao man lfiy ke
4. chi phi xay dung co-ban dir dang

III. Bat d(lng san dau tIT

- Nguyen gia

- Gia tri hao man lily ke
IV. Cackhoan dau tIT tai chinh dai han
1. Dau tIT van cong ty can
2. Dau tu vao cong ty lien ket, lien doanh
3. Dau tu dai han khac

? 4. Dl!phong gi<im gia dau tU' tai chinh dai hi,ln
V. Tai san dai han khac 38.642.344-4

1. Chi phi tra tnroc dai han 38.642.344~· C
<:"

2. Tai san thue thu nhap hoan lai -j TRAc~
J

___3.__ T_a_'i_s_an__d_ai_h~i,l_n_k_h_a_c -, KIEM
Tong c(lngtal san (270 = 100+200) 27.520.317.035 27.282.288.273) KH

~
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CONGTY c6 PHAN xA.YDl)'NG & QuAN LY SUA CHUA CAUDU'CrNGGIA LAI

BANG CANDOl KETOAN (tiffp theo)
Tai ngay 31 thang 12 ruim2014
(Dun vi tinh: VND)

Ngubn von Maso
Thuyet So cufii nam So daunam
minh

1 2 3 4 5

A. NQ'phai tra (300 = 310+330) 300 22.900.073.508 20.998.045.673
I. Nonganhan 310 22.900.073.508 20.998.045.673
1. Vayva no' ngan han 311 IV.08 4.000.000.000 4.000.000.000

2. Phai tra nguoi ban 312 IV.09 14.728.843.354 8.558.312.053

3. Ngiroimua tra tien tnroc 313 4.192.000 1.022.466.286

4. Thue va cac khoan phai nop Nha mroc 314 IV.10 1.092.523.102 1.428.788.065

5. Phai tra ngiroi lao dQng 315 3.780.750.921

6. Chiphi phai tra 316 5.800.000

7. Phai tra nQibQ 317
8. Phai tra thea tien dQh9'P dong xay dung 318
9. Cackhoan phai tra, phai nQpngan han khac 319 IV.11 1.803.456.282 1.224.428.348

10. Du phong phai tra ngan han 320 IV.12 1.069.200.000 977.500.000

11. Quykhen thuong phuc loi 323 IV.13 201.858.770 - =624l
12. Giao dich mua ban lai trai phieu chinh phu 327 -
II. NQ'dal han 330 _ 'NG·

1. Phai tra dat han nguoi ban 331
RleM H

-
JAN 1

2. Phai tra dai han nQibQ 332 NG \
3. Phai tra dai han khac 333
4. Vayva no' dai h?n 334 ----;;:'

J. HO

5. Thue thu nh?p hoan l?i phai tra 335
6. Ol! phong trQ'cap mat vi~e lam 336
7. Ol! phOngphai tra dai h?n 337
8. Ooanh thu ehlfa thl!e hi~n 338
9. Quyphat trien khoa hge va eang ngM 339

B. Von chu slY hiru (400 = 410+430) 400 4.620.243.527 6.284.242.600

I. Von chu sO'hiru 410 IV.14 4.620.243.527 6.284.242.600

1. Von dau tlf eua eM s&hfru 411 4.500.000.000 4.500.000.000

2. Th~ng dlf von e6 phan 412
3. Von khae eua eM s&hfru 413
4. C6phieu quy 414
5. Chenh l~eh danh gia l?i tai san 415
6. Chenh l~eh tY gia hoi doai 416
7. Quy dau tlf phat trien 417 1.233.460.166

8. Quy dl! phOng tai ehinh 418 484.860.301

9. Quy khae thuQevon ehUs&hfru 419
10. L9'inhu?n sau thue ehlfa ph3.nphoi 420 120.243.527 65.922.133

11. Nguon von dau tlf XOCB 421
11. Quyho tr9' sap xep doanh nghi~p 422
II. Nguon kinh phi va quy khac 430

Tong cQngnguon von (440 = 300+400) 440 27.520.317.035 27.282.288.273
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CONG TY CO PHAN xAy Dl)'NG & QuAN LY SUA CHUA CAUDU'CrNG GIA LAI

BANG CANDOl KETOAN (tie'p theo)
Tai ngay 31 thang 12 niim 2014
[Dtrn vi tinh: VND)

CHI TIEU NGOAI BANG CAN DOl KE ToAN
Thuyet
minh

S6 cu6i nam

1. Tai san thue ngoai
2. V?t ttl', hang hoa nhan gifr ho, nhan gia cong
3. Hang hoa nhan ban hQ, nhan kY giXi,ky CU'Q'c
4. NQ'kh6 doi da xiXIy
S. Ngoai t~ cac I09.i

6. DI! toan chi su nghiep, du an

2.679.968.120

THAN DONG NH~T
KeToan Tru-ong

NGUYEN mrc HI~P
GiamDoc
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CONGTY c6 PHAN xAY Dl}'NG & QuAN LY SUA CHerA CAUDlYCrNGGIA LAI

BAo cAo KET QuA HO~.T DONG KINH DOANH

Cho nam tai chinh Mt thuc ngay 31 thOng 12 niim 2014
(DO'n vi tinh: VND)

