
   

 

 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
NĂM 2009 

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16 

(LICOGI 16) 

  

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302310209 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành 

phố Hồ Chí Minh cấp ngày 02 tháng 06 năm 2006, thay đổi lần thứ 10 ngày 21/03/2010) 

 

 

Báo cáo thường niên  này sẽ được cung cấp tại: 

Công ty Cổ phần LICOGI 16 

� 24A Phan Đăng Lưu, P.6, Q. Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh  

� Điện thoại: (84.8) 38 411 375 – (84.8) 22445477   Fax: (84.8) 38 411 376 

� www.licogi16.com 

Phụ trách công bố thông tin: 

Họ tên: Phạm Xuân Diện   Chức vụ: Tp. Kinh tế 

Số điện thoại: (84.8) 38 411 375 - (84.8) 22445477    Fax: (84.8) 28 411 37
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CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16 
Tên cổ phiếu:  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Licogi 16 

Mã giao dịch: LCG 

Loại cổ phiếu:                                             Cổ phiếu phổ thông 

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu  

Niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) 

Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 25.000.000 cổ phiếu         

Tổng giá trị niêm yết:                               250.000.000.000 đồng (tính theo mệnh giá) 

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN 

� Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Việt Nam 

      Địa chỉ: 01 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội 

      Điện thọai: 84-438241990   Fax:  84-438253973 

Hội đồng quản trị công ty: 

1. Ông Bùi Dương Hùng      Chủ tịch 

2. Ông Lê Văn Nga       Thành viên 

3. Ông Vũ Công Hưng      Thành viên 

4. Ông Hoàng Minh Khai     Thành viên 

5. Ông Nguyễn Duy Bảo     Thành viên 

6. Bà Đặng Phạm Minh Loan    Thành viên 

Ban Tổng giám đốc 

1. Ông Lê Văn Nga       Tổng giám đốc 

2. Ông Hoàng Minh Khai     Phó Tổng giám đốc 

3. Ông Bùi Đông Hoàn      Phó Tổng giám đốc  

4. Ông Vũ Công Hưng      Phó Tổng giám đốc  

5. Ông Đoàn Thuận Chí      Phó Tổng giám đốc  

Ban Kiểm soát 

1. Ông Trần Đình Tuấn      Trưởng ban 

2. Bà Phạm Thị Minh Hiền     Thành viên 

3. Ông Phạm Xuân Diện      Thành viên
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NỘI DUNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
 

I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY 

Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 

Công ty cổ phần Licogi 16 trước đây là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng Công ty Xây 
dựng và Phát triển Hạ tầng (Licogi) được thành lập theo quyết định số 427/QĐ – BXD  

ngày 08/3/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng trên cơ sở tổ chức lại Chi Nhánh của Tổng 
Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng tại Tp Hồ Chí Minh.  

Thực hiện chủ trương của Nhà nước về việc chuyển đổi các Doanh nghiệp Nhà nước thành 
Công ty cổ phần. Năm 2005 Công ty tiến hành công tác cổ phần hoá và đến năm 2006 Công 

ty Xây dựng số 16 chính thức chuyển thành Công ty Cổ phần Licogi 16 theo Quyết định số 

327/QĐ-BXD ngày 28/02/2006 và Quyết định số 844/QĐ-BXD ngày 31/5/2006 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng. Công ty chính thức nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở 
Kế hoạch và Đầu tư TpHCM cấp ngày 02/06/2006. 

- Tên giao dịch đầy đủ bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16 

Tên giao dịch đối ngoại: LICOGI 16 JOINT STOCK COMPANY 

Tên giao dịch viết tắt: LICOGI 16 

Logo Công ty 

 

- Trụ sở giao dịch của Công ty: 

• Địa chỉ: 24A Phan Đăng Lưu, phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM 

• Điện thoại: (84.83) 8 411 375 – (84.83)2445477   Fax: (84.83) 8 411 376 

• Email: info@licogi16.com    Website: www.licogi16.com 

• Mã số thuế: 0302310209 

• Nơi mở tài khoản:  

TT Ngân hàng giao dịch Số tài khoản Ghi chú 
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1 Nông  nghiệp và phát triển nông thôn- CN Đông Sài Gòn 6280.00.030192 VND  

2 Ngân hàng TMCP tiên phong (TB bank) 26091985001 VND 

3 Ngân hàng liên doanh Lào- việt 040.00.7300.00097.4 USD 

Ngành nghề kinh doanh:  

Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, 
sân bay, bến cảng, đường dây và các trạm biến thế điện; các công trình cấp thoát nước và vệ 

sinh môi trường, nền móng công trình.  

Sản xuất, mua bán vật tư, thiết bị, phụ tùng và các loại vật liệu xây dựng, ống cống bê tông, 

bê tông thương phẩm; gia công, chế tạo các sản phẩm cơ khí xây dựng; cốp pha định hình, 

dàn giáo, khung nhà công nghiệp (không sản xuất, gia công tại trụ sở).  

Mua bán, cho thuê thiết bị vật tư kỹ thuật; tư vấn đầu tư. Dịch vụ sửa chữa, lắp đặt máy 
móc, thiết bị, các sản phẩm cơ khí và kết cấu định hình.  

Đầu tư, kinh doanh nhà ở, khu đô thị mới, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, các dự án thủy 
điện vừa và nhỏ.  

Mua bán máy móc, vật tư ngành xây dựng.  

Thí nghiệm vật liệu xây dựng.  

Khai thác đá. Khai thác đá có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.  

Đào tạo  nghề. Giáo dục trung cấp chuyên nghiệp. Đào tạo cao đẳng. Giáo dục trung học 

phổ thông. 

Vốn điều lệ:    250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng) 

 

Quá trình thay đổi vốn điều lệ: 

Bảng 1: Quá trình thay đổi vốn điều lệ 

Thời gian 
kết thúc đợt 

tăng vốn 

Vốn điều lệ 
trước khi tăng 

(VNĐ) 

Giá trị tăng 
(VNĐ) 

Vốn điều lệ sau 
khi tăng (VNĐ) Phương thức 

30/12/2006 12.000.000.000 13.000.000.000 25.000.000.000 Chào bán ra công chúng. 

30/06/2007 25.000.000.000 31.500.000.000 56.500.000.000 
Bán cho CBNV, Cổ đông 
hiện hữu, cổ đông chiến 
lược, bán riêng lẻ cho các 
Nhà đầu tư lớn theo Nghị 
quyết ĐHĐCD ngày 
07/02/2007. 
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30/03/2008 56.500.000.000 79.500.000.000 136.000.000.000 Chào bán ra công chúng 
theo Giấy chứng nhận 
chào bán cổ phiếu ra công 
chúng số 232/UBCK-
GCN ngày 29/11/2007 

30/6/2009 136.000.000.000 68.000.000.000 204.000.000.000 Chia cổ tức năm 2008 
bằng cổ phiếu với tỷ lê 
50% 

20/11/2009 204.000.000.000 46.000.000.000 250.000.000.000 Chào bán riêng lẻ cho các 
nhà đầu tư lớn 

Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận đối với Tập thể Công ty Cổ phần LICOGI 16 
từ năm 2005-2009: 

Năm Số ký 
hiệu QĐ 

Ngày/ 
tháng/ năm 

Cấp khen 
thưởng 

Thành tích Công ty 

09/QĐ-
BXD 

04/01/ 2006 Bộ Xây 
dựng 

Tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc năm 2005 

71 
QĐ/TV. 
ĐUK 

30/3/ 2006 Đảng bộ 
Khối CS 
BXD 

Cơ sở đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh năm 
2005 

2005 

983 QĐ/ 
TTg 

21/7/ 2006 Thủ tướng 
Chính phủ 

Tặng Bằng khen Đơn vị đã có thành tích trong 
công tác từ 2001-2005, góp phần vào sự nghiệp 
xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc 

  Bộ Xây 
dựng 

Tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc năm 2006 

509/QĐ-
BXD 

 Bộ Xây 
dựng 

Bộ XD tặng Bằng khen Công ty đã hoàn thành 
tốt nhiệm vụ công tác 

2006 

38/QĐ-
CĐXD 
VN 

17/01/ 2007 Công đoàn 
XD VN 

Tặng cờ đơn vị hoạt động công đoàn xuất sắc 
năm 2006 

2007 902 QĐ/ 
TCT-
TĐKT 

04/7/ 2007 Tcty 
LICOGI 

Đơn vị có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm 
vụ công tác 6 tháng đầu năm. Đơn vị đứng thứ 
nhất trong Tcty XD và PT hạ tầng. 

 1441/ 
2007/ QĐ-
CTN 

27/11/ 2007 Chủ tịch 
Nước 

Tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba 
cho đơn vị đã có thành tích XS trong công tác 
từ năm 2002-2006, góp phần vào sự nghiệp XD 
CNXH và bảo vệ Tổ quốc. 

 03/QĐ-
BXD 

03/01/08 
Bộ Xây 
dựng 

Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Xây dựng 

2008   Bộ Xây 
dựng 

Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Xây dựng 

 
08-
QĐ/ĐUK 5/3/2009 

Đảng ủy 
khối CS 
BXD 

Đảng bộ cơ sở Trong sạch vững mạnh tiêu 
biểu năm 2008 
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II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   

1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2009 

1.1. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU: 

� Toång doanh thu thuaàn cả hệ thống LICOGI 16:  936.742.000.000 ñoàng 

Trong ñoù: 
+ Tính rieâng cuûa Coâng ty LICOGI 16: 509.979.000.000 ñoàng ñaït 110,75% so vôùi keá 
hoaïch ñeà ra ñaàu naêm, taêng 5,39% so vôùi thöïc hieän naêm 2008. 
+ Caùc coâng ty thaønh vieân: 426.763.000.000 ñoàng. 

� Lôïi nhuaän tröôùc thueá tính rieâng cuûa LICOGI 16:  253.992.154.579 ñoàng 
� Lôïi nhuaän sau thueá tính rieâng cuûa LICOGI 16:        209.386.989.304 ñoàng, ñaït 
130,87% so vôùi keá hoaïch vaø taêng 56,99% so vôùi thöïc hieän naêm 2008 (Lôïi nhuaän sau 
thueá naêm 2008 laø: 133.377.329.000 ñoàng). 
� Tæ suaát lôïi nhuaän sau thueá/voán ñieàu leä 250.000.000.000 ñ: 83,75%. 

� Thu nhaäp treân moãi coå phieáu: 12.883 ñoàng (tính theo soá coå phaàn löu haønh bình 
quaân trong naêm ). 

 (Năm 2009 là năm thứ 3 Công ty hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần nên được 
giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp). 

BẢNG 1: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KHSXKD NĂM 2009 

Thực hiện năm 2009 Tyû leä thöïc hieän so vôùi keá hoaïch (%) 

TT Teân Coâng trình   

Saûn löôïng Doanh thu 
Lôïi nhuaän 
sau thueá 
TNDN 

Saûn löôïng Doanh thu 
Lôïi nhuaän 
sau thueá 
TNDN 

  Toång coäng       
1,552,898  

         
936,742  

       
237,361  

94.85% 84.20% 119.51% 

I Coâng ty coå phaàn LICOGI 16          
580,717  

         
509,979  

       
209,387  

104.13% 110.75% 130.87% 

II Coâng ty coå phaàn LICOGI 16.1          
88,984    

         
69,986    

3,224 68.45% 58.32% 64.48% 

III Coâng ty coå phaàn LICOGI 16.2        
150,195    

       
122,866    

4,933 115.53% 153.58% 82.22% 

IV Coâng ty coå phaàn LICOGI 16.5          
42,061    

         
23,889    

4,520 84.12% 53.09% 69.54% 

V Coâng ty coå phaàn LICOGI 16.6        
143,592    

         
81,393    

5,782 38.19% 30.71% 92.51% 

VI 
Coâng ty coå phaàn tö vaàn ñaàu tö  
LICOGI 16.8 

           
9,403    

           
8,268    

           
1,378  

78.36% 82.68% 100.66% 
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VII Coâng ty CP Licogi 16.9          
23,045    

         
21,097    

2,564 79.47% 84.39% 42.73% 

VIII 
Coâng ty coå phaàn cô khí 
LICOGI 16 

       
115,000    

         
98,094    

5,573 90.91% 104.36% 74.31% 

IX 
Coâng ty coå phaàn ñaàu tö vaø 
phaùt trieån haï taàng Nghi Sôn 

         
399,901  

           
1,170    

  317.38% 9.00%   

X 
Coâng ty TNHH TM DV Ñieàn 
Phöôùc 

                 -                      -             

(Chi tiết doanh thu, lợi nhuận thể hiện tại Phụ lục ). 

Kết quả doanh thu thực hiện năm 2009 đạt 110,75% so với kế hoạch và tăng 5,39% so với 
thực hiện năm 2008, trong khi đó lợi nhuận thực hiện đạt 130,87% so với kế hoạch và tăng 
56,99% so với năm 2008. Như vậy, chỉ tiêu lợi nhuận trên doanh thu cao, điều này chứng 
minh được rằng các dự án đang đầu tư rất hiệu quả, hiệu quả sử dụng vốn của Công ty 
LICOGI 16 cao. 

Đối với các đơn vị thành viên và công ty con của LICOGI 16, do hoạt động trong lĩnh xây 
lắp trong năm 2009 vẫn khó khăn nên một số chỉ tiêu chưa đạt được kế hoạch đề ra, đồng 
thời đây là thời gian để tích lũy năng lực sản xuất, tìm kiếm và theo đuổi các dự án bất động 
sản, dự án sản xuất mới nên hiệu quả sử dụng vốn chưa được phát huy. Mặt dù vậy, chỉ tiêu 
lợi nhuận của các công ty thành viên vẫn đảm bảo để chia cổ tức năm 2009 khoảng từ 14 
đến 35% vốn điều lệ. 

1.2. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ NĂM 2009: 

1. Dự án Khu dân cư Long Tân 210 ha xã Long Tân và Phú Hội, Nhơn Trạch, 
Đồng Nai 

+ Giai đoạn 1 với diện tích 50ha: Công ty đã tiến hành xây dựng cơ bản hoàn tất 

phần cơ sở hạ tầng (hệ thống đường giao thông nội bộ, hệ thống thoát nước thải, thoát nước 

mưa, hệ thống cấp nước, hệ thống cấp điện nước, cây xanh…), đang tiến hành bàn giao đất 

và sổ đỏ cho các hộ dân đã tham gia góp vốn. Công ty đã thực hiện các nghĩa vụ tài chính 
đối với nhà nước: nộp tiền sử dụng đất, nộp lệ phí trước bạ…  

Tổng giá trị hợp đồng góp vốn tích lũy: 281 tỷ đồng, đã thu đến 31/12/2009 là: 279,9 
tỷ đồng.  

+ Giai đoạn 2 với diện tích 27 ha: Công ty đang triển khai thi công hệ thống hạ tầng 

kỹ thuật. Thực hiện các hồ sơ pháp lý của dự án liên quan đến công tác đền bù, giải phóng 

mặt bằng.  

Tồng giá trị hợp đồng góp vốn tích lũy: 45 tỷ đồng. 

+ Giai đoạn 3 với diện tích 83ha: Định hướng từ đầu năm 2009 xem đây là dự án 

trọng điểm và là chìa khóa thành công để đạt và vượt kết hoạch lơi nhuận năm 2009, Hội 
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đồng quản trị đã chỉ đạo tập trung nguồn lực để thực hiện thành công các cam kết với 2 đối 

tác nước ngoài.  

Tính đến thời điểm diễn ra Đại hội, Công ty đã hoàn thành được toàn bộ nội dung 
của cam kết với đối tác. Đang rà soát lại toàn bộ hồ sơ để nộp tiền sử dụng đất cho NSNN 

đồng thời bàn giao đất cho công ty TNHH Khu đô thị phú hội. 

+ Giai đoạn 4 với diện tích 50ha: UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt quy hoạch chi 

tiết 1/500 đã được phê duyệt. Đang triển khai đền bù, tính đến 31/12/2009 đã đền bù được 
11ha. UBND huyện đã có văn bản gởi tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho Công ty CP LICOGI 

16 mở rộng dự án hêm 30ha. 

3. Dự án xây dựng cao ốc văn phòng và cho thuê số 24A Phan Đăng Lưu, P.6, Q. 
Bình Thạnh: 

 
- Diện tích khu đất 341.1m2. 
- Tổng mức đầu tư khoảng gần 50 tỷ đồng. Trong đó: giá trị đất 23tỷ, kinh phí xây 
dựng khoảng 27 tỷ đồng với quy mô 2 tầng hầm, 1 tầng trệt, 1 tầng lửng và 8 tầng 
lầu. 
- Đã đưa vào sử dụng cuối năm 2009. Công ty sử dụng ba tầng để làm văn phòng, 1 
tầng được thiết kế các phòng họp riêng và căn tin cho tòa nhà, còn lại cho thuê.  
- Đến hết quý I năm 2010, Công ty đã cho thuê được 3 tầng. 
- Tòa nhà này là sản phẩm của hệ thống LICOGI 16: Công ty tư vấn đầu tư LICOGI 
16.8 là đơn vị thiết kế, Công ty CP LICOGI 16.1 là nhà thầu xây lắp, Công ty CP 
LICOGI 16.6 là nhà thầu M&E.  

4. Đối với dự án đầu tư thiết bị bê tông đầm lăn- thuỷ điện Bản Chát- tỉnh Lai 
Châu 

Đầu tư hoàn thiện, đồng bộ hệ thống dây chuyền bê tông đầm lăn để sản xuất và 

cung cấp cho công trình thủy điện Bàn Chát 1.600m3 bê tông. Được các chuyên gia đánh 

giá thiết bị này hiện đại nhất Việt Nam. 

Đổ bê tông đại trà vào tháng 11 năm 2009. 

5. Tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ pháp lý trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư: 

5.1. Dự án đầu tư xây dựng khu hỗn hợp tại đường Nguyễn Phong Sắc nối dài quận 
Cầu Giấy, Hà Nội với quy mô 9.265 m2.  

5.2. Dự án khu đô thị mới đường Lý Thường Kiệt, P. Lộc Phát, Bảo Lộc, Lâm Đồng. 

5.3. Dự án chung cư CT7 Khu đô thị mới Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 

5.4. Dự án trường cao đẳng Nghề công nghệ LICOGI 

 

2. CÔNG TÁC MỞ RỘNG QUY MÔ SẢN XUẤT VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC 

CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 



LICOGI 16 Báo cáo thường niên năm 2009  

- 9 - 

Nhằm đa dạng hóa ngành nghề và chuyên biệt hóa các lĩnh vực hoạt động, chủ động tìm 

kiếm và mở rộng lĩnh vực hoạt động, tăng năng lực cạnh tranh cho cả hệ thống LICOGI 16. 

Tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án có tỷ suất sinh lợi cao. Trong năm 2009, Hội đồng 
quản trị đã quyết định tham gia góp vốn vào các công ty trách nhiệm hữu hạn bằng việc 

mua lại vốn góp của các đối tác khác: 

� Mua lại 22% vốn của Tổng công ty dầu Việt Nam tại Công ty TNHH nhiên liệu 

sinh học Phương Đông để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất cồn nhiên liệu tại 
Bình Phước với công suất 300 triệu lít/năm. 

� Mua lại 100% của các cổ đông sáng lập Công ty TNHH Siêu Thành để đầu tư xây 
dựng chung cư trên diện tích đất 8.662 m2. 

 

3. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC 

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu: 
1.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh: 
Toång giaù trò saûn löôïng:     1.707.595.000.000 ñoàng.  

  
Trong ñoù: 
  + Tính rieâng cuûa Coâng ty:             868.000.000.000 ñoàng. 
  + Caùc coâng ty thaønh vieân:         839.595.000.000 ñoàng. 

 
Toång doanh thu:              1.376.427.000.000 ñoàng. 

 Trong ñoù: 
+ Tính rieâng cuûa Coâng ty:      736.400.000.000 ñoàng. 
+ Caùc coâng ty thaønh vieân:           640.427.000.000 ñoàng. 
Lôïi nhuaän sau thueá:          210.000.000.000 ñoàng. 