Chitieu Maso Thuyet Narn nay Narn tru-c-e
minh

1 2 3 4 5

1. Doanh thu 01; V.Ol 42.138.736.281 33.607.273.362

2. Cac khoan giarn tnx doanh thu 02

3.
Doanh thu thuan vi?ban hang va cung dip 10 V.02 42.138.736.281 33.607.273.362
djch vI} (10= 01 - 02)

4. Gia von hang ban 11 V.03 38.445.607.831 28.973.812.748

5.
LQ'inhuan g(lp ve ban bang va eung dip dich 20 3.693.128.450 4.633.460.614
vu (20 = 10 - 11)

6. Doanh thu hoat Q(>ngtai chinh 21 V.04 4.947.500 12.414.987

7. Chi phi tai chlnh 22 338.813.888

Trang d6: Chi pn! lti! vay 23

8. Chi phi ban hang 24

9. Chi phi quan ly doanh nghiep 25 3.822.078.125 3.636.079.995

10.
LQ'inhuan thuan til' hoat di)ng kinh doanh 30 (124.002.175) 670.981.718
[30 = 20 + (21- 22) - (24 + 25)]

11. Thu nhap khac 31 V.05 3.254.545.454 13.597.000

12. ChiphikMe 32 V.06 2.983.333.333 169.491.883

13. LQ'inhuan khac (40 = 31- 32) 40 271.212.121 (155.894.883)

14.
Tong lo-inhuan ke toan truc-e thue (50 = 30 50 147.209.946 515.086.835
+ 40)

15. Chi phi thue TNDN hien hanh 51 V.07 32.386.188 89.118.798

16. Chi phi thue TNDN hoan lai 52

17.
LQ'inhuan sau thue thu nhap doanh nghiep 60 114.823.758 425.968.037
(60 = 50 - 51- 52)

18. Lai CO' ban tren co phieu 70 V.08 121 198

Cia Lai, ngay 11 thang 04 nom 2015

TRAN DONG NHAT

Ke Toan Tru-o-ng

Trang 9



CONG TY c6 PHANxAYDl}'NG& QUANLYSUA CHlrACAUDUO'NG GIALAI
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BADCADLUUCHUYENTIEN T~ (thea phuonq phop gi6n tiep)
Chonom tai chinh ket thuc ngdy 31 thang 12nom 2014
(Dan vi tfnh: VND)

Chitieu Maso
Thuyet Nam nay Narn truc-e
minh

I. Luu chuyen tien til' hoat d('lng kinh doanh
1 L9'i nhutin trtrtrc thue' 01 147.209.946 515.086.835
2 Dieu chinh cho ctu:khoan:

- Khau hao tai san co dinh 02 868.425.214 240.190.658
- Cackhoan du phong 03 (1.038.000.000) 728.916.000
- Lai,16chenh lech tY gia chua thuc hien 04
- Lai, 16til' heat d9ng dau tu 05 (276.159.621) (12.414.987)

- Chiphi lai yay 06 418.088.890 338.813.888

3
L9'i ntuuin til' hoat d9n9 kinh doanh truirc 08 119.564.429 1.810.592.394
thar. drii von ltru dong.

- Tang, giarn cac khoan phai thu 09 1.944.261.165 (7.960.103.388)
- Tang, giarn hang ton kho 10 (2.197.317.987) 1.992.720.698
Tang, giarn cac khoan phai tra (kh6ng ke lai 11 1.776.044.336 8.253.833.074
yay, thue TNDN)

- Tang giarn chi phi tra tnroc 12 38.642.344 35.802.385
- Tfen lai yay da tra 13 (418.088.890) (336.013.888) ~
- Thue thu nhap doanh nghiep da n9P 14 (89.118.798) (69.870.559) co
- Tien thu khac til' hoat d('lngkinh doanh 15 182.716.109 113.946.160 lACHN

)

- Tien chi khac til' heat d9ng kinh doanh 16 (2.369.193.951) (407.250.000) EM TI
Ltru chuyen tien thuan til' hoat d9n9 kinh doanh 20 (1.012.491.243) 3.433.656.876 KHA
II. LO'uehuyen tien til' ho~t dQng dau ttl' ~

Tien chi demua sam, xay dl;!'ngTSCf)va cae tai
1 IF

21 (2.002.712.591) (5.867.877.257) ~
san dai h9.nkhac
Tien thu til' thanh Iy,nhU'qng ban TSCDva cae 22 3.254.545.454
tai san dai h9.nkhac
Tien thu lai eho yay, co t(re va Iqi nhu~n dU'qe 27 4.947.500 12.414.987
ehia

Luu chuyen tien thuan til' ho~t d('lng dau ttl' 30 1.256.780.363 (5.855.462.270)

III. Luu chuyen tien til' ho~t d('lng tai ehinh
- Tien yay ngan h9.n,dai h9.nnMn dU'qe 33 4.000.000.000 8.000.000.000

- Tien chi tra nq goc yay 34 (4.000.000.000) (5.500.000.000)
Luu ehuyen tien thuan til' ho~t d('lng tai ehinh 40 2.500.000.000
Luu ehuyen tien thuan trong nam 50 244.289.120 78.194.606
Tien va tuO'ng duO'ng tien dau nam 60 V.l 517.571.910 439.377.304

Anh hU'&ngcua thay drii tjigi6 hoi d06i quy dOingoQi 61
t~

70 V.l 761.861.030 517.571.910

TRANDONGNHAT

KeToan TrlflyugGiam Doc
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~ CONGTV CO PHAN xAy DlJ'NG & QUAN LYSirA CHUA CAUDlraNG GIA LAI
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~ 3. Nganh nghe kinh doanh:

-~

THUYETMINHBAa cAo TAlCHINH
Choniim ta! ehfnh Mt thuc ngoy 31 thang 12 ruirn 2014

(Dun vi tfnh: VND)

I. a~c f>lEM HO~T ac)NG CllA DOANH NGHI~P

1. Hinh thtrc sO-hiru von:

Congty co phan 100% von trong nuoc

2. Linh vifc boat Q9n9kinh doanh:

Xay dung

Xaydung eong trinh duong be)chi tiEk Xaydung cong trinh giao thong: Nen, mat duong cap phdi, mat duong nhira,
eong be tong cot thep cac loai, cau be tong cot thep, cau thep.Chuan b] mat bang chi tiet: Thi cong san lap mat
bang;Xay dung nha cac loai chi tiet: Thi cong cac cong trlnh dan dung den cap 3;Xay dung cong trlnh cong Ich: Xay
dung cac cong trinh d~p thuy loi nhO;Giacong mua ban cac loai thiet b] an toan giao thong duong be),gia eong cae
lo;;tiong eong BTCTva cau ki~n be tong due san; Kinh doanh s~a ehfra 0 to xe may thi eong; Cho thue mua ban cae
lo;;tixe may thiet bi xay dl,l'ng,v~t tU',v~t li~u cae lo;;ti;Quan ly, duy tu sira ehfra dU'ang be),bao dam giao thOng suot,
thl,l'ehi~n cae eong tae tuan dU'ang, phoi hQ'pvai ehinh quyen bao v~ cae eong trinh giao thong.

GT
~MHi

.oN T
J V

II. CO'sa TRiNH BAy ~
HO=

1. CheQ9ke toan ap dr,mg

Congty ap dl:mgeM de)ke toan doanh nghi~p Vi~t Nam thea Quyet dinh so 15j2006-QBjBTC ngay 20 thang 03 nam
2006, sira doi bo sung thea Thong tU'244j2009jTT-BTC ngay 31 thang 12 nam 2009 va cae ehuan ml,l'eke toan Vi~t
Nam do B9Tai Chinh ban hanh.

2. Tuyenbo vevi~c tuan thri Chuanmifc ke toan va CheQ9ke toan

Ban Giam doc dam bao da tuan thu day du yeu cau eua cae Chuan mt,reke toan va Che dQKe toan Ooanh nghi~p Vi~t
Nam hi~n hanh trong vi~e l~p Baa eao tai ehinh.

3. Hinh thu-csoke toan ap dlJng: Nh~t k:Y chung.

4. Nien Q9ke toan: B~tdau til' ngay 01 thang 01 va ket thUevao ngay 31 thang 12 hang nam.

S. DO'nvi tien t~sri-dr,mgtrong ke toan: Bong Vi~t Nam (VNO).

6. CO'sO-Iq.pBao cao tai chinh

Bao eao tai ehinh dU'Q'etrinh bay thea nguyen tar gia goe.
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CONGTV COPHAN xA.Y D1}'NG&QUAN LY SirA CHO'A cAu mraNG GIA LAI

THUYETMINHBAa cAo TAlCHINH
Choniim ta! ehfnh Mt thUenqay 31 thang 12 niim 2014
[Dtrnvi tfnh: VND)

III. cAc CHINH sAcH KE ToAN Ap Dl)NG

1. Ciu:thay doi trong chinh stich ke totin va thuyet minh

Cacchinh sach ke toan Cong ty Slrdung de I?p bao cao tai chinh duoc ap dung nhat quan voi cac chinh sach da duoc
Slrdung de I?p bao cao tai chinh cho narn tai chlnh ke thiic ngay 31 thang 12 nam 2013.

2. tu« va tfro-ng dfro-ng tien

Tien va cac khoan nrong dirong tien bao gom tien mat, tien glri ngan hang, tien dang chuyen va cac khoan dau tu
ngan han co thot han thu hoi hoac dao han khong qua 3 thang ke tir ngay mua, co tinh thanh khoan cao, co kha nang
chuyen doi de dang chuyen doi th~mhm!)t 1U''!ngtien x~icdinh cung nhU'khong co nhieu rui ro trong vi~c chuyen doi
thanh tien.

3. Cackhodn phd; thu

Cackhoan phai thu dU',!cghi nh?n ban dau thea gia goc va luon dU'<?,cphan anh theo gia goc trong suot thCYigian tiep
thea