- Tæ leä coå töùc caû naêm 2010:     25% 
BẢNG 2: KHSXKD NĂM 2010 

Keá hoaïch naêm 2010 
Tyû leä keá hoaïch so vôùi thöïc hieän 

naêm 2009 (%) 

TT Teân Coâng trình   

Saûn löôïng Doanh thu 
Lôïi nhuaän 
sau thueá 
TNDN 

Saûn 
löôïng Doanh thu 

Lôïi 
nhuaän 
sau thueá 
TNDN 

  Toång coäng               
1,707,595  

               
1,376,427  

               
249,868  

109.96% 146.94% 105.27% 

1 Coâng ty coå phaàn LICOGI 16                  
868,000  

                  
736,000  

               
210,000  

149.47% 144.32% 100.29% 

2 Coâng ty coå phaàn LICOGI 16.1 101,000 107,554 4,375 113.50% 153.68% 135.70% 
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3 Coâng ty coå phaàn LICOGI 16.2 135,000 100,000 4,850 89.88% 81.39% 98.32% 

4 Coâng ty coå phaàn LICOGI 16.5 83,000 70,000 5,100 197.33% 293.02% 112.83% 

5 Coâng ty coå phaàn LICOGI 16.6 180,508 150,200 10,643 125.71% 184.54% 184.07% 

6 
Coâng ty coå phaàn tö vaàn ñaàu tö  
LICOGI 16.8 

                   
15,000  

                    
12,000  

                   
2,500  

159.52% 145.14% 181.42% 

7 Coâng ty CP Licogi 16.9 45,087 37,673 4,000 195.65% 178.57% 156.01% 

8 
Coâng ty coå phaàn cô khí 
LICOGI 16 

160,000 150,000 8,400 139.13% 152.91% 150.73% 

9 
Coâng ty coå phaàn ñaàu tö vaø phaùt 
trieån haï taàng Nghi Sôn 

                   
20,000  

                    
13,000  

  5.00% 1111.11%   

10 
Coâng ty TNHH TM DV Ñieàn 
Phöôùc 

                   
70,000  

          

11 Coâng ty TNHH Sieâu Thaønh                    
30,000  

          

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 với các chỉ têu đã trình bày thể hiện sự cố 
gắng vượt bật và định hướng đúng của Hội đồng quản trị trong các năm trước. Có thể khẳng 
định năm 2009 là một năm thành công của Công ty Cổ phần LICOGI 16. 

Phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục khẳng định vị thế, thương hiệu và phát triển 
bền vững của Công ty trong năm 2010 và đến năm 2015, Hội đồng quản trị tập trung vào 
các lĩnh vực sau: các dự án bất động sản, các dự án sản xuất ra các sản phẩm thân thiện với 
môi trường và bảo vệ môi trường và lĩnh vực xây lắp: 

A. Đối với lĩnh vực bất động sản: 

Định hướng phát triển của Công trong thời gian từ năm 2010 đến 2015, lĩnh vực này 
vẫn là chủ lực mang lại doanh thu và lợi nhuận của công ty. Doanh thu và lợi nhuận từ lĩnh 
vực này chiếm khoảng 50% đến 70% tổng doanh thu và lợi nhuận của công ty. 

1. Cụm dự án Bất động sản tại Nhơn Trạch- Đồng Nai:  

1.1. Dự án Khu dân cư Long Tân (50ha)- Giai đoạn 1:  

Công ty đã xây dựng cơ bản hoàn tất phần cơ sở hạ tầng (hệ thống đường giao thông 
nội bộ, hệ thống thoát nước thải, thoát nước mưa, hệ thống cấp nước, hệ thống cấp điện 
nước, cây xanh…), đang tiến hành bàn giao đất cho các hộ dân đã tham gia góp vốn. Công 
ty đã thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước: nộp tiền sử dụng đất, nộp lệ phí 
trước bạ… 

Dự án đã được Sở tài nguyên môi trường Đồng Nai cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất cho từng lô. 
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BAÛNG KEÂ CHI TIEÁT DIEÄN TÍCH DÖÏ AÙN KHU DAÂN CÖ LONG TAÂN 
 GIAI ÑOAÏN 1 - 50HA 

Ñòa ñieåm: Xaõ Long Taân, huyeän Nhôn Traïch, tænh Ñoàng Nai 
Ñaõ kinh doanh Ñaõ ñoåi ñaát Chöa kinh doanh 

Stt ÑOÁI TÖÔÏNG 
Toång 
soá loâ 

Toång DT  
(m2) Soá 

loâ 
Dieän tích  

(m2) 
Soá 
loâ 

Dieän tích  
(m2) 

Soá 
loâ 

Dieän tích  
(m2) 

1 Ñaát bieät thöï 145 52,990.6 99 34,775.8 25 9,651.5 21 8,563.3 
2 Ñaát lieân keá 998 161,538.3 807 130,921.8 162 25,766.5 29 4,850.0 
3 Ñaát chung cö 4 48,341.1 - - - 5,739.8 4 42,601.3 
4 Ñaát tröôøng hoïc 5 43,526.7 - - - - 5 43,526.7 
5 Ñaát TTTM, chôï 3 29,552.7 1 3,712.3 - - 2 25,840.4 

6 
Ñaát CT coâng 
coäng 

1 13,662.6 - - - - 1 13,662.6 

Toång coäng 1156 349,612.0 907 169,409.9 187 41,157.8 63 139,044.3 

Theo bảng kê trên, giá trị còn phải thu theo hợp đồng trong năm 2010: 8.436.000.000 đồng, 
tổng diện tích đất còn kinh doanh 139.044,3 m2. Dự kiến thu khoảng 202 tỷ đồng. Chi phí 
phải đầu tư thêm cho dự án này để hoàn tất toàn bộ theo Quyết định phê duyệt đầu tư ban 
đầu khoảng 20 tỷ đồng. 

Giá trị dự kiến thu: 
STT Loại đất Diện tích Giá dự kiến Thành tiền 

1 Đất ở còn lại 13,409.50 2,500,000 33,523,750,000 
2 Đất chợ 25,840 1,500,000 38,760,000,000 
3 Công trình giáo dục 43,526 1,200,000 52,231,200,000 
4 Chung cư 42,601 1,500,000 63,901,500,000 
5 Đất công trình công cộng 13,662 1,000,000 13,662,000,000 
   Tổng 139,039   202,078,450,000 

1.2. Dự án Khu dân cư Long Tân (27ha)- Giai đoạn 2:  

Công ty đã tiến hành đền bù giải toả mặt bằng được 24 ha. Thi coâng haïng muïc San 
neàn ñaït 70% khoái löôïng.  

Đang triển khai thi công: Heä thoáng thoaùt nöôùc möa, heä thoáng thoaùt nöôùc thaûi sinh 
hoaït, hệ thống đường giao thông.  

BAÛNG KEÂ CHI TIEÁT DIEÄN TÍCH DÖÏ AÙN KHU DAÂN CÖ LONG TAÂN GIAI ÑOAÏN 2 - 27HA 

Ñòa ñieåm: Xaõ Long Taân, huyeän Nhôn Traïch, tænh Ñoàng Nai 

Ñaõ kinh doanh Ñaõ ñoåi ñaát Chöa kinh doanh 

Stt ÑOÁI TÖÔÏNG 
Toång 
soá loâ 

Toång DT  
(m2) Soá 

loâ 
Dieän tích  

(m2) 
Soá 
loâ 

Dieän tích  
(m2) 

Soá 
loâ 

Dieän tích  
(m2) 

1 Ñaát bieät thöï 45 13,741.2 - - 10 3,326.2 35 10,415.1 
2 Ñaát lieân keá 300 36,310.2 157 19,105.0 32 3,886.7 111 13,318.5 
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3 Ñaát chung cö - - - - - - - 58,000 
4 Ñaát coâng coäng - - - - - - - 29,000 

Toång coäng 345 50,051.4 157 19,105.0 42 7,212.9 146 110,733.6 

 
Tổng diện tích đất đã mời gọi góp vốn đầu tư và đổi đất 26.317 m2 , tổng giá trị hợp 

đồng 48.656.000.000 đồng (Bao gồm cả phần đền bù bằng phương án đất đổi đất), đã thu 
37.656.000.000 đồng, số còn lại 11.000.000.000 đồng thu trong năm 2010. 

 
Stt Loại đất Diện tích Giá dự kiến Thành tiền 
1 Đất ở  23,733 2,800,000 66,452,400,000 
2 Dịch vụ công cộng 29,000 1,000,000 29,000,000,000 
3 Chung cư 58,000 1,500,000 87,000,000,000 
    110,733   182,452,400,000 

1.3. Dự án Khu dân cư Long Tân- Phú Hội (83ha)- Giai đoạn 3: Công ty đã ký 
hợp đồng liên doanh với 2 đối tác nước ngoài thuộc Công ty quản lý quỹ Vinacapital: 

Vinaland Heritage limited và Vinaland Eastern limited để thành lập Công ty TNHH Khu đô 
thị Phú Hội.  

Trong cam kết hợp tác, Công ty Cổ phần LICOGI 16 thực hiện đền bù, nộp tiền sử 

dụng đất cho nhà nước và hoàn thiện hồ sơ giao đất cho Công ty TNHH Khu đô thị Phú 

Hội. Đến 31/12/2009, Công ty đã đền bù xong 722.332 m2  đất dự án, còn lại 117.568 m2  đã 
đền bù xong trong quý I năm 2010. Hiện nay đang lập các thủ tục hồ sơ xin giao 117.568 
m2 đất cho Công ty cổ phần LICOGI 16. 

Thông qua việc chuyển nhượng dự án này, LICOGI 16 thu được 33.405.330 USD, 
đồng thời góp 30% vốn điều lệ vào Công ty TNHH Khu đô thị Phú Hội bằng quyền sử dụng 

đất, tương ứng với giá trị: 16.800.000 USD (khoảng 209.034.448.000 đồng). 

Dự án này đã mang lại lợi nhuận lớn cho công ty trong năm 2008, 2009, 2010. 

Hiện nay, đang thành lập tổ khảo sát thị trường, đánh giá nhu cầu của thị trường và 
thuê tư vấn nước ngoài xem xét lập quy hoạch 1/500 theo hướng đồng bộ, hiện đại và hiệu 

quả cao. 

1.4. Dự án Khu dân cư Long Tân (50ha)- Giai đoạn 4: 

Công ty Cổ phần LICOGI 16 sở hữu 95% vốn của Công ty TNHH TM DV XD Điền 

Phước, là chủ đầu tư dự án Khu dân cư 50ha tại xã Long Tân- Nhơn Trạch. Hiện nay công 

ty đã đi vào hoạt động và đang triển khai đền bù, tính đến 31/12/2009 đã đền bù được 11ha. 

Hiện nay, Công ty đã được chấp thuận nguyên tắc chủ trương giao phần mở rộng 

33ha của dự án này. Sau khi mở rộng dự án, lợi thế về vị trí của dự án được tăng lên do giáp 
với hệ thống đường giao thông đã được quy hoạch, rất thuận lợi cho việc kết nối hạ tầng. 
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Công ty Cổ phần LICOGI 16 khẳng định đây là dự án tiềm năng và mang lại lợi 

nhuận cao cho công ty trong năm 2011, 2012, 2013. 

� Dựa trên lợi thế, uy tín và thương hiệu của Công ty Cổ phần LICOGI 16, đồng thời 
nhận thấy thị trường bất động sản tại Nhơn Trạch rất tiềm năng, các công ty thành viên của 

công ty LICOGI 16 đã mạnh dạn đầu tư nhân lực, vật lực và thời gian để tìm kiếm các dự 
án tại địa bàn này.  

- Liên doanh ba công ty: Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư LICOGI 16.8 (sở hữu 50%), Công 
ty Cổ phần LICOGI 16.5 (sở hữu 20%), Công ty cổ phần cơ khí LICOGI 16 (sở hữu 30%) 

khai thác dự án khu dân cư Phước Thiền- Nhơn Trạch với diện tích 35ha. Hiện nay, đang 
trình Sở xây dựng và UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt quy hoạch 1/500. Dự án này được 

thiết kế quy hoạch theo ý tưởng  của tổ chức có uy tín tại Mỹ. Vị trí dự án tọa lạc ngay cạnh 

đường cao tốc TP. HCM- Long Thành- Dầu Giây. 

- Công ty Cổ phần LICOGI 16.1 cũng được UBND tỉnh Đồng Nai giới thiệu chấp thuận địa 
điểm đầu tư dự án Khu dân cư- sinh thái nghĩ dưỡng với quy mô 50ha tại xã Phước Thiền- 

Nhơn Trạch. 

Căn cứ vào tiềm năng và lợi thế của các dự án tại Nhơn Trạch, chắc chắn trong vài năm tới 

các công ty thành viên của LICOGI 16 sẽ khai thác hiệu quả, tạo tiền đề phát triển mạnh. 
Từ đó, hiệu quả sinh lợi vốn của LICOGI 16 tại các đơn vị được tăng lên mạnh mẽ.  

2. Các dự án tại Tp. HCM: 

 2.1. Dự án xây dựng cao ốc văn phòng và cho thuê số 24A Phan Đăng Lưu, P.6, Q. 
Bình Thạnh: 

- Diện tích khu đất 341.1m2. 

- Tổng mức đầu tư khoảng gần 50 tỷ đồng. Trong đó: giá trị đất 23tỷ, kinh phí xây dựng 

khoảng 27 tỷ đồng với quy mô 2 tầng hầm, 1 tầng trệt, 1 tầng lửng và 8 tầng lầu. 

- Đã đưa vào sử dụng cuối năm 2009. Công ty sử dụng ba tầng để làm văn phòng, 1 tầng 
được thiết kế các phòng họp riêng và căn tin cho tòa nhà, còn lại cho thuê.  

- Đến hết quý I năm 2010, Công ty đã cho thuê được 3 tầng. 

- Tòa nhà này là sản phẩm của hệ thống LICOGI 16: Công ty tư vấn đầu tư LICOGI 16.8 là 

đơn vị thiết kế, Công ty CP LICOGI 16.1 là nhà thầu xây lắp, Công ty CP LICOGI 16.6 là 

nhà thầu M&E.  

2.2. Dự án chung cư Nam An tại Phường Bình Hưng Hòa- Q. Bình Tân- HCM 

Tổng diện tích đất: 8,662 m2 

Vị trí: Phường Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, HCM. 

Mục đích: đầu tư xây dựng chung cư  
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Đối tượng: đáp ứng nhu cầu nhà ở cho đối tượng có thu nhập trung bình. 

Công ty đang bám sát các sở- Ban ngành để thực hiện việc điều chỉnh hệ số sử dụng 
đất nhằm tăng thêm hiệu quả của dự án. Dự kiến cuối năm 2010, sẽ khởi công xây dựng và 
có thể huy động vốn của khách hàng vào năm 2011. 

3. Dự án đầu tư xây dựng khu hỗn hợp tại đường Nguyễn Phong Sắc nối dài quận 
Cầu Giấy, Hà Nội với quy mô 9.265 m2.  

UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản chấp thuận cho Công ty Cổ phần LICOGI 

16 làm chủ đầu tư. Đồng thời Công ty cũng nhận được văn bản xác định chỉ giới đường đỏ 
của dự án, phê duyệt thỏa thuận tổng mặt bằng. 

Công ty xác định đây là dự án trọng điểm của công ty trong những năm 2010- 2013, 
sẽ mang lại nguồn thu lớn và đóng góp tỷ trọng lợi nhuận cao trong thời gian này. 

Theo chủ trương của UBND Tp. Hà Nội sẽ dành khoảng 2.407 m2 đất để xây dựng 
trường mẫu giáo, phần còn lại xây dựng cao ốc văn phòng và nhà ở.  

Dự kiến xây dựng hai tòa nhà: 1 chung cư và 1 văn phòng. Tổng diện tích sàn xây 
dựng 101.120 m2, trong đó: 

- Thương mại: 13.400 m2 

- Văn phòng: 24.570 m2 

- Chung cư: 63.150 m2 

4. Dự án chung cư CT7 Khu đô thị mới Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 
Đây là dự án do Tổng công ty LICOGI làm chủ đầu tư, bốn công ty thành viên: 

LICOGI 2, LICOGI13, LICOGI16 và LICOGI 18 là nhà đầu tư thứ phát. 

Coâng ty kyù hôïp ñoàng nhaän chuyeån nhöôïng laïi 3.997 m2 ñaát vôùi muïc ñích xaây 
döïng chung cö taïi Khu ñoâ thò môùi Thònh Lieät. Đã thanh toán cho chủ đầu tư cấp 1 số tiền: 
16.147.880.000 đồng. 

Hieän nay ñang thoáng nhaát caùc chæ tieâu cô baûn veà kyõ thuaät ñeå thieát keá quy hoaïch 
chi tieát. 

Dự kiến sẽ triển khai thi công và thu hút vốn từ các nhà đầu tư trong năm 2011 

5. Cải tạo chung cư cũ tại Khương Thượng- Đống Đa- Hà Nội 
- Teân döï aùn: Döï aùn ñaàu tö caûi taïo vaø xaây döng laïi caùc nhaø chung cö cuõ khu taäp 
theå Khöông Thöôïng, Quaän Ñoáng Ña, Haø Noäi. 

Vò trí döï aùn: Khu taäp theå Khöông Thöôïng- Ñoáng Ña- Haø Noäi 

- Quy moâ döï aùn: 44.000 m2 (Bao goàm khu Khöông Thöôïng I vaø khu Khöông 
Thöôïng II) 

- Muïc tieâu ñaàu tö: Toå chöùc thöïc hieän ñaàu tö caûi taïo xaây döïng laïi Khu taäp theå 
Khöông Thöôïng- Ñoáng Ña- Haø Noäi, ñeå söû duïng taùi ñònh cö cho caùc hoä daân, baùn 
hoaëc cho thueâ vaø cung caáp caùc dòch vuï lieân quan treân khu ñaát döï aùn. 
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Toång voán ñaàu tö döï kieán: 3.113.292.836.000 ñoàng (Ba ngaøn moät traêm möôøi ba tyû 
hai traêm chín möôi hai trieäu taùm traêm ba möôi saùu ngaøn ñoàng). 

- Caùc ñoái taùc lieân doanh vaø cô caáu voán: 
Coâng ty Coå phaàn ñaàu tö vaø phaùt trieån toaøn caàu Vietpol:  25% toång voán ñaàu tö. 

Coâng ty Coå phaàn tö vaán HANDIC- Ñaàu tö vaø phaùt trieån nhaø Haø Noäi: 25% toång 
voán ñaàu tö. 

Coâng ty Coå phaàn kieán truùc Tröôøng An: 15% toång voán ñaàu tö. 

Coâng ty Coå phaàn LICOGI 16: 35% toång voán ñaàu tö, trong ñoù: Coâng ty Coå phaàn 
LICOGI 16.6 tham gia 10%. 

- Lôïi nhuaän döï kieán khoaûng 2.000 tyû ñoàng. Lôïi nhuaän naøy ñöôïc chia theo tyû leä 
voán goùp. 

6. Dự án khu đô thị mới đường Lý Thường Kiệt, P. Lộc Phát, Bảo Lộc, Lâm Đồng 

Döï aùn Khu daân cö taïi ñöôøng Lyù Thöôøng Kieät với diện tích 17ha, maø Coâng ty ñaàu 
tö coù vò trí rất thuaän lôïi, naèm treân truïc ñöôøng Lyù Thöôøng Kieät noái daøi cuûa Thò Xaõ hieän 
taïi, ngay caïnh hoà sinh thaùi Nam Phöông. Dự án đã được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp 
thuận cho công ty cổ phần LICOGI 16 làm chủ đầu tư và phê duyệt quy hoạch chi tiết 
1/500. Công ty đã nộp tiền sử dụng đất nộp vào ngân sách nhà nước 33 tỷ đồng. 

Theo ñònh höôùng quy hoaïch chung cuûa Chính phuû, döï kieán Baûo Loäc seõ ñöôïc naâng 
caáp leân thaønh phoá tröïc thuoäc tænh. Döï aùn Khu daân cö naøy nằm trong khu trung tâm của 

thành phố, thuận lợi cho quá trình thu hút vốn của khách hàng đầu tư vào dự án. 