Cackhoan n,!p phai thu dU'<?,cxem xet trich I?p dl;l'phOng rui ro thea tuoi nq qua h~n cua cac khoan n,! ho~c thea dl;l'
kien ton that co the xay ra trong trll'cyngkhoan n,! chU'aden h~n thanh toan nhU'ngto chlrc kinh te I?p vao tinh tr~ng
pM san ho~c dang trong giai do~n lam thu tl,lCgiai the; ngU'CYin,! mat tich, b6 tron, dang bi cac cO'quan phap lu?t
truy to, xet xli'ho~c dang thi hanh an ho~c da cMt Chi phi dl;l'phOng phat sinh dU',!ch~ch toan vao "Chiphi qudn Ij"
~~~ .

f)oi vai cac khoan n<?,phai thu qua h~n thanh toan thi mlrc trich I?p dl;l'phOng dU'<?,ctrich I?p thea hU'ang dan cua
thong tU' 228/2009/TT-BTC ngay 07/12/2009 nhU'sau:

ThCYigian qua h~n MlrCtrich dl;l'phong
30%
50%
70%

100%

Tu tren 06 (sau) thang den dU'ai 01 (m!)t) nam
Tu 01 (m!)t) nam den 02 (hai) nam
Tu 02 (hai) nam den 03 (ba) nam
Tren 03 (ba) nam

4. Hang ton kho

- Nguyen taeghi nh(in hang ton kho: thea gia goc.

Giagoc cua hang ton kho mua ngoai bao gom gia mua, cac lo~i.thue khong dU'<?,choan I~i,chi phi v?n chuyen, boc
xep, bao quan trong qua trinh mua hang va cac chi phi khac co lien quan trl;l'ctiep den vi~cmua hang ton kho.

Giagoc cua hang ton kho do dO'nvi tl;l'san xuat bao gorn chi phI nguyen v~t li~u trl;l'ctiep, chi phi nhan cong trl;l'c
tiep, chi phi san xuat chung co dinh va chi phI san xuat chung bien doi phat sinh trong qua trinh chuyen hoa
nguyen v~t li~u thanh thanh pham.

San pham d&dang cuoi ky dU',!cdanh gia thea phU'()'ngphap san pham hoan thanh tU'O'ngQU'O'ng.

- PhuO'ngphap tinh giG trj hang ton kho: Giaxuat hang ton kho dU'<?,ctlnh thea phU'O'ngphap thl!C te dich danh.

- Phuang phap hgeh toan hang ton kho: Kekhai thU'lY}",o.;.uyen.
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CONG TV CO PHAN xAYDlfNG & QUAN LY sirA CHU'A CAUmraNG GIA LAI------------------------------'"---,_-,--
THUYETMINHBAo cAo TAl CHINH(Tiep theo)
Chonc'imtai chfnh ket thuc ngdy 31 thang 12niim 2014
[Don vi tfnh: VND)

S. Tid san codjnh hiru hint;

Tai san co dinh duoc the hien thea nguyen gta tnr hao mon lUyke. Nguyen gia tal san co dinh bao gam toan bi) cac
chi phi rna Cong ty phai b6 ra de co duoc tal san co dinh tinh aen thai diem dua tai san do vao trang thai san sang Slr
dung, Cac chi phi phat sinh sau ghi nhan ban dau chi duoc ghi tang nguyen gia tai san co djnh neu cac chi phi nay
chac chan lam tang loi Ich kinh te trong tuong lai do Slr dung tal san do. Cac chi phi khong th6a man dieu ki~n tren
d,!ge ghi nhan la chi phi trong kYo

Khi tai san co dinh duge ban hay thanh Iy, nguyen gta va khau hao lfly ke duoc xoa so va bat ky khoan lai 10nao
phat sinh do vi~e thanh ly deu duge tinh vao thu nhap hay chi phi trong kYo

Tai san co dinh duoc khau hao thea phuang phap duang th~ng d1,l'atren thai gian hii'u dl,mguae tinh. So nam khau
hao eua cae IOC;litai san co dinh nhu sau:

Lo~itai san -co djnh nc'im
Nha elra, v~t kien true
Maymoe va thiet bi

12 - 25
04 - 08

Phuang ti~n v~n tai, truyen dan 06 - 07

Thiet bi, d1,lnge1,lquan Iy 04 - 08

6. Nguyen tacghi nh~n va von hoa cackhoan chi phi di vay

Chi phi di yay duge ghi nh~n vao chi phi trong kYo Trll'Cmghgp chi phi di yay lien quan tr1,l'etiep aen vi~e dau tu xay
d1,l'ngho?e san xuat tai san da dang can co mi)t thai gian du dai (tren 12 thang) de co the dua vao Slrd1,lngthea ml,le
dich dinh truae ho?e ban thi chi phi di yay nay dugc von hoa.

7. Chiphi tra trrl't:Ycdai ht;m

• Congc(l, d(lng C(l

Cae eDnge1,l,d1,lnge1,lda dua vao Slr dl,lngduge phan bo vao chi phi trong ky thea phuang phap duang th~ng vai
thai gian phan bo khDngqua 03 nam.

8 Cackhoan dr.rphong phai tra

CDngty trlch quy d1,l'phOng tien luang 17% tren tong quy luang th1,l'ehi~n

9. Nguon von kinh doanh . quy

- Nguan von kinh doanh eua CDngty baa gom:
+ Von dau tu eua ehUsa hii'u: von phap dinh da dau tu.

- Caequy dugc trfeh I~pva Slrd1,lngthea fHeu I~CDngty.

_lD. Nguyen tacghi nh~n doanh thu

- Doanh thu bUnhang dlJ'{Ycghi nh~n khi dong thtYithOaman tat ca niim (5) dieu ki~n sau:

+ Phan Ian rui ra va Igi leh gan lien vai quyen sa hll'u s,'mpham ho~e hang bOaCIaClugeehuyen giaa eho nguai mua;

+ CDngty khong con nam gill'quyen quan Iy hang h6a nhu nguai sa hii'u hang h6a ha~e quyen kiem soat himg bOa;
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CONG TV CO PHAN xAY Dl}'NG & QUAN LV S(rA CHfr A CAU DlfCrNG GIA LAI

THUYET MINH BAa cAo TAl CHINH (Tiep theo)

Choniim ta! chinh Ut thtic ngay 31 thcing 12 niim 2014
{£Janvi tfnh: VND)

10. Nguyen tacghi nht;in doanh thu

- Doanh thu btin hilng dU'9'cghi nht;in khi dong thot thoa man tat ca niim (5) dieu kien sau:

+ Doanh thu dtroc xac dinh nrong doi chac chan;

+ Cong ty da thu dU'<?,choac se thu duoc lot Ich kinh te til' giao dich ban hang;

+ Xacdinh diroc chi phi lien quan aen giao dich ban hang.

Doanh thu ph at sinh til' tien liii clla doanh nghi~p dU'9'cghi nht;in khi thoa man dong thiri hai (2) dieu ki~n sau:

+ C6 kha nang thu diroc lot Ich kinh te til' giao dich d6;

+ Doanh thu duoc xac dinh tuong doi cMc chan.

11. H9'P dong xdy dlJ'ng

- Khi ket qua thirc hi~n h9'P dong dU'9'c U'cYctinh m9t cacl: dang tin ct;iy:

+ f)oi vot cac hop dong xay dung qui dinh nha thau diroc thanh toan thea tien dQ ke hoach, doanh thu va chi phi
lien quan aen h<?,pdong dU'<?,cghi nb?n tU'O'ngfrng vai phan cang vi~c da hoan thanh do C6ng ty tl,l'xac djnh. 4-:r

: TRA'
J

KIEI

?-.. K~.
~

+ f)oi vai cac h<?'pdong xay dl,l'ng qui djnh nha thau dU'<?,cthanh toan thea gia trj khoi IU'<?,ngthl,l'c hi~n, doanh thu va
chi phi lien quan aen h<?,pdong dU'<?,cghi nh~n tU'ang frng vai phan cang vi~c da hoan thanh dU'<?,ckhach hang xac
nh~n trong ky dU'<?,cphim anh tren h6a dan da l~p.

- Khi ket qua thlJ'Chi~n h9'P dong xdy dlJ'ng khOng the' U'cYCtinh dU'9'c m(jt cach dang tin ct;iy:

+ Doanh thu chi dU'<?,cghi nh~n ttrang dU'ang vai chi phi cua h<?'pdong da phat sinh rna vi~c hoan tra la tU'ang doi
char chan.

+ Chi phi cua h<?,pdong chi dU'<?,cghi nh~n la chi phi trong ky khi cac chi phi nay da phat sinh.

- Chenh l~ch gifra tong doanh thu hly ke cua h<?,pdong xay dl,l'ng da ghi nh~n va khoan tien luy ke ghi tren h6a dan
thanh toan thea tien dQ ke ho~ch cua h<?,pdong dU'<?,cghi nh~n la khoan phai thu ho~c phai tra thea tien dQ ke ho~ch
cua cac h<?'pdong xay dl,l'ng.

.12. Nguyen tac va phU'O'ng phclp ghi nht;in chi phi thue thu nht;ip doanh nghi~p hi~n hanh, chi phi thue thu nhtJp
doanh nghi~p hoan l{li.

Thue thu nh~p hi~n hanh la khoan thue dU'<?,ctinh dl,l'a tren thu nb?p chju thue trong ky vai thue suat ap dl:mg t~i
ngay cuoi kyoThu nh~p chju thue chenh l~ch so vai l<?,inhu~n ke toan la do dieu chinh cac khoim chenh I~ch t~rn
thai gifra thue va ke toan cung nhU' dieu chlnh cac khoan thu nh~p va chi phi khang phai chju thue hay khang dU'<?,c
khau trlr.

IV. THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN MlJC TRiNH BAy TRONG BANG CAN DOl KE ToAN

01. TieD

Chi tH~u

- Tien mt;it
- Tienglri ngan hang

CQDg

Cuoi Dam Dau Dam

7.151.284

754.709.746
73.486.311

444.085.599
517.571.910761.861.030

Trang 14
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Dau nam jNG
157.271.100 NHltM

roAN
2.308.431.461 1.824.706.318ANG
2.465.702.561 1.824.706.318=================== =======..:__ '».H

1.759.000.000
542.776.508

6.654.953 65.706.318-------
2.308.431.461 ==1::.8:::2=4=.7:::::0=6=.3=1=8

02. Phai thu cua khach bang

Chitieu Cuoi nam

~ C:ONGTV CO PHAN xAY Dl)'NG & QUAN LY SlrA CHirA CAUDU'O'NG GIA LAI
~ <"-".-~-----""-""."'"

~ 'I'HUYETMINH BAo cAo TAl CHINH (Tiep theo)
~ Choniim tat chinh Mt thuc ngay 31 thang 12niim 2014
~ (Dan vj tinh: VND)

~

~

~

~ - Sa Giao Thong V?n Tai tlnh Gia Lai
- CongTy cs Phan Xay Dung se 8 Thang Long

9.921.403.444

- Phai thu cac khach hang khac