7. Dự án khu công nghiệp luyện kim Nghi Sơn- Thanh Hóa 

Công ty cổ phần LICOGI 16 tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần đầu tư và 
phát triển hạ tầng Nghi Sơn với vốn điều lệ 150 tỷ đồng đề đầu tư xây dựng KCN luyện kim 

Nghi Sơn (Thanh Hóa) 500 ha, trong đó còn quản lý khai thác mỏ đất 154 ha với trữ lượng 

10 triệu m3 đất. Tổng vốn huy động từ các cổ đông đạt 122,5 tỷ đồng, trong khi đó đã đầu tư 

cho dự án đến thời điểm này khoảng 150 tỷ đồng. 

Toàn bộ diện tích KCN Luyện kim Nghi Sơn phục vụ cho các dự án công nghiệp 

luyện kim như luyện cán thép, luyện gang, luyện kim màu… do Công ty CP Đầu tư & Phát 
triển Hạ tầng Nghi Sơn (công ty thành viên của LICOGI 16) làm chủ đầu tư, trong đó 

LICOGI 16 góp 45% còn lại là các pháp nhân khác như PVFC, công ty Quản lý Quỹ Sài 

Gòn A2, Công ty An Hưng Tường.  

Giá cho thuê đất có hạ tầng là 31,5USD/m2 trong thời gian 70 năm. Năm 2010 ghi 

nhận doanh thu cho thuê 50ha đất cho Công ty CP gang thép Nghi Sơn 300 tỷ đồng. 

B. Đối với lĩnh vực đầu tư cho sản xuất: 

1. Dự án đầu tư thiết bị bê tông đầm lăn- thuỷ điện Bản Chát- tỉnh Lai Châu 
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Tính đến 31 tháng 12 năm 2009, tổng vốn đầu tư đã giải ngân cho Dự án đầu tư dây 

chuyền bê tông đầm lăn và hạng mục phụ trợ: 240.000.000.000 đồng. Đây là dây chuyền 

được các chuyên gia trong ngành đánh giá hiện đại nhất Việt Nam 

Đã tiến hành đổ bê tông đầm lăn từ tháng 11 năm 2009. Hiện nay, đang vận hành tốt 

trên công trường. Tổng doanh thu từ công trình này khoản 1.700 tỷ đồng. 

Với đặc thù được các bộ ngành cho phép khấu hao 100% giá trị đầu tư thiết bị trong 

thời gian xây dựng công trình. Chính vì vậy, tăng hiệu quả đầu tư vốn tại công trình này.  

Hội đồng quản trị đang tập trung tìm kiếm công trình tiếp theo để đưa dây chuền 

thiết bị này đi vào hoạt động sau khi thực hiện xong công trình thủy điện Bản Chát. 

2. Dự án Nhà máy sản xuất cồn nhiên liệu sinh học Bio- ethanol Bình Phước 
Ngày 20 tháng 01 năm 2010, Công ty Cổ phần LICOGI 16 đã ký hợp đồng nhận 

chuyển nhượng 22% vốn của Tổng công ty dầu Việt Nam (PV Oil) tại Công ty TNHH 

nhiên liệu sinh học Phương Đông và đã được UBND tỉnh Bình Phước cấp giấy chứng nhận 
đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 44.1023.000012. 

Vốn điều lệ của Công ty TNHH nhiên liệu sinh học Phương Đông là 31 triệu USD, 
trong đó cơ cấu vốn sau khi LICOGI 16 nhận chuyển nhượng vốn như sau: Tổng công ty 

dầu Việt Nam: 29%, Tập đoàn ITOCHU: 49% và Công ty Cổ phần LICOGI 16: 22%. 

Công ty TNHH Nhiên liệu sinh học Phương Đông là chủ đầu tư thực hiện dự án Xây 

dựng nhà máy sản xuất BIO- ETHANOL Bình Phước. 

- Quy mô dự án gồm:  

 + Dây chuyền sản xuất Bio- ethanol từ khâu tiếp nhận nguyên liệu đến khâu tách 

nước với công suất sản xuất 300.000 lít/ngày; 

 + Hệ thống phòng chống cháy nổ; 

 + Hệ thống đo lường và điều khiển; 

 + Hệ thống thông tin và liên lạc; 

 + Hệ thống xử lý nước thải; 

 + Đường bãi, khu nhà văn phòng. 

 - Địa điểm: Xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 

 - Diện tích đất sử dụng: khoảng 42,6ha. 

 - Tổng vốn thực hiện dự án: 81.000.000 USD (Tám mươi mốt triệu đô la Mỹ) 

- Thời hạn hoạt động dự án: 50 năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đầu tư 
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Một vài thông số và hiệu quả tài chính của dự án như sau: 

STT Chỉ tiêu Giá trị (VND) Giá trị (USD) 

1 Tổng vốn đầu tư 1.450 tỷ đồng 81 triệu USD 

2 Nguồn vốn 
Vốn CSH (40%) 

Vay (60%) 
 

3 Lãi vay 15%/năm 7%/năm 

4 Khấu hao 12 năm  

5 Lãi trước thuế Nhà máy/năm 200 tỷ đồng 11 triệu USD 

6 
Giá trị hiện tại thuần của DA (NPV) 

(thời gian tính toán : 20 năm) 
1.917 tỷ đồng 106 triệu USD 

7 Suất thu hồi nội bộ của dự án (IRR) 32,11%  

8 Tỉ suất lợi nhuận /vốn đầu tư 35%  

9 Thời gian hoàn vốn (có chiết khấu) 5 năm 3 tháng  

10 Thời gian hoàn vốn (không có chiết khấu) 3 năm 1 tháng  

Ngày 20 tháng 3 năm 2010, đã tổ chức lễ khởi công dự. Ngày 01 tháng 4 năm 2010 
sẽ ký hợp đồng tổng thầu EPC với tập đoàn Toyo Thái Lan. Dự kiến nhà máy sẽ đi vào hoạt 
động Quý I năm 2012. 

3. Dự án Nhà máy sản xuất thép tại Khu công nghiệp luyện kim Nghi Sơn- Thanh 
Hóa: 

Tiến độ thực hiện theo từng giai đoạn, công suất trong quy hoạch  3,5 triệu tấn/năm, 
đối với lĩnh vực luyện và cán thép thì Công ty CP Gang Thép Nghi Sơn công suất 500.000 
tấn/năm (Công ty CP Đầu tư & Phát triển Hạ tầng Nghi Sơn góp 40% vốn điều lệ) đang 
triển khai thi công xây dựng nhà máy, đã ký hợp đồng mua thiết bị. Tổng mức đầu tư giai 
đoạn 1 khoảng 2.100 tỷ đồng. Dự kiến đến cuối năm 2011 cho ra sản phẩm đầu tiên. Theo 
phân tích hiệu quả tài chính thì dự án có thời gian hoàn vốn là 2 năm.  

Trong thời gian tới hiệu quả từ đầu tư các dự án công nghiệp sẽ đóng góp đáng kể 
cho nguồn thu của công ty. 

C. Dự án trường cao đẳng Nghề khoa học công nghệ LICOGI 

Đã đền bù cơ bản xong đất cho dự án khoảng 8ha. 

Hoàn thiện xong phần san nền giai đoạn 1 và xây dựng xong tường rào xung quanh. 
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Hiện nay, đang chuẩn bị tất cả các điều kiện cần thiết để khởi công dự án trong quý 

II năm 2010. Tổng mức đầu tư khoảng 300 tỷ đồng chia làm hai giai đoạn, giai đoạn 1: 165 

tỷ đồng. 

Công ty đang lập thủ tục xin chuyển từ trường cao đẳng nghề sang trường cao đẳng 

chuyên nghiệp trực thuộc bộ giáo dục và đào tạo. Định hướng đến các năm sau sẽ nâng cấp 
thành trường Đại học mang tính cạnh tranh, chất lượng đào tạo hàng đầu trong khu vự miền 

trung. 

D. Đối với công tác đầu tư góp vốn liên doanh liên kết: 

1. Công ty TNHH Khu đô thị Phú Hội:  

UBND tỉnh Đồng Nai đã cấp giấy chứng nhận đầu tư và thành lập Công ty TNHH Khu đô 

thị Phú Hội, vốn điều lệ 56 triệu USD, với 3 thành viên là: Vinaland Heritage limited, 

Vinaland Eastern limited và Công ty Cổ phần LICOGI 16 để thực hiện đầu tư dự án Khu 

dân cư Long Tân- Phú Hội với tổng mức đầu tư: 200 triệu USD. Công ty Cổ phần LICOGI 
16 sở hữu 30% và hai đối tác nước ngoài sở hữu 70% vốn điều lệ.  

Công ty cổ phần LICOGI 16 đề cử một nhân sự tham gia vào hội đồng thành viên và 1 là 
phó tổng giám đốc thứ nhất. 

2. Công ty TNHH nhiên liệu sinh học Phương Đông 

Công ty Cổ phần LICOGI 16 đã mua lại 22% vốn của Tổng công ty dầu Việt Nam tại Công 

ty TNHH nhiên liệu sinh học Phương Đông, số tiền là 6.820 USD. Đã góp vốn đợt 1: 
220.000 USD. 

Dự án đã khởi công vào ngày 20 tháng 3 năm 2010. 

3. Công ty TNHH Siêu Thành 

Công ty Cổ phần LICOGI 16 đã mua lại 100% vốn của Công ty TNHH Siêu Thành để thực 

hiện dự án khu chung cư Nam An, tại quận Bình Tân, HCM với giá trị là: 60 tỷ đồng. 

4. Công ty CP điện lực LICOGI 16 

Cơ cấu vốn: 

Stt Teân coå ñoâng saùng laäp Soá löôïng coå phaàn Tyû leä 

1 Coâng ty ñaàu tö vaø xaây döïng ñieän löïc Vieät 
Nam 

    1.750.000 35% 

2 Coâng ty taøi chính coå phaàn ñieän löïc       750.000 15% 
3 Coâng ty Coå phaàn LICOGI 16       1.750.000 35% 

4 Caùc theå nhaân khaùc       750.000 15% 
Toång coäng 5.000.000  100% 
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- Khai thaùc coâng vieäc trong lónh vöïc chuyeân ngaønh ñieän: thi coâng xaây döïng ñöôøng daây, 
traïm ñieän ñeán 500KV. Nhaän toång thaàu xaây laép moät soá döï aùn do EVN laøm chuû ñaàu tö. Do 
vaäy seõ taïo ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå caùc ñôn vò thaønh vieân trong LICOGI 16 laø nhaø thaàu 
thaønh vieân; caùc ñôn vò thaønh vieân seõ giaûm aùp löïc veà khai thaùc coâng vieäc, taêng khaû naêng 
caïnh tranh vaø ña daïng hoùa lónh vöïc hoaït ñoäng. 
E. TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC ĐẾN NĂM 2015: 

Công ty Cổ phần LICOGI 16 chọn lĩnh vực bất động sản làm nòng cốt tạo những 

bước đột phá tại những thời điểm khác nhau, các dự án sản xuất sẽ mang lại lợi nhuận bền 
vững cho công ty từ năm 2012; giữ vững và phát huy ngành nghề truyền thống nhằm nâng 

cao uy tín thương hiệu trên thị trường. 

Kèm theo bảng hoạch định lợi nhuận đến năm 2015. 
4. Các giải pháp chủ yếu để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2009  

a/  Giải pháp về vốn cho hoạt động SXKD:  
- Hội đồng quản trị sẽ tập trung chỉ đạo Ban điều hành bằng các biện pháp khác 

nhau để tiếp tục nâng cao năng lực của cán bộ quản lý tài chính, tiết kiệm chi phí quản lý 
gián tiếp. Tập trung xử lý các vướng mắc về hồ sơ đối với các công trình đã đưa vào sử 

dụng để thu hồi vốn, kịp thời bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Đặc biệt là 
các công trình xây lắp trước đây còn tồn đọng. 

- Đẩy mạnh thực hiện chủ trương huy động vốn thông qua hình thức hợp tác, liên 
doanh, liên kết để thực hiện các dự án đầu tư, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật và khu nhà ở. 

Tập trung khai thác các dự án tại Nhơn Trạch- Đồng Nai, các dự án tại Hà Nội. 

- Tuỳ theo điều kiện cụ thể phát sinh các dự án như nêu trên trong từng quý của 

năm 2010, Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông về 

việc huy động vốn để bổ sung vốn đầu tư cho các dự án và vốn lưu động của công ty. 

b/  Giải pháp về quản lý - điều hành: 

- Yêu cầu Ban điều hành thực thi các điều kiện cần thiết để toàn thể hoạt động của 

công ty tuân thủ đầy đủ các quy định của Quy chế quản trị và các quy chế khác của Công 

ty.  

- Công bố thông tin kịp thời, đầy đủ và chính xác theo đúng quy định của luật 
chứng khoán và các quy định đối với công ty niêm yết. 

- Tiếp tục xem xét sắp xếp bộ máy tổ chức và nhân sự đảm bảo đủ lực thực hiện có 
hiệu quả nhiệm vụ được giao.    

III. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài 

chính kế toán và kiểm toán Việt Nam theo quy định pháp luật về kế toán, chuẩn mực kế 

toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam. 

1. Báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ năm 2009 (phụ lục 3) 
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2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2009 (phụ lục 4) 

3. Phân phối lợi nhuận năm 2009 

Hiệu quả tài chính năm 2009 

                  Đơn vị tính: đồng  

Stt Chỉ tiêu 
Kế hoạch năm 
2009 đã điều 
chỉnh 

Thực hiện năm 
2009 

Tỷ lệ 
TH/KH 

1 Doanh thu 
   
460,492,000,000        509,979,000,000  110.7% 

2 
Lợi nhuận trước thuế 
TNDN 

   
160,000,000,000        209,386,989,304  130.9% 

3 
Lợi nhuận sau thuế 
TNDN 

   
160,000,000,000        209,386,989,304  130.9% 

          

 

Phân phối lợi nhuận năm 2009 được đại hội đồng cổ đông thông qua: 

Stt Chỉ tiêu  Tỷ lệ %   Giá trị (đồng)  

1 

Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân 
phối năm 2009 (A) 

     209,386,989,304  

2 Trích lập các quỹ theo điều lệ (B)        42,808,048,396  

  Trong đó:     

2.1 Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh 10%         20,938,698,930  

2.2 Quỹ dự phòng tài chính (*) 10%         11,400,000,000  

2.3 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 5%         10,469,349,465  

3 

Cổ tức bằng tiền mặt theo kế hoạch 
năm 2009 ( C) 20%      49,999,990,000  

3.1 
Đã tạm ứng cổ tức năm 2009 

15%      37,499,992,500  

  Tổng số lượng cổ phiếu                 24,999,995  

  Cổ phiếu quỹ                                5  

  Cổ phiếu đang lưu hành               24,999,995  
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3.2 

Dự kiến chi trả cổ tức đợt 2  (theo nội 
dung 4 của tờ trình) 5%      12,499,997,500  

4 
Chia cổ tức bằng cổ phiếu (theo nội 
dung 4 của tờ trình) ( D) 50%    124,999,975,000  

5 
Tổng giá trị chia cổ tức năm 2009(C + 
D) = ( E) 70%    174,999,965,000  

6 

Thưởng hoạt động HĐQT, BKS, Ban 
điều hành (Theo nội dung 6 của tờ 

trình) (F )          4,938,698,930  

  Lợi nhuận vượt kế hoạch 10%          4,938,698,930  

7 
Lợi nhuận còn lại tích lũy của năm 
2008 (G)        18,424,138,597  

8 
Tổng giá trị lợi nhuận còn lại tích lũy 
(A+ G- B- E- F)          5,064,415,575  

        

 

Ghi chú: 

- Con số tuyệt đối của các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả 

quyết toán thuế làm ảnh hưởng đến lợi nhuận được phân phối. HĐQT sẽ báo cáo sự 
thay đổi này cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất. 

(*) Quỹ dự phòng tài chính chỉ trích cho đến khi đủ 10% vốn điều lệ, phần còn lại sẽ 
chuyển vào quỹ phát triển sản xuất kinh doanh. Như vậy, quỹ dự phòng tài chính được 

trích năm 2009 là 11.400.000.000 đồng. 

4. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2009 

Tổng thù lao HĐQT và Ban kiểm soát: 1,5% lợi nhuận sau thuế, tương ứng với số 
tiền là: 2.000.659.946 đồng (Hai tỷ, sáu trăm năm mươi chín ngàn chín trăm bốn mươi 

sáu đồng). 
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IV. CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN VÀ CÔNG TY CON 

� Công ty Cổ phần Cơ khí LICOGI 16  

� Địa chỉ: Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, đường số 2, huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng 

Nai. 

� Điện thoại: 061.560816        Fax: 061.560815  

� Email: cokhi_nhontrach@vnn.vn 

� Vốn điệu lệ: 26.000.000.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ đồng chẵn). 

� Hoạt động kinh doanh chính: Xây dựng công trình dân dụng công nghiệp, giao 
thông, thủy điện, sân bay, bến cảng, đường dây và các trạm biến thế điện; các công 

trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp; các công trình cấp thoát nước và vệ 
sinh môi trường, nền móng công trình, sản xuất, công trình cấp thoát nước và vệ sinh 

môi trường. Gia công chế tạo các sản phẩm cơ khí xây dựng, cốp pha định hình, dàn 

giáo, khung nhà công nghiệp. Dịch vụ sửa chữa lắp đạt máy móc, thiết bị các sản 

phẩm cơ khí và kết cấu định hình.  

� Công ty Cổ phần LICOGI 16.1  

� Địa chỉ: Lầu 1, số 25 Đặng Thái Mai, phường 7, quận Phú Nhuận, Tp.HCM   

� Điện thoại: 08.5100319        Fax: 08.5513119  

� Email: cc16@hcm.vnn.vn 

� Vốn điệu lệ 15.000.000. 000 đồng (Mười lăm tỷ đồng chẵn). 

Công ty Cổ phần 
Licogi 16 

 

Văn 
phòng 
Công 

ty 

Công ty 
Cổ Phần 
Cơ khí 

Licogi16 

Công ty  
Cổ 

phần 
Licogi 
16.1 

Cty CP 
ĐT & PT 
Hạ tầng 

Nghi Sơn 

Cty 
TNHH 

XD-TM-
DV Điền 

Phước 

Công ty  
Cổ 

phần 
Licogi 
16.2 

Công ty  
Cổ 

phần 
Licogi 
16.5 

Công ty  
Cổ 

phần 
Licogi 
16.6 

Cty  
Cổ phần  

Tư vấn đầu 
tư Licogi 

16.8 

 

Cty Cổ 
phần  

LICOGI 
16.9 
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� Hoạt động kinh doanh chính: Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công 

nghiệp, giao thông, thủy lợi, sân bay, bến cảng, đường dây và các trạm biến thế điện; 

các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, mua bán các loại vật liệu 
xây dựng;  

� Công ty Cổ phần LICOGI 16.2  

� Địa chỉ: A 2/2A Lê Văn Việt, Q. Thủ Đức, Tp. HCM 

� Email: cc16@hcm.vnn.vn 

� Vốn điệu lệ: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng chẵn). 

� Hoạt động kinh doanh chính: Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công 

nghiệp, giao thông, thủy lợi, sân bay, bến cảng, đường dây và các trạm biến thế điện; 

các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp; mua bán các loại vật liệu 
xây dựng. 

� Công ty Cổ phần LICOGI 16.5 

� Địa chỉ: Đường số 2, Khu Công nghiệp Nhơn  Trạch 1, Nhơn Trạch – Đồng Nai 

� Điện thoại: 0613. 561248                        Fax: 0613. 561246 

�  Website:  www.licogi165.com  

� Vốn điều lệ:  25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng chẵn).    

� Giấp phép đăng ký kinh doanh số: 4703000226 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai 

cấp ngày 25/04/2005, sửa đổi bổ sung lần thứ 1 ngày 05/04/2007.  