CQng 9.921.403.444

03. Tra trtroc eho nglfCri ban

Chitieu
- Cong ty CP Co' gi&i va xay lap Gia lai
- Cacnha cung cap khac
- Cong Ty Kinh Doanh Hang Xuat Khdu Quang
CQng

Cufii nam
6.640.999.981
100.296.982

6.741.296.963

04. Cackhoan phat thu ngan han khac

Chitieu
- Phai thu nguoi lao dQng
- Phai thu ngan han khac (*)
CQng

(*) Chitiet cac khoan phQi thu ngan han khac

Chitieu
- Cong Ty Kinh Doanh Hang Xuat Khdu Quang f)li'c (TNHH)
- Thai Ni'r Kieu Trang
- Cac khoan phai thu khac
CQng

Cuoi nam

Cuoi nam

.~~ 05. Hang ton kho

,...
,._ ..

213.846.758 145.765.760
2.851.739.055 722.502.066-------
3.065.585.813 868.267.826==::::i::::i:========

Chitieu

- Nguyen lieu, V?t li~u
- Chi phi san xuat, kinh doanh da dang
CQng gia goe hang ton kho

06. Tai san ngan h~n kbac
Chitieu
- TCJ,mli'ng
- Ky quy, kY CU'Q'C ngan hCJ,n
CQng

Dau nam
13.340.630.444
2.558.388.120
121.580.000

16.020.598.564

Daunam
2.896.000.000
220.000.000

1.338.586.328
4.454.586.328

Dau nam
1.759.000.000

Dau nam

1.686.881.896
Cuoinam -------Daunam

139.654.819
320.000.000

1.686.881.896 459.654.819======

Trang 15



CONG TY CO PHAN xA.Y Dl}'NG & QUAN LY SirA CHU'A CAUDlfCrNG GIA LAI

----------------------------------------------------------------.-------------------------------------_._._
THUYETMINHBAo cAo TAl CHINH(tiep theo)
Chonam tai chfnh ket thuc ngay 31 thang 12nam 2014
(Dan vi tfnh: VND)

07. Tang, giam tai san co dinh htru hinh

Khoan muc Nha cira, v~t May moe, thiet Phuong ti~n Thlet b], dung TSCDhuuhinh
T6ngcQngkien true bi v~n tai, truyen cu quan Iy khac

Nguyen gta

So du' dau nam 2.188.369.778 8.595.639.160 2.300.372.126 30.000.000 - 13.114.381.064
- Mua trong nam 2.057.776.227 2.057.776.227
- Dau tu xay dung cooban hoan thanh
- Tang khac
- Chuyen sang bat dQng san aau tu
- Thanh Iy, nhuong ban 3.254.545.454 3.254.545.454
- Giarn khac
So du cuoi nam 2.188.369.778 7.398.869.933 2.300.372.126 30.000.000 11.917.611.837
Gia tr] hao mon lfiy ke
So dtr dau nam 1.742.512.174 2.691.260.840 2.198.527.402 30.000.000 6.662.300.416
- Khau hao trong narn 42.993.610 769.879.925 55.551.679 868.425.214
- Tang khac
- Chuyen sang bat aQng san aau tu
- Thanh Iy, nhirong ban 271.212.121 271.212.121
- Giarn khac

56 du' cu6i nam 1.785.505.784 3.189.928.644 2.254.079.081 30.000.000 7.259.513.509
Gia tr] con lai
- Tal ngay dau nam 445.857.604 5.904.378.320 101.844.724 6.452.080.648
- Tai ngay cuoi nam 402.863.994 4.208.941.289 46.293.045 4.658.098.328

Trang 16
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Cuoi nam Dau nam-------
4.000.000.000 4.000.000.000-------
4.000.000.000 4.000.000.000============:::::::::::

COINGTYCOPHANxAYOl)'NG&QUANLYsirACHO'ACAUDU'CYNGGIALAI

THUYETMINHBAo cAo TAlCHINH(tiep theo)
Choniim tai ehfnh Mt thuc ngay 31 thang 12 niim 2014
(Don vi tinh: VND)

08. Yay va nQ'nglin han

Chitieu
- Yayngan han ngan hang (*)
Cc)ng

(*) Chitiet khoan vay ngan han ngan hang Ngoai thuong Vi~tNam: thee hop dong tin dung 56 326/14/NHNT ngay
02/010/2014 ..

- Han mire tin dung: 4.000.000, 00 VND
- Laisuat: 9,6%
- Thai gian yay la 06 thang,
- Mucdich yay : Chi phi cong trlnh,
- Khoan yay nay diroc dam bao bang viec the chap tat san thee hop dong the chap tai san 56 09/04/NHNT ngay
09/04/2012 va 23/07A/NHNT ngay 23/07/2012.

Cuoi nam -------
4.036.524.936
2.980.333.271
2.817.380.500
1.021.556.276
842.555.148
627.771.542
612.445.800
600.000.000
176.445.601
173.348.192
126.418.725
120.513.811

. 110.125.991
483.423.561

09. Phal tra nguet ban

Chitieu
- Congty KDhang xuat khdu Quang Blre
- Congty Bong Hung GiaLai
- Congty TNHHBTTMDVTin Thanh
- Pham Van Tuan
- Nguyen Thao
- Nguyen Van Thanh
- HoTheHai
- HQ'ptac xa VT&DVPlieku
- Pharn Dlnh Tuyen
- Tran Qu6e Su-Bqi 1
- Tra Thanh Lam
- Congty TNHHSaN BAT
- TranVan Toan

. - Cacnha cung eap khac
- CongTy Co Phan Thang Long
- Phai tra eho oqi thi cong
Cc)ng

1.790.173.414
1.065.647.000
4.555.408.639

14.728.843.354 8.558.312.053

Cuoi nam Daumlm
648.034.423 1.217.308.457
215.102.297 89.118.798
97.804.725 44.932.669

18.693.930 7.976.296

64.956.940 66.895.410

47.930.787 2.556.435

1.092.523.102 1.428.788.065

10. Thuf va cae khoan phai nc)p nba nU'cYc

Chitieu
- Thue gia tri gia tang
- Thue thu nh~p doanh nghi~p
- Thue thu nh~p ca nhan
- Thue tai nguyen
- Thue nha oat va tien thue dat
- Phi, I~phi va cae khoan phai nqp khae
Cc)ng

Trang 17



CONGTY c6 PHAN KAY Ol}'NG & QUAN LY SlrA CHITA cAu m]'aNG GIA LAI

-----_.,----
THUYETMINHBAa cAo TAlCHINH(tiep thea)
Chonom tat chinh Mt thuc ngdy 31 thGng12nom 2014
[Don vi tfnh: VND)

11, Cackhoan phal tra, phal nQp ngan han khac

Chitieu
o raj san thira cho Xlr ly-
o Baa hiem xiihQi
o BaDhiem y te
o Kinh phi cong doan
o Baa hiem that nghiep
o Phai tra khac (*)
C(lng

Cudi nam Daunam
730.286

935.445.111 694.022.504
103.639.565 131.154.526
157.710.728 112.792.028
44.581.901 58.047.258

561.348.691 228.412.032
1.803.456.282 1.224.428.348

(*) Chitilt cdc khodn phdi trd ngan han khdc

Chitieu
o Phai tra khac
o Phai tra liii BHXH
o Tam u-ng
C(lng

Cudi narn Daunam
427.145.093 171.052.513
117.814.129 46.847.679 f$16.389.469 10.511.840
561.348.691 228.412.032

~

f KI

't..
Cudi nam Dau nam ~

1.069.200.000 977.500.000
1.069.200.000 977.500.000

12. 0\1'phong phal tra ngan han

Chitieu
o Trfch du phong tien luong
C(lng

13. Quy khen thuong, phtic leri

Chitieu
o SodQU niim
o Tang do trfch lap tir quy dau tir phat trien
o Tang do trfch l~p tir quy du phong tai chfnh
o Socuiii nom

Gia ttl
(65.706.318)
157.005.720
110.559.368
201.858.770

Trang 18
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-----------------------~.~.."~~----'--~-CONG TY CO PHAN KAy Dl)'NG & QUAN LY SUA CHUA CAUDU'(:rNG GIA LA:

THUYETMINHBAa cAo TAl CHINH(tiep theo)

Cho narn tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2014

(DO'n vi tinh: VND)

14. Von chu sa hfru

a. Bang doi chieu bien dQng cua von Chll sa hii'u

Von dau tlr cua Quy dau nr phat Quy d" phong LQ'inhuan chua Nguon von dau
Khoan muc chu sa hiru trien tal chinh phan ph6i tlrXDCB TongcQng

S6 dtr dau nam trU'{Yc 4.500.000.000 1.233.460.166 484.860.301 (858.180.341) 5.360.140.126

- Tang von trong nam tnroc
- LQ'inhuan trong narn tnroc 425.968.037 425.968.037

- Tangkhac 498.134.437 498.134.437
- Giam von nam truoc
- Giam khac
So dir dau nam nay 4.500.000.000 1.233.460.166 484.860.301 65.922.133 6.284.242.600

- Tang von trong nam nay
- LQ'inhuan trong nam nay 114.823.758 114.823.758

- Tang khac
- Giam von nam nay
- Giam khac (1.233.460.166) (484.860.301) (60.502.364) (1.778.822.831)

se du cu6i k.Y 4.500.000.000 120.243.527 4.620.243.527

Trang 19
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CONGTV CO PHAN xA.VDl}'NG & QuAN LYSerA CHUA CAUDU'aNG GIA LAI

THUYETMINH BAa cAo TAl CHINH (tiep theo)

Choniim tai ehfnhMt thuc nga.y31 thang 12niim 2014
(Don vi tfnh: VND)

14. Von chu sO-hfru (Tiep theo)

b. Chi tiet von dau tir cua chir sO-hiru

Chitieu

- Tong CongTy Bau tu va Kinh doanh von Nha Nuoc

- Cong Ty Kinh Doanh Hang Xuat Khdu Quang B(re
(TNHH)

- Ong Le Duy Ninh

C{lOg

c. Cophieu

Chitieu

- S6ltr9'ng eo phieu dang hru hanh
+ Cophieu pho thong
+ Cophieu U'ualii

Menh gia eo phieu dang hru hanh: 10.000 VND/ C6 phieu

Cuoi nam Daunam
2.193.040.000 2.193.040.000

2.296.960.000 2.296.960.000

10.000.000 10.000.000
4.500.000.000 4.500.000.000

Cuoi nam Daunam
450.000

450.000
450.000

450.000

."~
in
A HlIt
nU
VI(THONG TIN 80 SUNG CHO cAc KHOAN MlJC TRINH BAv TRONG BAo cAo KET QuA HO~T DONG KINH

VI. DOANH

01. Tong doanh thu ban hang va cung cap djch V1) (Ma s6 01)

Chitieu
- Doanh thu ban hang

- Doanh thu h9'P dong xay dung
C{lng

Nam nay Nam truo-c_______ -
25.178.209