� Lĩnh vực hoạt động, ngành nghề kinh doanh:  

- Sản xuất và kinh doanh sản phẩm bê tông công nghiệp (trụ điện, cọc, ống cống, 

cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông thương phẩm, bê tông tươi); sản xuất và kinh 

doanh sản phẩm cơ khí (thiết bị nâng, thiết bị chuyên dùng sản xuất sản phẩm bê 
tông công nghiệp, kết cấu thép và các sản phẩm cơ khí phi tiêu chuẩn khác). 

- Thi công Xây dựng các công trình dân dụng, công trình công nghiệp, khu công 
nghiệp hạ tầng khu dân cư, giao thông, thủy lợi, thủy điện, đường dây và các trạm 

biến thế điện, công trình cấp thoát nước và vệ sinh môi trường, đóng cọc BTCT 
và xử lý nền móng công trình. 

- Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị kỹ thuật 
(khai thác đá, gạch lát vỉa hè, kinh doanh vật liệu xây dựng…). Mua bán vật tư 

máy móc ngành xây dựng. 

- Lắp đặt máy móc thiết bị và các sản phẩm cơ khí, kết cấu định hình. 

- Đầu tư xây dựng, kinh doanh khu dân cư, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công 
nghiệp. Đầu tư kinh doanh khu thương mại, các dự án thủy điện vừa và nhỏ. 

� Công ty Cổ phần LICOGI 16.6 
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� Địa chỉ: Ô số 3, lô 4A, khu Đền Lừ 2, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà 

Nội.  

� Điện thoại: 04.6340983        Fax: 04.6340984     

� Email: cc16@hcm.vnn.vn 

� Vốn điều lệ 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng chẵn). 

� Hoạt động kinh doanh chính: Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công 

nghiệp, giao thông, thủy lợi, sân bay, bến cảng, đường dây và các trạm biến thế điện; 
các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp; sản xuất, mua bán các loại 

vật liệu xây dựng; đầu tư, kinh doanh nhà ở, khu đô thị mới, hạ tầng kỹ thuật khu 
công nghiệp; gia công, chế tạo các sảm phẩm cơ khí xây dựng, cốp pha định hình, 

dàn giáo, khung nhà công nghiệp; dịch vụ sửa chữa, lắp đặt máy móc, thiết bị các sản 

phẩm cơ khí và kết cấu định hình; thi công các công trình cấp thoát nước, vệ sinh 

môi trường.  

� Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nghi Sơn  

� Địa chỉ: Khu CN luyện kim Nghi Sơn, Hải Thượng, Tĩnh Gia, Thanh Hóa.  

� Điện thoại: 0373.613737        Fax:  0373.613738    

� Email: nidic@vnn.vn 

� Vốn điều lệ 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng chẵn). 

� Hoạt động kinh doanh chính:  
- Thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, 

sân bay, bến cảng, đường dây và các trạm biến thế điện; các côngt trình hạ tầng 

kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp; các công trình cấp thoát nước và vệ sinh môi 

trường, nền móng công trình.  
- Sản xuất, mua bán vật tư, thiết bị, phụ tùng và các loại vật liệu xây dựng, ống 

cống bê tông, bê tông thương phẩm; gia công, chế tạo các sản phẩm cơ khí xây 

dựng; cốp pha định hình, dàn giáo, khung nhà công nghiệp; 

- Mua bán, cho thuê thiết bị vật tư kỹ thuật;  
- Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán); 

- Dịch vụ sửa chữa, lắp đặt máy móc thiết bị ngành cơ khí 
- Đầu tư xây dựng, kinh doanh nhà ở; đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng 

kỹ thuật khu công nghiệp, dự án thủy điện vừa và nhỏ.  
- Đầu tư sản xuất và kinh doanh thép; mua bán máy móc vật tư ngành xây dựng; 

thí nghiệm vật liệu xây dựng. 

� Công ty TNHH Xây dựng –Thương mại – Dịch vụ Điền Phước 

�  Địa chỉ: 49B Phan Đăng Lưu, P.7, Q. Phú Nhuận, HCM. 

� Điện thoại: 08.8453173         
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� Thành lập ngày 04/01/2008 với Vốn điều lệ 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm 

mươi tỷ đồng chẵn). 

� Hoạt động kinh doanh chính: Xây dựng dân dụng, công nghiệp, cầu đường, thủy lợi, 

công trình công cộng, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp. Đầu tư 

xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư. Trang trí nội ngoại thất. Mua 
bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, mua bán nhà. Thi công cơ giới. Môi 

giới bất động sản. Dịch vụ chuyển quyền sử dụng đất. Tư vấn đầu tư.  

� Công ty Cổ phần LICOGI 16.8 

� Địa chỉ: L16-K300 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, Tp.HCM.  

� Điện thoại/fax: 08.8119608           

� Email: licogi168@viettel.vn  

� Vốn điều lệ 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng chẵn). 

� Hoạt động kinh doanh chính:  

- Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông; các công 

trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp; 
- Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế xây dựng công 

trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; 
- Thiết kế quy hoạch xây dựng; thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình  

- Lập dự án đầu tư. 
- Khảo sát địa chất, địa hình xây dựng công trình 

- Tư vấn quản lý dự án. 
- Thẩm tra thiết kế, dự toán, tổng dự toán công trình xây dựng. Tư vấn đấu thầu. 

- Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán). Tư vấn xây dựng. 
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V. TỔ CHỨC NHÂN SỰ, TIỀN LƯƠNG VÀ ĐÀO TẠO 

 

1. Công tác Tổ chức 

Nhằm để phù hợp và đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty trong giai đoạn hiện nay, 
Công ty đã tiến hành điều chỉnh chức năng nhiệm vụ mới của các phòng ban phát huy 
hiệu quả một cách tối ưu nhất: 

- Cơ cấu lại các phòng- ban theo hướng gọn nhẹ, hiện tại chỉ có 4 phòng: Phòng Kinh tế, 
Phòng Kế toán, Phòng TC-HC và Phòng quản lý dự án. 

- Thành lập Chi nhánh Hà Nội– Công ty CP LICOGI 16. 

- Thành lập  Ban quản lý  dự án Trường cao đẳng nghề LICOGI – Tỉnh Thanh Hóa 

2. Cơ cấu lao động:Tổng số lao động:  223 Lao động 

Giới tính Trình độ 

Nam Nữ Trên đại học Đại học Cao đẳng Trung học Bằng nghề Phổ thông 

190 30 5 57 109 4 26 26 

 

ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG 

Ban kieåm soaùt Hoäi ñoàng quaûn trò 

Toång Giaùm ñoác 

Keá toaùn tröôûng  Caùc Phoù Toång Giaùm  ñoác  

Phoøng 
Toå chöùc 

Haønh chính 

Phoøng 
Kinh teá 

Phoøng 
Taøi chính 
Keá toaùn 

 

Caùc Coâng ty thaønh vieân; 
Chi nhaùnh tröïc thuoäc; 
Vaên phoøng ñaïi dieän 

Caùc Ban ñieàu haønh coâng 
trình; Ban quaûn lyù döï aùn   

Phoøng 
Quản lý dự 

án 
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Trong đó:  

3. Công tác tiền lương: 

Mức lương hiện tại của Công ty cổ phần LICOG16 tương đối cạnh tranh so với các 
doanh nghiệp trong ngành. Lương bình quân khoảng 4.950.000 đồng/người/tháng. 

4. Kế hoạch 2009 

- Tiếp tục điều chỉnh, sắp xếp lại các phòng ban và lao động tại văn phòng Công ty 
nhằm hướng đến bộ máy gọn nhẹ, CBNV có thề cùng lúc đảm đương được nhiều 
công ty, chuyên môn hóa và chuyên nghiệp hơn nữa trong cách điều hành và thực thi 
nhiệm vụ. 

- Có kế hoạch lựa chọn và đưa đi đào tạo các cán bộ nguồn, cán bộ quản lý chủ chốt 
của công ty học về thạc sỹ quản trị doanh nghiệp tại nước ngoài. 

- Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, thuận lợi và thân thiện để nâng cao hiệu 
quả làm việc, tin tưởng và gắn bố của CBCNV. 

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

* Cơ cấu vốn điều lệ tại thời điểm 09/03/2010 

Bảng: Cơ cấu vốn điều lệ thời điểm 09/03/2010 (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) 

  
Số lượng 
cổ đông 

Số cổ phần 
nắm giữ 

Tỷ 
trọng 
(%) 

A. Cổ đông Nhà nước 0 0 0 

B. Cổ đông trong Công ty 41 1.688.516 6,75 

- Cổ đông hội đồng quản trị 
(trong đó có 3 thành viên Ban 

Tổng giám đốc) 05 1.361.177 5,44 

- Ban Tổng Giám đốc 2 16.000 0,06 

- Ban Kiểm soát 3 25.135 0.10 

- Kế toán trưởng  1 5.772 0,02 

- Cổ phiếu quỹ 1 5 00 

- Cán bộ CNV 29 280.427 1,12 

C. Cổ đông ngoài Công ty 4.771 23.311.484 93,25 

- Cổ đông trong nước 4.698 19.941.852 80,00 

+ Cá nhân 4.639 15.612.434 62,45 

+ Tổ chức 59 4.329.419 17,32 
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- Cổ đông nước ngoài 73 3.369.632 13,00 

+ Cá nhân 54 661.710 2,65 

+ Tổ chức 19 2.707.922 10,83 

Tổng cộng (A+B+C): 1.815 25.000.000 100,00 

 

* Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn điều lệ trở lên và tỉ lệ cổ phần nắm giữ đến thời 

điểm 09/03/2010 như sau: 

Bảng : Danh sách cổ đông nắm giữ  từ 5% vốn điều lệ trở lên 

STT Tên cổ đông Địa chỉ Số ĐKKD 

Số lượng 
(CP) 

Tỷ lệ 
nắm 

giữ (%) 

1 RED RIVER 
HOLDING 

11A TU XUONG 
STREET, WARD 7, 
DIST.3, HO CHI MINH 
CITY, S.R OF VIETNAM 

CA1288 

 

1.428.760 

 

5,72 

 

 Tổng cộng   1.428.760 5,72 

 

Hội đồng quản trị , Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng 

Thành viên Hội đồng Quản trị      

1. Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tịch HĐQT. 

Giới tính:  Nam 

Ngày sinh:  02/09/1958 

Số CMND: 011536707, cấp ngày 20/3/1998 tại CA Hà Nội 

Địa chỉ thường trú:  Tổ 18B, Phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội 

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Trình độ văn hóa:  10/10 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Đô thị 

Quá trình công tác:  

• 08/1978 – 10/1978: Bộ đội thuộc E191, E122 – Bộ chỉ huy quân sự Hà 
Tuyên; Cấp bậc binh nhất;  
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• 11/1978 – 05/1982: Bộ đội – Giáo viên dạy toán Trường Văn hóa quân khu 2; 

Cấp bậc Trung sỹ; 

• 06/1982 – 09/1985: Sinh viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội; Chức vụ Lớp 
phó học tập; 

• 10/1985 – 09/1997: Công tác tại Xí nghiệp Xây dựng số 1, Xí nghiệp Xây lắp 

Hà Nội, Công ty Lắp máy và Xây dựng thuộc LILAMA; Giữ chức vụ: Đội 

trưởng, Phó phòng Kinh tế - Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế - Kỹ thuật; 
• 10/1997 – 03/2001: Công tác tại Công ty Lắp máy Điện nước thuộc Tổng 

Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng (LICOGI); Giữ chức vụ: Phó Giám 
đốc Công ty; 

• 04/2001 – 01/2006 : Giám Đốc Công ty Xây dựng số 16 thuộc Tổng Công ty 
Xây dựng và phát triển Hạ tầng (LICOGI)  

• 02/2006 – 06/2007: Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 
LICOGI 16. 

• 07/2007 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần LICOGI 16. 

Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT – Công ty Cổ phần Licogi 16. 

Số cổ phần nắm giữ: 920.000cổ phần, chiếm 3,68% vốn Điều lệ 

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

Các khoản nợ với Công ty: không có 

Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không  

2. Ông Lê Văn Nga – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc 

Giới tính:  Nam 

Ngày sinh:  05/10/1952 

Số CMND: 024448199 cấp ngày 25/01/2005 tại Hồ Chí Minh 

Địa chỉ thường trú:  11C Cư xá 307 P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM 

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Trình độ văn hóa:  10/10 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy Lợi 

Quá trình công tác:  

• Từ 12/1974 – 09/1986: Kỹ sư, Trưởng phòng Xí nghiệp Xây dựng Thủy Lợi 1 

thuộc Xí nghiệp Liên hiệp Xây dựng Thủy Lợi, Bộ Thủy Lợi; 
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• Từ 10/1986 – 06/1987: Trợ lý Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng Thủy Lợi 1 – 

Liên hiệp Xí nghiệp Xây dựng Thủy Lợi 4; 

• Từ 07/1987 – 10/1996: Phó Giám đốc Công ty Xây dựng Thủy Lợi 41 thuộc 
Tổng Công ty Xây dựng số 4; 

• Từ 11/1996 – 06/1997: Phó Giám đốc Trung tâm Giám định Chất lượng Xây 
dựng thuộc Tổng Công ty Xây dựng số 4; 

• Từ 07/1997 đến 09/1997: Kỹ sư Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng; 

• Từ 10/1997 – 03/2001: Phó Giám đốc phụ trách chi nhánh Tổng Công ty Xây 

dựng và Phát triển Hạ tầng, khu vực phía Nam tại TpHCM; 

• Từ 04/2001 đến 01/2006: Phó Giám đốc Công ty Xây dựng số 16 thuộc Tổng 

Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng; 

• Từ 02/2006 đến 6/2007: Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ 

phần Licogi 16; 

• Từ 06/2007 đến nay: Ủy viên HĐQT –Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Licogi 

16; 

Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Licogi 

16. 

Số cổ phần nắm giữ: 45.222cổ phần, chiếm 0,18% vốn Điều lệ 

Số cổ phần của những người có liên quan: không 

Các khoản nợ với Công ty: không có 

Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không  

3. Ông  Vũ Công Hưng – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc 

Giới tính:  Nam 

Ngày sinh:  18/12/1973 

Số CMND: 012235601 cấp ngày 19/5/1999 tại Hà Nội 

Địa chỉ thường trú:  Số 3 ngách 178/5 tây sơn, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội. 

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Trình độ văn hóa:  10/10 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng ; C.E.O 

Quá trình công tác:  
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• 06/1995 đến 08/1997: Kỹ sư xây dựng, chuyên viên, phó phòng thiết kế Công ty điện tử 

công nghệ (ETC), Hà Nội; 

• 09/1997 – 04/2001: Kỹ sư Xây dựng, chuyên viên phòng KT-KH Công ty Lắp máy điện 
nước thuộc Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng, Hà Nội; 

• 05/2001 – 12/2003: Trưởng phòng Kinh tế Kỹ thuật Công ty Xây dựng số 16 thuộc 

Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng; 

• 01/2004 – 01/2006: Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch - Vật tư Công ty Xây dựng số 16 
thuộc Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng; 

• 02/2006 – 05/2006: Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch – Thị 
trường Công ty Cổ phần LICOGI 16; 

• 06/2006 – 10/2006: Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 
LICOGI 16; 

• 11/2006 – 04/2007: Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 
LICOGI 16, Giám đốc Chi nhánh Hà Nội; 

• 05/2007 – 11/2007: Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 

LICOGI 16, Giám đốc Công ty Cổ phần LICOGI 16.6; 

• 11/2007 đến nay: Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 
LICOGI 16, Giám đốc Chi nhánh Lai Châu, Giám đốc Công ty Cổ phần LICOGI 16.6. 

Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 
Licogi 16. 

Số cổ phần nắm giữ: 198.875 cổ phần, chiếm 0,8 % vốn Điều lệ 

Số cổ phần của những người có liên quan: không 

Các khoản nợ với Công ty: không có 

Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không. 

4. Ông  Nguyễn Duy Bảo – Ủy viên HĐQT 

Giới tính:  Nam 

Ngày sinh:  20/01/1970 

Số CMND: 011768306 cấp ngày 18/3/1992 tại Hà Nội 

Địa chỉ thường trú:  DB37 Bàu Cát, P.14, Q.Tân Bình, Tp.HCM 

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Trình độ văn hóa:  12/12 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 

Quá trình công tác:  
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• Từ 1993 – 1996: Công ty Giao nhận Kho vận Ngoại Thương TpHCM, đại lý 

tàu Happag - Hayd 

• Từ 1998 – 2000: Thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Thương Mại Bảo Huy; 

• Từ 2002 – 2006: Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TpHCM, phòng thông tin 

thị trường phụ trách Bản tin TTCK; 

• Từ 09/2006 đến nay: Công ty Tài chính Dầu khí chi nhánh TpHCM; 

Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Licogi 16,  

Số cổ phần của cá nhân hiện đang nắm giữ: 14.250cổ phần, chiếm  0,06% vốn Điều lệ.  

Số cổ phần của những người có liên quan: không 

Các khoản nợ với Công ty: không có 

Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không  

5. Ông  Hoàng Minh Khai – Ủy viên HĐQT 

Giới tính:  Nam 

Ngày sinh:  22/03/1962 

Số CMND: 024533713 cấp ngày 15/8/2006 tại Tp.HCM 

Địa chỉ thường trú:  503 Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp.HCM 

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Trình độ văn hóa:  10/10 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường 

Quá trình công tác:  

• 02/1983 – 10/1986: Bộ đội D10E108, F337 Lạng Sơn; 

• 11/1986 – 01/1987: Học sinh trường Công Nhân Cơ giới 2, Hải Dương; 

• 02/1978 – 05/1988: Cán bộ phòng Tổ chức Hành chánh – XN Cơ giới số 9, Đồng 

Nai; 
• 06/1988 – 01/1989: Cán bộ kỹ thuật Xí nghiệp Cơ giới 17, Hải Hưng; 

• 02/1989 – 12/1990: Đi hợp tác lao động tại I Rắc; 
• 01/1991 – 06/1998: Cán bộ Phòng Tổ chức, Công ty Cơ giới và Xây lắp số 9; 

• 06/1998 – 06/2001: Cán bộ Kỹ thuật Công ty Cơ giới và Xây lắp số 9; 
• 06/2001 – 02/2002: Phó phòng Tổ chức Công ty Xây dựng số 16; 

• 03/2002 – 07/2003: Trưởng phòng Tổ chức hành chánh Công ty Xây dựng số 16; 
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• 08/2003 – 01/2006 : Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Xây dựng số 

16, Giám đốc Ban quản lý dự án khu đô thị mới Nhơn Trạch; 

• 02/2006 – 01/2007: Giám đốc Ban quản lý dự án Khu đô thị mới Nhơn Trạch; 
• 02/2007 – 03/2007: Ủy viên HĐQT, Giám đốc Ban quản lý dự án khu đô thị mới 

Nhơn Trạch; 

• 04/2007 đến nay: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần LICOGI 

16, Giám đốc Ban quản lý dự án khu đô thị mới Nhơn Trạch. 

Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên HĐQT, P. Toång giaùm ñoác Coâng ty, Giám đốc Ban 

quản lý dự án khu đô thị mới Nhơn Trạch. 

Số cổ phần nắm giữ: 182.830 cổ phần, chiếm 0,73% vốn Điều lệ 

Số cổ phần của những người có liên quan: Bà Phạm Thị Hải Thương (Vợ), số cổ phần 

hiện đang sở hữu: 7.003 cổ phần, chiếm 0,028% vốn Điều lệ.  