42.113.558.072 33.607.273.362

42.138.736.281 ==33=.=60=7=.2=7=3=.3=6=2

OZ. Doanh thu thuan ve ban hang va cung cap djch vu (Ma s610)

Chitieu _____ N_a_wm_n_a..:...y N_am_tr_U'_IY_c

- Doanh thu ban hang

- Doanh thu h9'P dong xay dung
C{lng

25.178.209

42.113.558.072 __ 3_3_.6_07_._27_3_.3_6-2

42.138.736.281 ====33=.6:=0:::7=.2=:7=3=.3=6=2

0:3. Gia von hang ban (Ma so 11)

Chitieu

- Gta von cua hang h6a

- Gia von cua h9'P dong xay dung
C{lng

_____ N_a_m_n_a..:...y N_am_tr_U'_IY_e

22.030.908

38.423.576.923 __ 2_8_.9_7_3_.8_1_2._7_48_

38.445.607.831 28.973.812.748

04. Doanh thu hoat d{lng tai chinh (Ma so 21)

Chitieu

- Lai tien giH

C{lng

_____ N_a_m_n_a~y N_a_Wm__tr_U'_~_'_e

4 947 500 12.414.987-----_. __._--------
4 947 500 12.414.987

====='====' = =======

Trang 20



CONG TY CO PHAN xAY Dl}'NG & QUANLYSlrACHirA cAu mraNG GIALAI

07. Chi phi thueTNDN hi~n hanh (Ma s6 51)

Chitieu

- Chiphi thue TNDNtinh tren thu nhap chiu thue nam hien hanh
Tong chi phi thue TNDNhi~n hanh

(*) Thue thu nh~p doanh nghtep phal nQp trong nam dlfQ'Cd" tinh nhu sau:

Chitieu

- Tong 19'inhuan ke toan tnroc thue

- Cackhoan dieu ch!nh tang, giam 19'inhuan ke toan dexac dinh 19'i
nhuan chiu thue thu nhap doanh nghiep

+ Cackhoan dieu chinh tang
- Tong thu nhap chiu thue
- Thu nhap tlnh thue trong kY
- Thue suat thue thu nhap doanh nghiep
- Chiphi thue thu nhap doanh nghiep hlen hanh

THUYETMINHBAa cAa TAlCHINH(tiep theo)
Choniim ta! chinh Mt thiic ngciy31 thang 12 tuim 2014
[Don vi tfnh: VND)

05. Thu nhap khac

Chitieu
- Thanh ly tai san
-Khac

CQng

06.. Chi phi khac
Chitieu
- Thanh ly tai san
- Khac
CQng

OB. Lai co' ban tren co phieu

Chitieu
- L9'inhu~n ke toan sau thue thu nMp doanh nghi~p
- L9'inhu~n phan bo cho Codong sa hii'u Cophieu pho thong
- Cophieu pho thOng dang Ilfu hanh blnh quan trong nam

- Lai CO' ban tren co phieu

09. Chi phi san xuat kinh doanh thea yeu t6

Chitieu
- Chiphi nguyen v~t li~u
- Chiphi nhan cong
- Chiphi khau hao TSCf)
- Chiphi djch V\l mua ngoai
- Chiphi bang tien khac

C{lng

Trang 21

Nam nay Nam truc-e-------..:..3.254.545.454

13.597.000
3.254.545.454 ===~1;;;3.=5,;9=7'=0,;;0;,0

Nam nay Nam truc-e-------..:..
2.983.333.333

169.491.883
2.983.333.333 169.491.883=================

Nam nay Nam tru-c-e-------
32.386.188 89.118.798--------
32.386.188 89.118.798

Cudi narn
86.707.582

60.502.364
147.209.946
147.209.946

22,00%
32.386.188

Namnay Nam trlfac

54.321.394 89.118.798
54.321.394 89.118.798

450.000 450.000

121 198

Nitm nay Nitm trlf&C

28.814.317.010 13.425.965.308

7.932.886.619 9.063.266.110

812.790.251 240.190.658

3.009.420.155 6.692.141.126

660.271.920 1.273.517.640

41.229.685.956 30.695.080.842



CONG TV CO PHAN xA.Y Dl}'NG & QUAN LY S(r A CHii'A CAUmraNG GIA LAI

THUYETMINHBAa cAa TAlCHINH(tiep theo)
Choniim tai ehfnh Mt thuc ngay 31 thang 12 tuim 2014
(Dan vi tfnh: VND)

VII. NHii'NG THONG TIN KHAc

1. Giao djch vcHcac ben lien quan

Tal ngay ket thuc nam tai chinh cong no- vo-i cac thanh vlen quan Iy chti chat va cac ca nhan co Iien quan nhu
a. Tra trtroc cho nglfiri ban

Chi tieu Nam nay Nam trlfO-C",
- Cong ty CPCo gi&iva xay HipGia lai
CQngn9' tra trlfO-Ccho nglfiri ban

6.640.999.981 2.896.000.000
6.640.999.981 2.896.000.000

b. Phal thu ngdn han khac
Chitieu

- CongTy Kinh Doanh Hang Xuat KhduQuang £)lrc(TNHH)
CQngn9' phal thu ngdn han khac

Nam nay Nam truc-e-------
1.759.000.000 1.759.000.000--------

1.759.000.000 ==,;,1::.7=5,;,9.=:0=0=0.=:0=0=0

c. Phai tra nglfiri ban
Chitieu
- CongTy Kinh Doanh Hang Xuat Khau Quang f)(rc (TNHH)
p

Nam nay --------
4.036.524.936 •• ~~
4.036.524.936 ======= 1

Maiquanh~

Nam truc-e

Cong ty me
Codongl&n
Cling cong ty me

TRAN DONG NH~T
Ke Toan TrlfcYng

Trang 22










































































