Các khoản nợ với Công ty: không có 

Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không  

6. Bà Đặng Phạm Minh Loan     Ủy viên Hội đồng quản trị 

Giới tính:  Nữ 

Ngày sinh:  18/03/1977 

Số CMND:  024326432 cấp ngày: 11/08/2006        tại: CA TP. HCM 

Địa chỉ thường trú:  số 6 Phạm Ngũ Lão, P.3, Q. Gò Vấp, Tp. HCM 

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Trình độ văn hóa:  12/12 

Trình độ chuyên môn: Đại học, ACCA- UK, CPA Việt Nam 

Chức vụ công tác đã qua: 

- Từ năm 1999 đến năm 2000: Kế toán quản trị, kế toán quản trị tại Uniliver 

- Từ năm 2000 đến năm 2005: Kiểm toán viên, Phó trưởng phòng kiểm toán KPMG 

- Từ năm 2005 đến nay: Giám đốc đầu tư Công ty VinaCapital Corporate Finance Việt 
Nam 

Ban Kiểm soát 

- Ông Trần Đình Tuấn - Trưởng Ban Kiểm soát  

Giới tính:  Nam 
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Ngày sinh:  20/08/1958 

Số CMND: 012355339 cấp ngày 16/6/2000 tại Hà Nội 

Địa chỉ thường trú:  Số 25, D6, P.Thanh Xuân Bắc, Hà Nội 

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Trình độ văn hóa:  10/10 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - ngành Kế toán 

Quá trình công tác:  

• Từ 8/1979 – 10/1980: Giáo viên trường Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây Dựng; 

• Từ 11/1980 – 6/1981: Phó phòng Tài vụ XNXD 104, Công ty Xây dựng số 18, 

Bộ Xây dựng; 

• 07/1981 – 09/1985: Trưởng Phòng Tài vụ XNXD 101 – Công ty Xây dựng số 

18 - Bộ Xây dựng;     

• Từ 10/1985 – 6/1988: Học tại trường Đại học Tài chính Kế toán Hà nội; 

• Từ 7/1988 – 8/1990: Trưởng phòng Tài vụ XN Cung ứng vận tải, Công ty Xây 

dựng số 18, Bộ Xây dựng; 

• Từ 8/1990 – 3/1996: Trưởng phòng Tài vụ XN Lắp máy điện nước, Công ty 
Xây dựng số 18, Bộ Xây dựng; 

• Từ 3/1996 – 10/2005: Kế toán trưởng Công ty Lắp máy điện nước, Tổng Công 
ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (LICOGI); 

• Từ 10/2005 – 11/2006: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 
18 - LICOGI; 

• Từ 12/2006 – 4/2007: Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội – Công ty Cổ phần 
Licogi 16. 

• Từ 05/2007 đến nay: Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần LICOGI 16, Phó 

Giám đốc Công ty cổ phần  LICOGI 16.6. 

Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Licgi 16, Phó Giám 
đốc Công ty Cổ phần LICOGI 16.6. 

Số cổ phần nắm giữ: 2.385 cổ phần. 

Số cổ phần của những người có liên quan: không  

Các khoản nợ với Công ty: không có 
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Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không  

- Ông Phạm Xuân Diện - Thành viên Ban Kiểm soát  

Giới tính:  Nam 

Ngày sinh:  29/01/1980 

Số CMND: 221005686 cấp ngày 10/1/1996 tại Phú Yên 

Địa chỉ thường trú:  Khóm 6, Phú Lâm, Tuy Hòa, Phú Yên 

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Trình độ văn hóa:  12/12 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế  

Quá trình công tác:  

• Từ 09/2002 – 07/2003: Cử nhân kinh tế, Nhân viên phòng Kế hoạch Đầu tư 

Công ty Xây dựng số 16; 

• Từ 08/2003 – 09/2005: Nhân viên Ban quản lý dự án Khu đô thị mới Nhơn 
Trạch thuộc Công ty Xây dựng số 16; 

• Từ 10/2005 – 01/2006: Phó Giám đốc Ban quản lý dự án Khu đô thị mới Nhơn 
Trạch thuộc Công ty Xây dựng số 16; 

• Từ 02/2006 – 3/2007: Phó Giám đốc Ban quản lý dự án Khu đô thị mới Nhơn 

Trạch thuộc Công ty Cổ phần Licogi 16; 

• Từ 3/2007 đến nay: Trưởng Phòng Đầu tư và Quan hệ Công chúng, Uỷ viên 
Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần LICOGI 16.  

Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng Phòng Kinh tế, Thành viên Ban kiểm soát Công ty 

Cổ phần LICOGI 16; 

Số cổ phần nắm giữ: 19.167 cổ phần, chiếm 0,077% vốn Điều lệ 

Các khoản nợ với Công ty: không có 

Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không  

- Bà Phạm Thị Minh Hiền  - Thành viên Ban Kiểm soát  

Giới tính:  Nữ 

Ngày sinh:  14/08/1974 

Số CMND: 011706136, cấp ngày 16/09/1999 tại Hà Nội 

Địa chỉ thường trú:  232/12 Quốc lộ 13, Q.Bình Thạnh, TpHCM. 
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Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Trình độ văn hóa:  12/12 

Trình độ chuyên môn: Sau Đại học 

Quá trình công tác:  

• Từ 1996 – 1998: Công ty Liên doanh Wisma – OSC Việt Nam, kế toán trưởng; 

• Từ 1999 – 2004: Công ty TNHH Việt Bình, Phó Giám đốc 

• Từ 2005 – đến nay: Công ty Tài chính Dầu khí, phụ trách Tổ Đầu tư chứng từ 

có giá 

• Chức vụ công tác hiện nay: Phụ trách phòng tư vấn dịch vụ tài chính 

Số cổ phần nắm giữ: 3.000 cổ phần, chiếm 0.012%vốn Điều lệ 

Số cổ phần của những người có liên quan: không 

Các khoản nợ với Công ty: không có 

Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không 

Thành viên Ban Giám đốc 

1. Ông Lê Văn Nga – Tổng Giám đốc 

(Xem chi tiết đã trình bày tại phần trên) 

2. Ông Vũ Công Hưng – Phó Tổng Giám đốc  

(Xem chi tiết đã trình bày tại phần trên) 

3. Ông Hoàng Minh Khai – Phó Tổng Giám đốc 

(Xem chi tiết đã trình bày tại phần trên) 

4. Ông  Đoàn Thuận Chí – Phó Tổng Giám đốc 

Giới tính:  Nam 

Ngày sinh:  11/08/1957 

Số CMND:  024069952 cấp ngày 5/8/2003 tại Tp.HCM 

Địa chỉ thường trú:  121 Thống Nhất, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức, Tp.HCM 

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Trình độ văn hóa:  10/10 
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Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng  

Quá trình công tác:  

• Từ 06/1983 – 07/1988: Cán bộ kỹ thuật Ban quản lý công trình Sở thể dục thể 
thao Thuận Hải; 

• Từ 08/1988 – 09/1991: Học viên trường Đại học kiến trúc TpHCM; 

• Từ 10/1991 – 08/1992: Kỹ sư Sở thể dục thể thao Thuận Hải; 

• Từ 09/1992 – 12/1996: Kỹ sư công trình xây dựng Miền Đông Đồng Nai; 

• Từ 01/1997 – 06/2001: Kỹ sư Công ty Cơ giới và Xây lắp số 9; 

• Từ 07/2001 – 01/2006: Phó giám đốc Công ty Xây dựng số 16; 

• Từ 02/2006 – đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Licogi 16,  

Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Licogi 16 

Số cổ phần nắm giữ: 9.000 cổ phần, 0.04% vốn Điều lệ 

Số cổ phần của những người có liên quan: không 

Các khoản nợ với Công ty: không có 

Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không  

5. Ông  Bùi Đông Hoàn – Phó Tổng Giám đốc 

Giới tính:  Nam 

Ngày sinh:  23/06/1975 

Số CMND: 023095815 cấp ngày 13/4/2001 tại Tp.HCM 

Địa chỉ thường trú:  25/216B Nguyễn Văn Lượng, phường 17, Gò Vấp, Tp.HCM. 

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Trình độ văn hóa:  12/12 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ xây dựng ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp 

Quá trình công tác:  

• Từ 1999-2000: Kỹ sư giám sát tại Công ty X59 (thuộc Bộ Quốc Phòng). 

• Từ 2001-2003: Chỉ huy trưởng tại Công ty CALOFIC. 

• Từ 2004-tháng 2007: Trưởng phòng Kỹ thuật thi công Công ty Cổ phần 

LICOGI 16. 
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• Từ tháng 01/2008-nay: Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kinh tế - Kỹ 

thuật Công ty Cổ phần LICOGI 16. 

Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng Phòng Kinh tế - Kỹ 
Thuật Công ty Cổ phần LICOGI 16; 

Số cổ phần nắm giữ: 7.000 cổ phần, chiếm 0,03% vốn Điều lệ. 

Số cổ phần của những người có liên quan: không  

Các khoản nợ với Công ty: không có 

Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không 

6. Ông  Hoàng Chí Phúc– Kế toán trưởng 

Giới tính:  Nam 

Ngày sinh:  31/07/1972 

Số CMND: 022785039  

Địa chỉ thường trú:  122/19/12 Tôn Đản, Phường 10, Quận 4, Tp.HCM 

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Trình độ văn hóa:  12/12 

Trình độ chuyên môn: Tài chính kế toán  

Quá trình công tác:  

• Từ 1995-1997: Kế toán tổng hợp tại Cty TNHH Đại Phát, Quận 5, TPHCM; 

• Từ 1997-2000: Kế toán tổng hợp tại DNTN Thái Tiến Phát, Quận 6, TPHCM; 

• Từ 2000-2001: Phụ trách kế toán Chi nhánh Tổng Cty Xây dựng & Phát triển 

hạ tầng (LICOGI) tại TP.Hồ Chí Minh; 

• Từ 2001-2006: Phó phòng kế toán Công ty Xây dựng số 16; 

• Từ 2006 đến nay: Kế toán trưởng Công ty cổ phần LICOGI 16. 

Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Licogi 16 

Số cổ phần nắm giữ: 5.772 cổ phần, 0,02% vốn Điều lệ 

Số cổ phần của những người có liên quan: không 

Các khoản nợ với Công ty: không có 

Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không  

Đính kèm phụ lục: 
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- Phụ lục 1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009, kế hoạch 2010 

- Phụ lục 2: Kế hoạch lợi nhuận của các dự án trọng điểm của Công ty từ năm 2010 

đến năm 2015 

- Phụ lục 3: Báo cáo tài chính năm 2009 của công ty mẹ. 

- Phụ lục 4: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009 của Công ty Cổ phần LICOGI 16. 
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CONG TY CO PHAN LICOGI 16 

Bao cao Tili chinh rieng 
cllo niim kit tluk ngay 31 tllang 12 niim 2009 

ali all'flc kiim toan 



Cong ty cA phftn Licogi 16 
Dja chi: 49B, Phan mmg Luu, Q. Phu Nhu~n, TP H6 Chi Minh 

NQIDUNG 

Trang 

Bao cao cua Ban Giam d6c 02 - 04 

Bao cao Ki~m to an 05 

Bao cao Tai chinh dii duqc ki~m toan 

Bang can d6i kS to an 06 - 08 

Bao cao kSt qua ho<;tt dQng kinh doanh 09 

Bao cao hru chuy~n tiSn t~ 10 

Ban thuySt minh Bao cao tai chinh 11 - 27 



Cong ty C6 phfln Licogi 16 
Dia chi: 49B, Phan Dang Luu, Q. PM Nhu~n, TP H6 Chi Minh 

BAo cAo CVA BAN GIAM DOC 

Ban Giam d6c Cong ty C6 phAn Licogi 16 (sau day gQi t~t la ''Cong ty") trinh bay Bao cao cua minh va Bao cao tai 
chinh cua Cong ty cho nam tai chinh k@t tMc ngay 31 thang 12 nam 2009. 

CONGTY 

Cong ty C6 phAn Licogi 16 dUQ'c thanh I~p thee Quy@t dinh s6 327/QD - BXD ngay 28 thang 02 nam 2006 cua BQ 
Xay dl,l1lg. 

Theo Gi~y dang ky kinh doanh s6 4103004836 dang ky IAn dAu ngay 02 thang 06 nam 2006, dang kY thay d6i IAn 9 
ngay 25 thang 12 nam 2009, ho~t dQng kinh doanh cua Cong ty la: 

Thi cong xay dl!ng cac cong trinh dan d\mg, cong nghi~p, giao thong, thily IQ'i, thuy di~n, san bay, b@n cang, 
dU'ong day va cac tr~m bi@n th@ di~n, cac cong trinh h~ tAng Icy thu~t do thi va khu cong nghi~p, cac cong trinh 
c~p thoat nu&c va v~ sinh moi truong, n~n mong cong trinh; 

San xu~t, mua ban v~t tu, thiSt bi, ph\l tung va cac lo~i v~t li~u xay dl!ng, 6ng c6ng be tong, be tong thuang 
ph~m ; 

Gia cong, ch@ t~o cac sfm ph~m cO' khi xay dl,l1lg, c6p pha djnh hinh, dan giao, khung nha cong nghi~p (khong 
san xu~t gia cong t~i tn,l sa); 

Mua ban, cho thue thi@t bi v~t tu ky thu~t, tu v~n dAu tu; 

Dich V\l slra chua, I~p di;lt may moc, thi@t bi, cac san ph~m cO' khi va k@t du dinh hinh; 

DAu tu, kinh doanh nha a, khu do thj m&i, h~ tAng Icy thu~t khu cong nghi~p, cac dl! an thuy di~n vira va nhe; 

Mua ban may moc, v~t tu nganh x§y dl!ng; 

Thi nghi~m v~t li~u xay dl,l1lg, khai thac da, khai thac da co SI! d\lng v~t li~u n6 cong nghi~p; 

Dao t~o ngh~, giao d\lc trung dp chuyen nghi~p, dao t~o cao d~ng, giao d\lc trung hQc ph6 thong.!. 

Tr\l So' chinh cua Cong ty t~i S6 49B Ph an Dang Luu - Phuong 7 - Qu~n PM Nhu~n - Thanh ph6 H6 Chi Minh. 

V6n di~u I~ cua Cong ty la 250.000.000.000 d6ng 

Cong ty co cac cong ty con, cong ty lien k@t sau: 

Ten 

Cong ty con 

Cong ty TNHH XDTMDV Di~n Phu&c 

Cong ty TNHH Sieu Thanh 

Cong ty lien k@t 

Cong ty CP Licogi 16.1 

Cong ty CP Licogi 16.2 

Cong ty CP Licogi 16.5 

Cong ty CP Licogi 16.6 

Cong ty CP Licogi 16.8 

Cong ty CP Licogi 16.9 

f>ja chi 

49B - Phan Dang Luu - P.7 - Q. Phli Nhu~n - TP H6 Chi Minh 

544 - TrAn Hung D~o - P2 - Q.5 - TP H6 Chi Minh 

5113 Nguyen Cong Hoan - P3 - Q. Binh Th~nh - TP H6 Chi Minh 

A2/2A Le Van Vi~t - P. Tang Nhan Phli - Q.9, -TP H6 Chi Minh 

Duang s6 2 - Khu cong nghi~p Nhon Tr~ch - D6ng Nai 

TAng 4 - Toa nha VP Cong ty 34 - Ngo 164 Khu~t Duy TiSn -
Thanh Xu an - Ha NQi 

S6 169 Biii Cat - P.14 - Q. Binh Th~nh - TP H6 Chi Minh 

Thon Lien Dinh - xii Hai Thuqng - H. TInh Gia - tinh Thanh Hoa 

2 



Cong ty ca phftn Licogi 16 
Dia chi: 49B, Phan Dang Luu, Q. Phil Nhu~n, TP H6 Chi Minh 

C6ng ty CP Co khi Licogi DuOng s6 2 - Khu CN Nhon Tr<;lch I - D6ng Nai 

C6ng ty CP DT &PTHT Nghi San Hai ThuQ'ng - Dnh Gia - Thanh H6a 

C6ng ty TNHH Khu d6 thi Phil HQi Lo XI - duang D3 - Khu dan cu Long Tan - H. Nhan Trach -
D6ngNai . 

H(H DONG QUAN TRJ vA BAN GIAM DOC 

Cac thanh vien cua HQi d6ng Quan tri trong nam va t<;li ngay I~p bao cao nay bao g6m: 

ang Bui Duong Hung 

ang Le Van Nga 

ang Nguy~n Duy Bao 

ang Nguy~n Van Ha 

ang Hoang Minh Khai 

ang Vii Cong Hung 

ang Don Di Lam 

Ba D~ng Ph<;lm Minh Loan 

Chu tjch 

Thanh vien 

Thanh vien 

Thanh vi en 

Thanh vien 

Thanh vien 

Thanh vien 

Thanh vien 

B6 nhi~m ngay 26/04/2009 

Mi~n nhi~m ngay 26/04/2009 

Mi~n nhi~m ngay 26/04/2009 

B6 nhi~m ngay 26/04/2009 

Cac thanh vien cua Ban Giam d6c dll di~u hanh c6ng ty trong nam va t<;li ngay I~p bao cao nay bao g6m: 

ang Le Van Nga 

ang Doan Thu~n Chi 

ang Hoang Minh Khai 

ang Vii C6ng Hung 

ang Bui Dong Hoan 

Cac thanh vien Ban Ki€m soM 

ang Tr~n Dinh Tuftn 

ang Ph<;lm Xuan Di~n 

Ba Ph<;lm Thj Minh Hi~n 

KIEM ToAN VlEN 

T6ng Giam d6c 

Ph6 T6ng Giam d6c 

Ph6 T6ng Giam d6c 

Ph6 T6ng Giam d6c 

Ph6 Tbng Giam d6c 

Tru6ng ban 

Thanh vien 

Thanh vi en 

C6ng ty TNHH Dich V\l Tu vftn Hi chinh K~ to an va Ki€m toan (AASC) chuy€n dbi tir DNNN - Cong ty Djch VI,I 
Tu vftn Hi chinh K~ to an va Ki€m toan (AASC) - BQ Hi chfnh la dan vi thl,l·c hi~n ki€m toan Bao cao tai chinh nam 
2009 cho C6ng ty. 

CONG BO TRACH NHI~M CVA BAN GIAM DOC DOl VOl BAo cAo TAl CHiNH 

Ban Giam d6c Cong ty chju trach nhi~m v~ vi~c I~p Bao cao tai chinh phan anh trung thl,l·C, hQ'p 19 tinh hinh hO<;lt 
dQng, k~t qua hO<;lt QQng kinh doanh va tinh hinh iuu chuy€n ti~n t~ cua C6ng ty trong nam. Trong qua trinh I~p Bao 
cao Uli chinh, Ban Giam d6c Cong ty cam k~t dll tuan thu cac yeu eftu sau: 

• LI,I·a ch9n cac chinh sach k~ to an thich hQ'p va ap dl,lng cac chinh sach nay mQt cach nhftt quan; 
• Dua ra cac danh gia va dll do an hQ'p 19 va th~n tr9ng; 
• Neu ro cac chu~n mllC k~ toan dUQ'c ap d\lng c6 duQ'c tuan thu hay kh6ng, c6 nhUng ap dl,lng sai i~ch tr9ng y~u 

d~n muc eftn phai cong b6 va giai thich trong bao cao tai chinh hay kh6ng; 
• L~p va trinh bay cac bao cao tai chinh tren co sa tuan thu cac chu~n mllc k~ toan, ch~ dQ k~ toan va cac quy 

dinh c6 lien quan hi~n hanh; 
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Cong ty cA ph§n Licogi 16 
Dia chi: 49B, Phan Dang Luu, Q. Phil Nhu~n, TP H6 Chi Minh 

• L~p cac bao cao tai chinh dlla tren CO' sa ho~t dQng kinh doanh lien tl,lC, tn1 twang hQ'p khong the cho ring 
Cong ty se ti~p tl,!C ho~t dQng kinh doanh. 

Ban Giam d6c Cong ty dam bao ring cac s6 k~ toan duQ'c luu giG" de phim anh tinh hinh tai chinh cila Cong ty, vai 
muc dQ trung thllC, hQ'p Iy t~i b~t cu thai diem nao va dam bao ring Bao cao tai chinh tuan thil cac quy dinh hi~n 
hanh cila Nha nuac. D6ng thai c6 trach nhi~m trong vi~c bao dam an toan tai san cila Cong ty va thllc hi~n cac bi~n 
phap thich hQ'p de ngan ch~n, phat hi~n cac Mnh vi gian I~n va cac vi ph~m khac. 

Ban Giam d6c Cong ty cam k~t ring Bao cao tai chinh da phan anh trung thllc va hQ'P Iy tinh hinh tai chinh cua 
Cong ty t~i thai di~m ngay 31 thang 12 nam 2009, k~t qua ho~t dQng kinh doanh va tinh hinh luu chuy~n ti~n t~ cho 
nam tai chinh k~t thuc cung ngay, phu hQ'p vai chuc1n mllC, ch~ dQ k~ toan Vi~t Nam va tuan thil cac quy dinh hi~n 
hanh c6 lien quan. 

Cam k~t khac 

Ban Giam d6c cam k~t ring Cong ty khong vi ph~m nghla VI,! cong b6 thong tin thea quy dinh t~i Thong ill s6 
38/2007/TT-BTC ngay 18/04/2007 cila BQ Hi chinh huang d~n v~ vi~c cong b6 thong tin tren Thi tmang chung 
khoan 

~====",,=::::!;,..25 thang 03 nam 2010 
Gilim aBc 

__ ""."' _= __ a6c 
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CONG TV TNHH D!CH Vl) TU VAN TAl CHINH KE TOAN VA KIEM TOAN 
AUDITING AND ACCOUNTING FINANCIAL CONSUL TANCY SERVICE COMPANY L TO, (AASC) 

THANH VIEN INPACT QUaC TE 

~ , ~A ,j I So . . Yo •••• • 201O/BC.TC-AASC.KT3 

Kinh gi'ri: 

BAo cAo KIEM ToAN 
vJ B{IO cao Tai chinll clio mim tili chinll kif tltuc ngay 3111212009 

ciia COllg ty ca p/ulll Licogi 16 

H(>i 'd6ng Quan trj 
va Ban Ghim d6c Cong ty C6 ph§n Licogi 16 

Chung t6i da: ki~m toan bao cao titi chinh cua C6ng ty C6 ph~n Licogi 16 duqc l~p ngay 25 thang 03 nam 
2010 gllm: Bang din d6i kS to an t~i ngay 31 thang 12 nam 2009, Bao cao kSt qua ho~t dQng kinh doanh, Bao 
cao lUti chuy~n ti€n t~ va Ban thuySt minh bao cao tai chinh cho nam tai chinh kSt thuc ngay 31112/2009 
duqc trinh bay ill trang 06 dSn trang 27 kem theo. 

Vi~c l~p va trinh bay Bao cao tai chinh nay thuQc trach nhi~m clla Giam d6c C6ng ty. Trach nhi~m clla chung 
t6i la dua ra '1 kiSn v€ cae bao cao nay can cu tren k@t qua ki~m toan clla chung t6i. 

Cu sif Y kiill 

Chung t6i da: thl,fc hi~n c6ng vi~c ki~m toan theo cac chu§n ml,fc ki~m toan Vi~t Nam. Cac chu§n ml,fC nay 
yeu cAu c6ng vi~c , ki~m toan l~p kS ho~ch va thl,fc hi~n d~ c6 Sl,f dam bao hqp 1'1 r~ng cac bao cao tai chinh 
kh6ng con chua dl,fng cac sai s6t tr9ng ySu. Chung t6i da: thl,fc hi~n vi~c ki~m tra theo phuong phap ch9n mftu 
va ap d\lng cac thu nghi~m c~n thi@t, cac b~ng chung xac minh nhUng th6ng tin trong bao cao tai chinh; danh 
gia vi~c tuan thll cac chu§n ml,fc va ch@ dQ k@ toan hi~n hanh, cac nguyen t~c va phuong phap kS toan duqc 
ap d\lng, cac uac tinh va xet doan quan tr9ng clla Giam d6c cung nhu cach tr1nh bay t6ng quat cac bao cao tai 
chinh. Chung t6i cho r~ng c6ng vi~c ki~m toan cua chung t6i da: dua ra nhu-ng co sa hqp 1'1 d~ lam can cu cho 
'1 ki@n clla chung t6i. 

Y kiill ciia kiim foan vien 

Theo '1 ki@n clla chung Wi, Bao cao tai chinh da: ph an anh trung th\fc va hqp 1'1 tren cac khia c~nh tr9ng y@u 
tinh hinh tai chinh clla C6ng ty C6 ph~n Licogi 16 t~i ngay 31 thang 12 nam 2009, cung nhu kSt qua kinh 
doanh va cac luling luu chuy~n ti€n t~ trong nam tai chinh kSt thuc t~i ngay 31 thang 12 nam 2009, phil hqp 
vai chu§n ml,fc va ch@ dQ k@ toan Vi~t Nam hi~n hanh va cac quy d[nh phap 1'1 c6 lien quan . 

01 Le Phyng Hi~u, Hi! NQi Vi~t Nam 
Tel: (84-4) 3824 1990/1 - Fax: (84-4) 3825 3973 
Email: aaschn@hn.vnn.vn 
Website: www.aasc.com.vn 
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Ha N6i, ngay 25 thOng 03 niim 201 0 

Ki~m toan vien 

Cat Thj Ha 
Chung chi KTV s6: 0725/KTV 

I N PACT 
INTERNATIONAL NETWORK OF 
PROfESSIONAL ACCOUNTANTS 



Cong ty c6 phAu Lieogi 16 

498 Phan Dang Luu - Q. Phl! Nhu~n - TP H6 Chi Minh 

Bao cao Hli ehinh 

eho nam t'ti ehinh k~t thue ngay 31112/2009 

BANG CAN DOl KE TOA.N 
T(li ngllY 31 tl{{ing 12 niim 2009 

Mu s6 TAl SAN 

100 A. TAl SAN NGAN H~N 

110 I. Ti~n va cae khoan tU'o'ng duo'ng ti~n 
III I. Ti@n 
112 2. Cae khofm tuo-ng duo-ng ti~n 

120 II. Cae khoan dflu tu tai ehinh ng~n h~n 
121 I. D§u tu ng~n h<;ln 

130 III. Car khoan phai thu ng~n h~n 
131 I. Phai tim khaeh hang 
132 2. Tra tru6e eho ngm'ri ban 
135 5. Cae khoan phai tIm khae 
139 6. D~r phong phai thu ng~n h<;ln khO' doi (*) 

140 IV. lIang t6n kho 
141 I. Hang t6n kho 
149 2. Dl,l' phong giam gia hang t6n kho (*) 

150 V. rai san ngh h~n khlie 
151 I. Chi phi tra tru6e ng~n h<;ln 
152 2. Thu~ GTGT dUQ'e khftu tn1 
158 4. Hi sitn ng~n h<;ln khae 

200 B. TAl SAN nAI H~N 

220 II. rai san e6 djnh 
221 I. Hi san c6 dinh hU'u hlnh 
222 - Nguyen gia 
223 - Gia tri hao man luy ki (*) 
224 2. Hi san e6 djnh thue tai chinh 
225 - Nguyen gia 
226 - Gia tri hao man lUy ki (*) 
227 3. Hi san e6 djnh vo hlnh 
228 - Nguyen gici 
229 - Gia tr,i hao man lUy kd (*) 
230 4. Chi phi xay dl,mg CO' ban do dang 

250 IV. Cae khoan dflu tu' tai ehinh dai h~n 
251 I. D§u tu vao eong ty con 
252 2. D§u tu vao eong ty lien k~t, lien doanh 
258 3. D§u tu· dai h<;ln khac 

260 V. rai san dai h~n khlic 
261 I. Chi phi tra tru6c dai h<;ln 
262 2. Hi san thu~ thu nh~p hoan I~i 
268 3. Hi san dai h<;ln khac 

270 TONG C<)NG TAl SAN 
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Thuy~t 
minh 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 
19 

3111212009 

904.374.373.099 

128.097.417.321 
37.097.417.321 
91.000.000.000 

221.655.262.625 
221.655.262.625 

361.222.546.540 
74.960.573.511 
24.365.972.871 

262.298.790.774 
(402.790.616) 

158.219.837.563 
158.219.837.563 

35.179.309.050 
419.623.363 

16.985.425.197 
17.774.260.490 

792.193.372.449 

292.383.137.214 
20.209.068.648 
26.939.452.633 
(6.730.383.985) 

974.777.776 
992.000.000 
(17.222.224) 

271.199.290.790 

498.203.698.000 
112.319.250.000 
315.884.448.000 

70.000.000.000 

1.606.537.235 
94.902.678 

488.437.647 
1.023.196.910 

1.696.567.745.548 

Don vi tinh: VND 

0110112009 

756.965.091.263 

16.211.746.734 
16.211.746.734 

503.920.800 
503.920.800 

436.390.102.564 
66.888.396.785 
16.934.325.171 

352.756.354.439 
(188.973.831) 

283.091.501.848 
283.091.501.848 

20.767.819.317 
6.392.385.584 

14.375.433.733 

357.816.990.283 

198.577.173.748 
15.247.247.901 
18.904.531.081 
(3.657.283.180) 
4.488.750.500 
4.488.750.500 

981.444.444 
992.000.000 
(10.555.556) 

177.859.730.903 

154.055.000.000 
46.005.000.000 

108.050.000.000 

5.184.816.535 
634.053.037 

4.550.763.498 

1.114.782.081.546 



Cong ty C6 phftn Licogi 16 

498 Ph an Dang Luu - Q. Phu Nhu~n - TP H6 Chi Minh 

Bao cao tai chinh 

cho nam tai chinh k@t thuc ngay 31112/2009 

BANG CAN DOl KIt TOA.N 
T(li Ilg{IY 31 tluillg 12 mlm 2009 

Mii s6 NGUONVON 

300 A. NO PIIAI TRA 

310 I. NQ· ng~n h~n 
311 1. Yay va ng ngim h<;ln 
312 2. Phai tra nguO"i bim 
313 3. NguO"i mua tra ti€n tm6c 
314 4. Thu@ va cac khoan phai nQP Nha nu6c 
3 15 5. Phai tra nguc)"i lao dQng 
316 6. Chi phi phai tra 
317 7. Phai tra nQi bQ 
318 8. Phai tra thea ti@n dQ k@ hO<;lch 

hgp d6ng xay dl,rng 
3 19 9. Cac khoan phai tra, phai nQP ng~n h<;ln khac 
320 10. Oil phong phai tra ng~n h<;ln 

330 II. NQ· dai h~n 
331 1. Phai tra dai h<;ln nguO"i ban 
332 2. Phai tra dai h<;ln nQi bQ 
333 3. Phai ira dai h<;ln khac 
334 4. Yay va ng dai h<;ln 
335 5. Thu@ thu nh~p hoan l<;li phai tra 
336 6. Ol,}" phong trg cftp milt vi~c lam 
337 7. 01)· phong phai tra dai h<;ln 

400 B. VON CHU SO HU"U 

410 I. Y6n chu so· hu·u 
411 1. Y 5n d5u tu cua chu so· hUu 
412 2. Th~ng du v5n c6 ph5n 
413 3. Y5n khac cua chu s6" hu'u 
414 4. C6 phi@u quy (*) 
415 5. Chenlt l¢ch danh gia l<;Ii tai san 
416 6. Chenh l¢ch tY gia h5i doai 
417 7. Quy d5u tu phat tri~n 
418 8. Quy dl)· phong tai chinh 
419 9. Quy khac thuQc v5n chu s6" hu'u 
420 10. Lgi nhu~n sau thu@ chua phan ph5i 
421 II. Ngu6n v5n d5u tu XOCB 

430 II. Ngu6n kinh phi va cac quy khac 
431 I. Quy khen thuo'ng, phuc 19i 
432 2. Ngu6n kinh phi 
433 3. Ngu6n kinh phi da hinh thanh TSCD 

440 TONG CQNG NGUON VON 
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Thuy~t 
minh 

14 

15 

16 

17 

18 
19 

20 

31112/2009 

660.198.007.877 

505.158.347.170 
276.262.594.055 

67.821.630.931 
14.784.083.077 
64.068.576.365 

1.080.159.653 
26.060.050.821 

55.045.198.210 
36.054.058 

155.039.660.707 

3.000.000 
155.017.228.349 

19.432.358 

1.036.369.737.671 

1.004.005.547.565 
250.000.000.000 
506.222.037.738 

(50.000) 

48.295.644.919 
25.000.000.000 

174.487.914.908 

32.364.190.106 
32.364.190.106 

1.696.567.745.548 

0110112009 

609.243.845.258 

490.595.517.106 
204.791.000.000 

42.443.323.542 
6.429.767.373 

68.648.044.472 
1.139.144.546 

125.727.165.301 

41.417.071.872 

118.648.328.152 

3.000.000 
118.619.574.716 

25.753.436 

505.538.236.288 

489.734.446.244 
136.000.000.000 
227.799.104.885 

(6.724.000.000) 

20.478.433.441 
13.600.000.000 

98.580.907.918 

15.803.790.044 
15.803.790.044 

1.114.782.081.546 



Cong ty C6 ph1ln Licogi 16 

498 Ph an mmg Luu - Q. Phu Nhu~n - TP H6 Chi Minh 

Bao cao tai chinh 

cho nam Uti chinh k~t thuc ngay 31112/2009 

CHi TIEU NGOAI BANG CAN DCH KIt ToAN 
T(li ngilY 31 titling 12 nam 2009 

Mli sa CHi TIEU 

001 1. Hi san thue ngoai 
002 2. V~t til", hang h6a nh~n gifr hQ, nh~n gia cong 
003 3. Hang h6a nh~n ban hQ, nh~n ky glri 
004 4. Ng kh6 doi da xu Iy 
005 5. Ngo<;li t~ cac 10<;li 
006 6. Dl,r toan chi SIl nghi~p, dll an 

Thuy~t 
minh 

Ghi chu: Cac chi tieu c6 s6 li~u am dugc ghi trong ngo~c dun ( ) 

Ngu'i'ri I~p bi~u K~ toan tru'o'ng 

Nguy~n Thj Thuy 
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Cong ty C& phfin Licogi 16 

49B Ph an Drmg Luu - Q. Phu Nhu~n - TP H6 Chi Minh 

Bao cao tai chfnh 

eho nam t<li ehinh k€t thue ngay 31112/2009 

BAo cAo KET QuA KINH DOANH 
ClIO nlim tai eMil" kit thue ngay 3111212009 

Ma s6 CHi TIED 

01 1. Doanh thu ban hang 

va cung cftp djch vI} 

02 2. Cae khoim giiun tru doanh thu 

10 3. Doanh thu thu~n v~ ban hang 

va cung cftp djch VI} 

11 4. Cia v6n hang ban 

20 5. L<,ri nhu~n gQP v~ ban hang 

va cung cftp djch vI} 

21 6. Doanh thu hoc;tt dong tai ehinh 

22 7. Chi phi tai ehinh 

23 - Trang tl6: Chi phi Wi vay 

24 8. Chi phi ban hang 

25 9. Chi phi quan 1y doanh nghi~p 

Thuy~t 
minh 

21 

22 

23 

24 

30 10. L<,ri nhu~n thu~n til' ho~t dQng kinh doanh 

31 11 . Thu nh~p khae 

32 12. Chi phi khae 

40 13. LQ'i nhu~n kh3c 

50 14. T6ng IQ'i nhu~n k~ toan truo'c thu~ 

51 15. Chi phi thu€ TNDN hi~n banh 

52 16. Chi phi thu€ TNDN hoan lc;ti 

60 17. LQ'i nhu~n sau thu~ TNDN 

70 18. Llii co' ban tren c6 phi~u 

Ngu'{ri I~p bi~u 

Nguy@n Thi Thuy 

25 

K~ toan tmo'ng 

Hoang Chi Phue 

9 

Nam nay 

509.979.870.779 

509.979.870.779 

324.348.074.384 

185.631.796.395 

4.598.398.499 

29.732.438.110 

19.342.790.222 

19.375.213.118 

141.122.543.666 

122.262.966.155 

9.433 .385.242 

112.829.580.913 

253.952.124.579 

44.565.135.275 

209.386.989.304 

12.504 

Don vi tinh: VND 

Nam tmo'c 

444.593.853.451 

444.593.853.451 

318.003.881.001 

126.589.972.450 

39.268.798 .579 

16.672.163.637 

1.613.587.592 

14.105.751.665 

135.080.855.727 

81.743.180.771 

32.186.572.386 

49.556.608.385 

184.637.464.112 

51.260.134.369 

133.377.329.743 

11.405 

H6 Chi Minh, ngay 25 (hang 03 nam 2010 



Cong ty C6 phftn Licogi 16 

498 Phan Dang Luu - Q. Phu Nhu~n - TP H6 Chi Minh 

Bao cao tai chinh 

cho nam tai chinh k@t thuc ngay 31112/2009 

BAo cAo LUU CHUYEN TIEN T:E: 
Theo phu'o'ng phap trl;rc ti~p 

Niim 2009 

Mil s6 Chi tieu 

I. Lu'u chuy~n ti~n tir ho~t d{>ng kinh doanh 
o I I. TiSn thu ttl" ban hang, cung dp dich V\l va 

doanh thu khac 
02 2. TiSn chi tra cho nguo'i cung dp hang hoa va dich V\l 
03 3. TiSn chi tra cho nguo'i lao dong 
04 4. TiSn chi tra lili vay 
05 5. TiSn chi nop thu@ thu nh~p doanh nghi~p 
06 6. TiSn thu khac ttr ho~t d9ng kinh doanh 
07 7. TiSn chi khac cho ho~t dong kinh doanh 
20 Lu'u chuyill tiJIl lhlltlll tir IIo(lt d911g killlz doulllz 

II. Lu'u chuy~n ti~n tir ho~t d{>ng dftu tu' 
21 I . TiSn chi d~ mua s~m, xay d\l'ng TSCD va cac tai san 

dai h~n khac 
22 2. TiSn thu ttr thanh ly, nhuqng ban TSCD va cac tai san 

dai h~n khac 
23 3. TiSn chi cho vay, mua cac cong C\l n9' cua dan vi khac 
24 4. TiSn thu h6i cho vay, ban l~i cac cong C\l nq cua 

dan vi khac 
25 5. TiSn chi d~u tu gop v6n van dan vi khac 
26 6. Ti€n thu h6i d§u tu gop v6n vao don vi khac 
27 7. Ti€n thu lili cho vay, c6 tu'C va lqi nhu~n duqc chia 
30 Lim clluyin tiJIl tlzulin tir /1O(lt d9ng dliu til' 

III. Luu chuy~n ti~n tir ho~t d{>ng tai chinh 
31 I. Ti€n thu ttr phat hanh c6 phi@u, nh~n v6n gop cua 

chu So' hu'u 
32 2. Ti€n chi tra v6n gop cho cac chu So' hu'u, mua l~i 

c6 phi@u cua doanh nghi~p dil phat hanh 
33 3. Ti€n vay ng~n h~n, dai h~n nh~n duqc 
34 4. Ti€n chi tra nq g6c vay 
35 5. Ti€n chi tra nq thue tai chinh 
36 6. C6 tu'c, lqi nhu~n dil tra cho chu So' hu'u 
40 LIm clluyillliJnl1zulill tir /IO(/t d911g t(1i cll(lllz 

50 Lu'u chuy~n ti~n thuh trong ky 

60 Ti~n va tU'o'ng duo'ng ti~n dftu ky 
61 Anh huang cua thay d6i ty gia h6i doai guy d6i ngo~i t~ 
70 Ti~n va tU'o'ng dU'o'ng ti~n cU6i ky 

NgU'(}'i I~p bi~u K~ toan tru'o'ng 

Nguy~n Thi Thuy Hoang Chi Phuc 
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Thuy~t 
minh 

Niim nay 

603.927.594.921 

(299.060.750.649) 
(17.543.845.144) 
(20.848.297.142) 
(35.915.141.269) 

7.397.470.421 
(49.204.425 .215) 

188.752.605.923 

(134.426.478.916) 

(311.755.262.625) 

20.100.000.000 
(69.168 .900.000) 

593 .960.976 
(494.656.680.565) 

324.403.645.853 

406.229.770.336 
(295.334.321.348) 

(2.115.316.362) 
(5.026.033.250) 

428.157.745.229 

122.253.670.587 

16.211.746.734 
(10.368.000.000) 
128.097.417.321 

£)on vi tinh: VND 

Nam tmo'c 

133.321.733.929 

(417.960.843 .792) 
(7.565.672.280) 
(1.460.526.282) 

25.207.247 .023 
(35.990.547.698) 

(304.448.609.100) 

(158 .832.780.711) 

(68.381 .019.000) 
4.302.570.284 

34.010.332.556 
(188.900.896.871) 

241.464.598 .109 

269.751.187.386 
(50.251.162.588) 

(45.731.856.921) 
415.232.765.986 

(78.116.739.985) 

94.360.039.373 
(31.552.654) 

16.211.746.734 

H6 Chi Minh, ngay 25 thang 03 nam 2010 



Cong ty C5 phfin Licogi 16 
Dja chi: 49B, Phan Dang Luu, Q. Ph6 Nhu~n, TP H6 Chi Minh 

Bao ellO tai chinh 
cho nam tai chinh k~t tMc ngay 31112/2009 

BAN THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH 
Niim 2009 

I. D~C DIEM HO~T DONG DOANH NGHI¥P 

1. Hinh thu'c so' hii'u van 

Cong ty c6 ph§n Licogi 16 duqc thanh I~p thea Quy~t djnh s6 327 IQD - BXD ngay 28 thang 02 nam 2006 cua B9 Xay 
d\.rng. 

Trv So' chinh cua Cong ty t~i S6 49B Ph an Dang Luu - Phu'erng 7 - Qu~n Ph6 Nhu~n - Thanh ph6 H6 Chi Minh. 

Cong ty co cac cong ty con, cong ty lien k~t sau: 

Ten 

Cong ty con 

Cong ty TNHH XDTMDV 
Di~n Phuac 

Cong ty TNHH Sieu Thanh 

Cong ty lien k~t 

Cong ty CP Licogi 16.1 

Cong ty CP Licogi 16.2 

Cong ty CP Licogi 16.5 

Cong ty CP Licogi 16.6 

Cong ty CP Licogi 16.8 

Cong ty CP Licogi 16.9 

Dia chi 

49B - Phan Dang Luu -
P.7 - Q. Ph6 Nhu~n - TP 
H6 Chi Minh 

544 - Tr§n Hung D~o - P2 
- Q.5 - TP H6 Chi Minh 

SIB Nguy€n Cong Hoan -
P3 - Q. Binh Th~nh - TP 
H6 Chi Minh 

A2/2A Le Van Vi~t - P. 
Tang Nhon Ph6 - Q.9, -TP 
H6 Chi Minh 

Duerng s6 2 - Khu cong 
nghi~p Nhan Tr~ch -
D6ng Nai 

T§ng 4 - Toa nha VP 
Cong ty 34 - Ngo 164 
Khu~t Duy Ti~n - Thanh 
Xuan - Ha N9i 

S6 169 Biii Cat - P.14 - Q. 
Binh Th~nh - TP H6 Chi 
Minh 

ThOn Lien Dinh - xii Hai 
Thuqng - H. TInh Gia -
tinh Thanh Hoa 
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HOl.lt dQng kinh doanh chinh 

Xay dvng va d§u til' h~ d.ng khu do thi khu cong 
nghi~p 

Xay d\.l'ng cong trinh dan dvng va cong nghi~p, 
cong trinh giao thong, thuy Iqi. San I~p m~t b~ng. 

- Thi cong xay dV'ng cac cong trlnh dan dVng, cong 
nghi~p, giao thong, thuy lqi, cong trlnh thoat nuac 
va v~ sinh moi truerng, n~n mong cong trinh. 

- Thi cong xay dV'ng cac cong trinh dan dvng, cong 
nghi~p, giao thong, thuy Iqi, cong trlnh thoat nuac 
va v~ sinh moi truerng, n~n mong cong trlnh; 

- D§u tu, xay dV'ng k~t du h~ t§ng ky thu~t khu 
cong nghi~p, d\.l' an thuy di~n Vll'a va nh6 ; 

- San xu~t v~t li~u xay dV'ng va xay Hip cong trlnh 
dan dvng, cong nghi~p 

Xay dV'ng cac cong trinh dan dvng, cong nghi~p; 
San xu~t v~t li~u xay dV'ng; Gia cong, ch~ t~o san 
phftm CO' khi xay dV'ng; 

Tu v~n I~p dv' an, quan Iy dv' an xay dV'ng ; L~p dv' 
toan cac cong trinh xay dV'ng ; 

Thi nghi~m, ki€m dinh cac cong trinh xay dV'ng 

Thi~t k~ cong trinh giao thong, dan dvng, cong 
nghi~p 

- San xu~t, kinh doanh v~t tu', thi~t bi phV tung va 
cac lo~i v~t li~u xay dV'ng, 6ng c6ng be tong, be 
tong thuong phftm; 

- Gia cong, ch~ t~o cac san phftm CO' khi xay dV'ng 
c6t pha dinh hinh, dan giao, khung nM cong nghi~p 



Cong ty C6 ph§n Licogi 16 
Dia chi: 49B, Phan Dang Luu, Q. Phli Nhu~n, TP H6 Chi Minh 

Cong ty CP Ca khi Licogi 

Cong ty CP DT &PTHT 
Nghi San 

Duong s6 2 - Khu CN 
Nhan Tr<;1ch I - D6ng Nai 

Hai Thugng - Dnh Gia -
Thanh H6a 

Bao cao tai chinh 
cho nam tid chinh k~t thlic ngay 31112/2009 

- Gia cong, ch~ t<;10 san phfrm ca khi xay dl,rng 

- Sua chtla, I~p d~t thi~t bi va v~t tu ky thu~t ngimh 
cong nghi~p 

- Thi cong cac cong trlnh dan dl,mg, cong nghi~p, 
giao thong, thuy 19i, thuy di~n, san bay, b~n cang, 
duang day va cac tr<;1m bi~n di~n; cac cong trlnh h<;1 
tfrng ky thu~t do thi va cong nghi~p; cac cong trlnh 
dip thoat nu6c va v~ sinh moi tmang, n~n m6ng 
cong trlnh; 

- Dfru tu xay dllng, kinh doanh khu nha 6, dfru tu 
xay dt,rng, kinh doanh k~t diu h<;1 tfrng ky thu~t khu 
cong nghi~p, dl,J" an thuy di~n Vlra va nh6. 

Cong ty TNHH Khu do thi 
Phli HQi 

Lo XI - duo'ng D3 - Khu Dfru tu xay dl,mg khu chung cu d~ ban va cho thue. 
dan cu Long Tan - H. 
Nhon Tr<;1ch - D6ng Nai 

2. Linh vl}'c kinh doanh 

LTnh vl,rc kinh doanh cua Cong ty la thi cong cac cong trlnh xay dl,mg 

3. Nganh ngh~ kinh doanh 

Theo Gi§y dang IcY kinh doanh s6 4103004836 dang ky Ifrn dfru ngay 02 thang 06 nam 2006, dang ky thay d6i Ifrn 9 ngay 
25 thang 12 nam 2009, hO<;1t dQng kinh doanh cua Cong ty la: 

Thi cong xay dl,mg cac cong trlnh dan dl,mg, cong nghi~p, giao thong, thuy 19i, thuy di~n, san bay, b~n cang, 
QUang day va cac trC;lm bien the di~n, cac cong trlnh h<;1 tfrng ky thu~t do thi va khu cong nghi~p, cac cong trlnh dip 
thoat nu6c va v~ sinh moi tmang, n~n m6ng cong trlnh; 

San xu§t, mua ban v~t tu, thi~t bi, phV tung va cac 10<;1i v~t li~u xay dl,mg, 6ng c6ng be tong, be tong thuang phfrm; 

Gia cong, ch~ t<;10 cac san phfrm ca khi xay dt,rng, c6p pha dinh hlnh, dan giao, khung nha cong nghi~p (khong san 
xu§t gia cong t<;1i trv s6); 

Mua ban, cho thue thi~t bi v~t tu ky thu~t, tu v§n dfru tu; 

Dich vv sU'a chU"a, I~p d~t may m6c, thi~t bi, cac san phfrm ca khi va k~t diu dinh hlnh; 

Dfru tu, kinh doanh nha a, khu do thi m6i, h<;1 tfrng kY thu~t khu cong nghi~p, cac dll an thuy di~n vira va nh6; 

Mua ban may m6c, v~t tu nganh xay dV'ng; 

Thl nghi~m v~t li~u xay dl,rng, khai thac da, khai thac da c6 Sll dVng v~t li~u n6 cong nghi~p; 

Dao t<;10 ngh~, giao dvc trung dip chuyen nghi~p, dao t<;10 cao d~ng, giao dvc trung hQc ph6 thong.!. 

II. KY KE ToAN, DON VI TlEN T~ siJ' Dl}NG 

1. Ky k~ toan 

Ky k~ toan nam cua Cong ty b~t dfru tu' ngay 0110 I va k~t thUc vao ngay 31112 hang nam. 

2. DO'n vi ti~n t~ SU· dl}ng trong k~ toan 

Dan vi ti~n t~ suo dVng trong ghi chep k~ toan la d6ng Vi~t Nam (VND) 

III. G -lUAN MVC V A CHE DO KE ToAN Ap Dl}NG 

1. Ch~ o(l k~ toan ap dl}ng 

Cong ty ap dVng Ch~ dQ K~ toan doanh nghi~p ban hanh theo Quy~t dinh s6 15/2006/QD-BTC ngay 20/3/2006 cua BQ 
tmang BQ Tai chlnh. 
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Cong ty C6 phftn Licogi 16 
Dia chi: 49B, Ph an Dang Luu, Q. Phu Nhu~n, TP H6 Chi Minh 

Bao cao tai chinh 
cho nam tai chinh k€t thuc ngay 31112/2009 

2. Tuyen b6 v~ vi~c tuan thii Chu§n mlrc k~ toan va Ch~ dQ k~ toan 

Cong ty d1i ap dl,mg cac Chu~n mllc k~ toan Vi~t Nam va cac van bim huang dftn Chu~n mllc do Nha nuo'c ban hanh. Cac 
bao cao tai chfnh duqc l~p va trinh bay thea dung quy dinh cua tirng chu~n ml,rc, thong tu huang dftn thl,fc hi~n chu~n 
ml,fc va Ch~ d9 k€ to an hi~n hanh dang ap dl,mg. 

3. H1nh thu'c k~ toan ap dl}ng 

Cong ty ap dl,mg hinh th(l"c k~ to an tren may vi tinh. 

IV. cAc CHiNH SACH KE ToAN Ap Dl)NG 

1. Nguyen t~c ghi nh~n cac khoan ti~n va cac khoan tU"o'ng dU"o'ng ti~n 

Tien va cac khoan tu"O"ng duong tien bao g6m tien m~t t~i quy, tien gU'i ngan hang, cac khoan ddu tu ng~n hc;m co thai 
gian dao h~n khong qua ba thang, co tinh thanh khoan cao, co kha nang chuySn d6i d~ dang thanh cac luqng tien xac 
dinh va khong co nhieu rui ro trong chuy~n d6i thanh tien. 

2. Nguyen t~c ghi nh~n dl}' phOng nQ' phiii thu kho doi 

DI,!" phong nq phc!li thu kho doi duqc trich I~p cho cac khoan phai thu d1i qua h~n thanh toan til" ba thang tr6 len, ho~c cac 
khoan thu rna don vi nq kho co kha nang thanh toan do bi thanh Iy, pha san hay cac khO khan tuong tl,l". 

3. Nguyen t~c ghi nh~n hang t6n kho 

Hang t6n kho dU'Q'c tinh thea gia g5c. Tmang hqp gia tri thudn co th~ thllc hi~n dU'qc th~p hon gia g5c thi phai tinh thea 
gia tri thudn co th~ thl,!"c hi~n duqc. Gia g5c hang t6n kho bao g6m chi phi mua, chi phi ch€ bi€n va cac chi phi lien quan 
tn,fc ti~p khac phat sinh d~ co duqc hang t6n kho 6 dia di~m va tr~ng thai hi~n t~i. 

Gia tri hang t6n kho duqc xac dinh thea phuong phap thl,l"c t€ dich danh. 

Hang t6n kho duqc h~ch toan thea phuong phap ke khai thuo'ng xuyen. 

DI,!" phong giam gia hang t6n kho duqc I~p vao thai di~m cu5i nam la s5 chenh I~ch giila gia g5c cua hang t6n kho Ian 
hon gia tri thudn co th~ thl,fc hi~n duqc cua chung. 

Chi phi san xu~t kinh doanh dO- dang la kh5i luqng xay I~p cua cac cong trinh duqc ghi nh~n khi co bien ban nghi~m thu 
thanh toan kh6i luqng ho~c dlla vao hoa don do ben nha thdu thi cong xu~t sau khi trt!" di gia v5n k€t chuy~n tuang u'ng 
vo-i doanh thu ghi nh~n trong kyo 

4. Nguyen dc ghi nh~n va khftu hao tai san c6 djnh 

rai san c5 djnh hu'u hinh, tai san c5 djnh vo hinh duvc ghi nh~n thea gia g5c. Trong qua trinh suo dl,mg, tai san c5 djnh 
hu'u hinh, tai san c5 dinh vo hinh duqc ghi nh~n thea nguyen gia, hao mon luy k€ va gia tri con I~i. 

rai san c5 djnh thue tai chinh duqc ghi nh~n nguyen gia thea gia tri hqp Iy ho~c gia trj hi~n t~i cua khoan thanh toan tien 
thue t5i thi~u (khong bao g6m thu€ GTGT) va cac chi phi tnlC ti~p phat sinh ban ddu lien quan d€n TSCD thue tili chinh. 
Trong qua trinh suo d\.mg, tai san c5 dinh thue tai chfnh dU'qc ghi nMn thea nguyen gia, hao mon luy k€ va gia tri con I~i. 
Kh~u hao duqc trich thea phuong phap duo'ng th~ng. Thai gian kh~u hao duqc uac tinh nhu' sau: 

- Nha cU'a, v~t ki€n truc 
- May moc, thi€t bi 
- Phuong ti~n v~n tai 
- Thi€t bi van phOng 
- Phdn mem may tinh 
- Gia tri quyen suo dl,mg d~t 

24 nam 
03 - 08 nam 
06 - 10 nam 
03 - 05 nam 

03 nam 
Khong kh~u hao 

TSCD thue tai chinh duqc trich kh~u hao nhu TSCD cua Cong ty. D5i vai TSCD thue tai chinh khong ch~c ch~n se duqc 
mua I~i thi se duqc tfnh trich kh~u hao thea tho'i h~n thue khi tho'i h~n thue ng~n hon thai gian suo dl,mg hu'u ich cua no. 
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Cong ty C6 phh Licogi 16 
Dia chi: 49B, Ph an mmg Lu'u, Q. Phu Nhu~n, TP H6 Chi Minh 

5. Nguyen t~c ghi nh~n va khftu hao bfit dQng san d§U tU' 

Bao cao tai chinh 
cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31/12/2009 

Bilt dQng san d~u tu duqc ghi nh~n thea gia g6c. Trong qua trinh nl1m gifr cha tang gia, ho~c cho thue ho~t dQng, b~t 
dQng san d~u tu· duqc ghi nh~n thea nguyen gia, hao man luy k~ va gia tri can l~i. 

6. Nguyen t~c ghi nh~n cac khoan d§u tu' tai chinh 

Cac khoan d~u tu VilO cac cong ty con ma trong do Cong ty nl1m quy~n ki~m soat duqc trinh bay thea phuang phap gia 
g6c. Cac khoan phan ph6i lqi nhu~n ma cong ty mt( nh~n duqc tu s6 lqi nhu~n lily k~ clla cac cong ty con sau ngay cong 
ty mt( n~m quy~n ki~m soat duqc ghi van k~t qua ho~t dQng kinh doanh trong ky clla cong ty mt(. Cac khoan phan ph6i 
khac dU"Q"c xem nhu ph~n thu h6i cua cac khoan d~u tu va duqc trll" van gia tri d~u tu·. 

Cac khoan d~u tu van cac cong ty lien k~t ma trong do Cong ty co fmh huang dang k~ duqc trinh bay thea phuang phap 
gia g6c. Cac khoan phan ph6i lqi nhu~n tu s6 lqi nhu~n thu~n lily k~ cua cae cong ty lien k~t sau ngay d~u tu duqc ph an 
b6 van k~t qua ho~t dQng kinh doanh trong ky cua Cong ty. Cac khoan phan ph6i khac duqc xem nhu ph~n thu h6i cac 
khoan d~u tu va duqc tru van gia tri d~u tu. 

Khoan d~u tu van cong ty lien doanh duqc k~ to an thea phuang phap gia g6c. Khoan v6n gop lien doanh khong di~u 
chinh thea thay d6i cua ph~n sa hu'U clla cong ty trong tai san thu~n cua cong ty lien doanh. Bao cao K~t qua ho~t dQng 
kinh doanh cua Cong ty phan anh khoan thu nh~p duqc chia tu Iqi nhu~n thu~n luy k~ Clla Cong ty lien doanh phat sinh 
sau khi gop v6n lien doanh. .1 

Ho~t dQng lien doanh thea hinh thu'c Ho~t dQng kinh doanh d6ng ki~m soat va Tai san d6ng ki~m soat duqc Cong ty ap 
dl,lI1g nguyen t~c k~ toan chung nhu v6i cac ho~t dong kinh doanh thong thu'o'ng khac. Trong do: 
- Cong ty thea doi rieng cac khoan thu nh~p, chi phi lien quan d~n ho~t dQng lien doanh va thllC hi¢n phan b6 cho cac 
ben trong lien doanh thea hqp d6ng lien doanh; 
- Cong ty thea doi rieng tai san gop v6n lien doanh, ph~n v6n gop van tai san d6ng ki~m soat va cac khoan cong nq 
chung, cong nq rieng phat sinh tll" ho~t dQng lien doanh. 

Cac khoan d~u tu chu'ng khoan t~i thai di~m bao cao, n~u: 
- Co tho'i h~n thu h6i ho~c dao h~n khong qua 3 thang k~ hl" ngay mua khoan d~u tu do duqc coi la II tuang duong ti~n"; 
- Co thai h~n thu h6i v6n du6i 1 nam ho~c trong 1 chu ky kinh doanh duqc phan lo~i la tai san ng~n h~n; 
- Co tho'i h~n thu h6i v6n tren 1 nam ho~c han I chu ky kinh doanh duqc phan lo~i la tai san dai h~n; 
- Co thai h~n tl1U h6i v6n tren 1 nam ho~c han 1 chu ky kinh doanh duqc phan lo~i la tai san dai h~n . 

Dl,l" phong giam gia d~u tu duqc I~p van thai di~m cu6i nam la s6 chenh I¢ch giu'a gia g6c cua cac khoan d~u tu duqc 
h~ch to an tren s6 k~ to an 16n han gia tri thi truang cua chung t~i tho'i di~m I~p dll phong. 

7. Nguyen t~c ghi nh~n va van hoa cac khoan chi phi di vay 

Chi phi di vay duqc ghi nh~n van chi phi san xu~t, kinh doanh trong ky khi phat sinh, trll" chi phi di vay lien quan trt,rc 
ti~p d~n vi¢c d~u tu xay d1lng ho~c san xu~t tai san da dang duqc tinh van gia tri cua tai san do (duqc v6n hoa) khi co du 
cac di~u ki¢n quy dinh trong Chu~n mllc K~ toan Vi¢t Nam s6 16 "Chi phi di vay". 

Chi phi di vay lien quan trt,rc ti~p d~n vi¢c d~u tu xay dl,mg ho~c san xu~t tai sfm da dang duqc tinh van gia tri cua tai san 
do (duqc v6n hoa), bao g6m cac khoan liii ti~n vay, phan be, cac khoan chi~t kh~u ho~c phl,l trQi khi phat hanh trai phi~u, 
cac khoan chi phi phl,l phat sinh lien quan t6i qua trinh lam thu tl,lC vay. 

8. Nguyen t~c ghi nh~n va phan b6 chi phi tra tmo'c 

Cac chi phi tra tru6c chi lien quan d~n chi phi san xu~t kinh doanh nam tai chinh hi¢n t~i duqc ghi nh~n la chi phi tra 
tru6c ng~n h~n va duqc tinh van chi phi san xu~t kinh doanh trong nam tai chinh 

Cac chi phi sau day dii phat sinh trong nam tai chinh nhung duqc h~ch toan van chi phi tra tru6c dai h~n d~ phan bE> d~n 
van k~t qua ho~t dQng kinh doanh trong nhi~u nam: 
- Cong Cl,l dl,lng Cl,l xu~t dung co gia tri l6n; 

Vi¢c tinh va phan be, chi phi tra tru6c dai h~n van chi phi san xu~t kinh doanh tU'ng ky h~ch toan duqc can cu' van tinh 
ch~t, mu'c d9 tU'ng lo~i chi phi d~ ch9n phuang phap va tieu thu'C phan be, hqp IY. Chi phi tra tru6c duqc ph an be, d~n 
van chi phi san xu~t kinh doanh thea phuang phap duang th~ng. 
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Cong ty C& ph§n Licogi 16 
Dia chi: 498, Phan Dang Luu, Q. PM Nhu~n, TP H6 Chi Minh 

9. Nguyen t~c ghi nh~n chi phi phai tra 

Bao cao tai chinh 
cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2009 

Cac khoan chi phi th\l'c t~ chua phat sinh nhu'ng ouqc trich tmo'c vao chi phi san xUc1t, kinh doanh trong ky o~ oam bao 
khi chi phi phat sinh th\l'c t6 kh6ng gay oi)t bi6n cho chi phi san xuc1t kinh doanh tren CO' sa oam bao nguyen t~c phu hqp 
giu'a doanh thu va chi phi. Khi cac chi phi 00 phat sinh, n~u co chenh I~ch vai s6 oa trich, k6 toan ti~n hanh ghi b6 sung 
ho~c ghi giam chi phi tuang u'ng vai ph~n chenh I~ch , 

10. Nguyen t~c va phu'o'ng phap ghi nh~n cac khoan d,,l' phong phai tra 

Gia tri ouqc ghi nh~n cua mi)t khoan dlJ phong phai tra la gia trj oU'Q"C uac tinh hqp Iy nhc1t v~ khoan ti~n se phili chi o~ 
thanh toan nghTa V\l nq hi~n t<;1i t<;1i ngay k6t thuc ky k~ toan nam ho~c t<;1i ngay k~t thuc kY k~ toan gW'a nien oi), 

Chi nhu'ng khoan chi phi lien quan o~n khoan dlJ phong phili tra oa I~p ban o~u mai oU'Q"c bu o~p b~ng khoan d\l' phong 
phai tra 00, 

Khoan chenh I~ch giu'a s6 dlJ phong phai tra oa I~p a ky k~ toan tmac chu'a su' d\lng h6t Ian hun s6 dlJ phong phai tra I~p 
a ky bao cao ouqc hoan nh~p ghi giam chi phi san xUc1t, kinh doanh trong ky trll' khoan chenh I~ch Ian hun cua khoan d\l' 
phong phai tra v~ bao hanh cong trinh xay I~p ouqc hoan nMp vao thu nh~p khac trong kYo 

11. Nguyen t~c ghi nh~n v8n ehu so' hu'u 

V6n o~u tu cua chu sa hG'u ouqc ghi nh~n thea s6 v6n th\l'C gop cua cM sa Mu, 

Th~ng du' v6n c6 ph~n ouqc ghi nh~n thea s6 chenh I~ch Ian hanl ho~c nhc'> hun giG'a gia th\l'c t~ phat hanh va m~nh gia 
c6 phi6u khi phat hanh c6 phi~u I~n o~u, phat hanh b6 sung ho~c tai phat hanh c6 phi~u quy. 

V6n khac cua chu so' hu'u ouqc ghi thea gia tri con l<;1i giG'a gia tri hqp Iy cua cac tai san ma doanh nghi~p ouQ'c cac t6 
chu'c, ca nhan khac t~ng, bi~u sau khi trll' (-) cac khoan thu~ phili ni)p (n~u co) lien quan 06n cac tai san ouqc t~ng, bi~u 
nay; va khoan b6 sung tu' k6t qua hO<;1t oi)ng kinh doanh 

C6 phi€u quy Iii c6 phi€u do Cong ty phat hanh va sau 06 mua l<;1i, C6 phi€u quy ouqc ghi nh~n thea gia trj thllc t€ va 
trlnh bay tren Bang Can o6i k6 to an la mi)t khoan ghi giam v6n cM sa hu'u. Cong ty khOng ghi nh~n cac khoan lai (16) 
khi mua, ban, phat hanh ho~c huy c6 phi6u quy 

LQ'i nhu~n sau thu~ chua phan ph6i la s6 Iqi nhu~n tll' cac hO<;1t oi)ng cua doanh nghi~p sau khi trll' (-) cac khoan oi~u 
chinh do ap dvng h6i t6 thay 06i chinh sach k6 toan va oi~u chinh h6i t6 sai sot trQng y6u cua cac nam tmac, 

Lqi nhu~n sau thu6 chua phan ph6i co thS ouqc chia cho cac nha o~u tu d\l'a tren ty I~ gop v6n sau khi ouqc Hi)i 06ng 
quan tri pM duy~t va sau khi oa trich I~p cac quy dlJ phong thea Di~u I~ Cong ty va cac quy oinh cua phap lu~t Vi~t 
Nam , 
C6 tu'c phai tra cho cac c6 oong ouqc ghi nh~n la khoan phai tra trong Bang Can o6i k6 toan cua C6ng ty sau khi co 
thong bao chia c6 w'c cua Hi)i 06ng Quan trj Cong ty. 

12. Cae nghi~p v\l b~ng ngo~i t~ 

Cac nghi~p vv phat sinh b~ng cac oon vi ti~n t~ khac vai oun vj ti~n t~ k6 toan cua Cong ty (VND/USD) ouqc h<;1ch to an 
thea ty gia giao dich tren thj tmo'ng ngo<;1i t~ lien ngan hang vao ngay phat sinh nghi~p vv' T<;1i ngay k6t thuc ky k~ toan 
nam, cac khoan m\lC ti~n t~ co g6c ngo<;1i t~ ouqc oanh gia l<;1i thea ty gia binh quan lien ngan hang do Ngan hang Nha 
nuac cong b6 t<;1i thai oi~m nay, Tc1t ca cac khoan cMnh I~ch ty gia th\l'c t6 phat sinh trong ky va chenh I~ch do oanh gia 
Ic;ti s6 du ti~n t~ co g6c ngo<;1i t~ cu6i ky ouqc th\l'C hi~n thea huang d~n t<;1i Thong tu' s6 20112009/TT-BTC ngay 
1511 012009 , 

13. Nguyen t~c va phu'o'ng phap ghi nh~n doanh thu 

Doanh {hlJ ban hang 
Doanh thu ban hang ouqc ghi nh~n khi 06ng thai thoa man cac oi~u ki~n sau: 
- Ph~n Ian rui ro va Iqi feh g~n li~n vai quy~n sa hu'u san phiim ho~c hang hoa oa ouqc chuySn giao cho nguai mua; 
- C6ng ty kh6ng con n~m giG' quy~n quan Iy hang hoa nhu nguai sa hu'u hang hoa ho~c quy~n kiSm soat hang hoa; 
- Doanh thu ouqc xac oinh tuang 06i ch~c ch~n; 
- C6ng ty oa thu ou'qc ho~c se thu ou'qc Iqi feh kinh t~ tll' giao djch ban hang; 
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Cong ty C6 phfln Licogi 16 
Dja chi: 49B, Phan Dang Luu, Q. Phu Nhu~n, TP H6 Chi Minh 

- Xac djnh dll'qc chi phi lien quan d~n giao djch ban hang 

Doanh thu cung cJp dich v¥ 

Bao cao tai chinh 
cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2009 

Doanh thu cung dp dich VI) dU'qc ghi nh~n khi k~t qua clla giao dich d6 dll'qc xac djnh m(it cach dang tin c~y. Tmang 
hqp vi¢c cung dp djch VI) lien quan d~n nhi~u ky thl doanh thu dll'qc ghi nh~n trong ky thea k~t qua ph~n cong vi¢c da 
hoan thanh vao ngay l~p Bang Can d5i k~ toan clla ky d6. K~t qua clla giao djch cung dp djch VI) dll'qc xac djnh khi 
thoa man cac di~u ki¢n sau: 
- Doanh thu dll'qc xac dinh tuang d5i ch~c ch~n; 
- C6 kha nang thu dll'qc lqi ich kinh t~ tLl" giao djch cung dp dich VI) d6; 
- Xac djnh dll'qc ph~n cong vi¢c da hoan thanh vao ngay l~p Bang can d5i k~ toan; 
- Xac djnh dll'qc chi phi phat sinh cho giao dich va chi phi d~ hoan thanh giao djch cung dp djch VI) d6 
Ph~n cong vi¢c cung dp dich VI) da hoan thanh dll'qc xac dinh thea phuang phap danh gia cong vi¢c hoan thanh. 

Doanh thu h09t d(mg tili chinh 

Doanh thu phat sinh tu ti~n lai, ti~n ban quy~n, c6 tlrC, lqi nhu~n dll'qc chia va cac khoan doanh thu hO(;lt d(ing tai chinh 
khac dll'Q'c ghi nh~n khi thoa man d6ng thai hai (2) di~u ki¢n sau: 
- C6 kha nang thu dll'qc lQ'i ich kinh t~ tu giao djch d6; 
- Doanh thu dll'qc xac dinh tuang d5i ch~c ch~n. 
C6 tu'~, Iqi nhu~n du'Q'c chia duqc ghi nh~n khi Cong ty duqc quy~n nh~n c6 tu'c ho~c du'Q'c quy~n nh~n Iqi nhu~n ttl" vi¢c 
~p~n. ~ 

Doanh thu h9P d6ng xdy d~rng 

Doanh tllU hqp d6ng x§y dl)'ng duqc ghi nh~n khi c6 Bien ban nghi¢m thu gia tri kh5i luqng hoan thanh ho~c quy~t toan 
cong trlnh hoan thanh. 

14. Nguyen t~c va phu'o'ng ph3p ghi nh~n chi phi tai chinh 

Cac khoan chi phi duqc ghi nh~n vao chi phi tai chinh g6m: 
- Chi phi ho~c cac khoan 16 lien quan d~n cac hO(;lt d(ing d~u to' tai chinh; 
- Chi phi cho yay va di yay v5n; 
- Cac khoan 16 do thay d6i ty gia h5i doai clla cac nghi¢p VI) phat sinh lien quan d~n ngo(;li t¢; 
- DI)' ph6ng giam gia d~u to' chu'ng khoan. 
Cac khoan tren dll'qc ghi nh~n thea t6ng s5 phat sinh trong ky, khong bu tru vai doanh thu hO(;lt dQng tai chinh. 

15. Nguyen t~c va phu'o'ng phap ghi nh~n cac khoan thu~ 

Tai san thu~ va cac khoan thu~ phai n(ip cho nam hi¢n hanh va cac nam tmac duqc xac dinh b~ng s5 ti~n d\f ki~n phai 
n(ip cho (ho~c dll'qc thu h6i tu') CO' quan thu~, dl)'a tren cac mu'c thu~ su~t va cac lu~t thu~ c6 hi¢u \I)'C d~n ngay k~t thuc 
ky k~ toan nam; 

Theo quy djnh t(;li khoan 1 Di~u 36 clla Nghj djnh 187/20041ND-CP ngay 16/1112004 clla Chinh phll v~ vi¢c chuy~n 
cong ty nha nuac thanh cong ty c6 ph~n, nam 2009 Cong ty ti~p tl)C duqc giam tru 50% thu~ thu nh~p doanh nghi¢p; 

Theo Thong tll' s5 03/2009/TT-BTC ngay 13/0112009 clla B(i Hi Chinh v~ vi¢c giam, gia h(;ln n(ip thu~ thu nh~p doanh 
nghi¢p, Cong ty C6 ph~n Licogi 16 duqc giam tru' 30% thu~ thu nh~p doanh nghi¢p phai nQP nam 2009. 
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Cong ty C6 philn Licogi 16 

498 Ph an Dang Luu - Q. Phu Nhu~n - TP H6 Chi Minh 

Bao cao tai chinh 

cho nam tai chinh k€tthuc ngay 31112/2009 

v . THONG TIN BO SUNG cAc KHOAN Ml)C TRINH BAy TREN BANG CAN DOl KE ToAN 

3 . TIEN 

Ti~n m~t t<;li quy 

Ti~n gCl"i ngiin hang 

Cac khoan tu"O"ng ou"O"ng ti~n (*) 

(*) Ti~n gll"i c6 ky h<;ln 01 tdn t<;li ngiin hang Tien Phong 

4 . cAc KHOAN DAu TU TAl CHiNH NGAN H~N 

Cherng khoan oiiu tu' ng~n h<;ln 

Diiu tu ng~n h\ln khac (*) 

(*) Ti~n gCl"i c6 ky h\ln t\li ngiin hang Tien Phong va Ngiin hang Lao Vi~t 

5 . cAc KHOAN PHAI THU NGAN H~N KHAc 

Chuy~n nhuqng dll an Long Tan 83 ha (*) 

C6ng ty C6 phfrn Licogi 16.1 

Cong ty C6 phfrn Licogi 16.6 

C6ng ty C6 phfrn CO" khi Licogi 

T6ng C6ng ty Xiiy dl,rng va Phat tri~n H<;I tiing 

Phai thu khac 

31112/2009 

VND 

9.296.416.032 

27.801.001.289 

91.000.000.000 

128.097.417.321 

31112/2009 

VND 

28.155.262.625 

193.500.000.000 

221.655.262.625 

31112/2009 

VND 

221.642.046.034 

2.000.000.000 

400.000.000 

4.000.000.000 

15.996.710.568 

18.260.034.172 

262.298.790.774 

(*) Cac khoan cong nq c6 g6c ngo\li t~ ouqc ghi nh~n thea ty gia ngiin hang Vietcombank. 

6 . 01/ PHONG PHAI THU NGAN H~N KHO DOl 

DI,I" phong phai thu ng~n h\ln kh6 ooi 

7 . HANG TON KHO 

Nguyen li~u, v~t li~u 

C6ng Cl,l, dl,rng Cl,l 

Chi phi san xwlt kinh doanh d6 dang (*) 

Hirng h6a b§t oQog san 

CQng gia g6c cua hang t6n kho 

Dll phong giam gia hang t6n kho 

Gia tri thuiin c6 th~ thl,l'c hi~n oU'qc cua hang t6n kho 

31112/2009 

VND 

(402.790.616) 

(402.790.616) 

31112/2009 

VND 

9.422.332.244 

10.341.823.899 

130.752.648.608 

7.703.032.812 

158.219.837.563 

158.219.837.563 

0110112009 

VND 

723.219.650 

15.488.527.084 

16.211.746.734 

01/0112009 

VND 

503.920.800 

503.920.800 

0110112009 

VND 

310.607.940.881 

2.316.847.023 

9.979.131.879 

4.800.000.000 

25.052.434.656 

352.756.354.439 

01 /01 /2009 

VND 

(188.973.831 ) 

(188.973.831 ) 

01/01 /2009 

VND 

10.275.166.352 

271.031.327.186 

1.785.008.310 

283.091.501.848 

283.091.501.848 

(*) Chi phi san xu§t kinh doanh d6 dang ouqc ghi nh~n thea CO" s6 d6n tich cac chi phi phat sinh va c6 chu'ng ttl" o~ h\lch 
toan sau khi k€t chuy~n gia v6n phil hqp v6i doanh thu ghi nh~n trong kyo 
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Cong ty C6 philn Licogi 16 Bao clio Uti chinh 
49B Phan Dang Luu - Q. Phu Nhu~n - TP H6 Chi Minh eho nam tai ehinh k~t thue ngay 31112/2009 

8 . TANG, GIAM TAl SAN CO DINH HD'U HINH 

£Jon vi {inh. VND 

Khoan ml}c 
Nhil cu·a, 

May moc thi~t bi 
Phu·o·ng ti~n v~n Thi~t bi, dl}ng 

Ci)ng 
v~t Id~n truc tai, truy~n dftn Cl} quan Iy 

Nguyen gia 
S6 du cliiu ky 685.198.283 6.370.192.691 11.148.753.831 700.386.276 18.904.531.081 

S6 tang trong ky 7.809.430.576 5.195.163.998 184.680.202 13.189.274.776 

- Mua (rang kj; 7.777.226.067 5.195.163.998 184.680.202 13.157. 070.267 

- Tang khac 32.204.509 32.204.509 

S6 giam trong ky 5.105.790.655 48.562.569 5.154.353.224 

- Thanh If;, nhu9ng him 5.105.790.655 48.562.569 5.154.353.224 

S6 du eu6i ky 685.198.283 9.073.832.612 16.343.917.829 836.503.909 26.939.452.633 

Gia tri hao mon liiy k~ 
S6 du cliiu ky 341.589.082 816.941.937 2.123.570.604 375.181.557 3.657.283.180 

S6 tang trong ky 28.868.412 990.083.245 2.183.913 .766 268.934.769 3.471.800.192 

- Khdu hao trang kj; 28.868.412 990.083.245 2.183.913.766 237.909.868 3.440.775.291 

- Tang khac 31.024.901 31.024.901 

S6 giam trong ky 350.136.818 48 .562.569 398.699.387 

- Thanh If!, nhLwng ban 319.111.917 48.562.569 367.674.486 

- Giam khcic 31.024.901 31.024.901 

S6 eu6i ky 370.457.494 1.456.888.364 4.307.484.370 595.553.757 6.730.383.985 

Gia tri con l:;ti 
Tc;ti ngay cliiu ky 343.609.201 5.553.250.754 9.025.183.227 325.204.719 15.247.247.901 

Tc;ti ngay eu6i ky 314.740.789 7.616.944.248 12.036.433.459 240.950.152 20.209.068.648 

Gia tri con lc;ti eu6i ky eua TSCD huu hinh cia: dung th~ eh~p, dm e6 yay v6n 
Nguyen gia TSCf) eu6i nam cia: kh~u hao h~t con suo dl,mg 1.325.278 .025 

9 . TANG, GiAM TAl SAN CO DINH THUE TAl CHiNH 

Khoan ml}c 

Nguyen gia 
S6 du cliiu ky 
S6 tang trong ky 
S6 giam trong ky 
- Chuy€n nhu9ng TSC£J 
{hue {iJi chinh cha Cong ty 
Licagi 16.6 
S6 du eu6i ky 

Gia trj hao mon liiy k~ 
S6 du cliiu ky 
S6 tang trong ky 
- Khdu huo {rang kj; 

S6 giam trong ky 
- Chuy€n nlnwng TSC£J 
{hue {iJi chinh cha Cong ty 
Licaei 16.6 
S6 du cu6i ky 

Gia tri con l:;ti 
T~i ngay cliil! ky 

Nhil cu·a, 
v~t ki~n truc 

May moc 
thi~t bi 

4.488.750.500 

4.488.750.500 

4.488. 750.500 

224.437.526 

224.437.526 

224.437.526 

224.437.526 

4.488.750.500 
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Phu·o·ng ti~n v~n Thi~t bi, dl}ng 
tai, truy~n dftn Cl} quan Iy 

£Jon vi {inh: VND 

Ci)ng 

4.488.750.500 

4.488.750 .500 

4.488.750.500 

224.437.526 

224.437.526 

224.437.526 

224.437.526 

4.488.750.500 



Cong ty C6 philn Licogi 16 

49B Ph an Dang Luu - Q. Phu Nhu~n - TP H6 Chi Minh 

T~i ngay cU6i ky 

10 . TANG, GIAM TAl SAN CO DINH VO HiNH 

11 

12 

Kho3n ml}c 

Nguyen gia TSCD 

S6 du d~u ky 

S6 tang trong ky 

S6 giam trong ky 

S6 duo cu6i ky 

Gia trj hao mon Jiiy k~ 

S6 du d~1l ky 

S6 tang trong ky 

- Khdu hao trong kj; 

Giam trong ky 

S6 du cu6i ky 

Gia trj con I?i 

T~i ngay d~u ky 

T~i ngay cU6i ky 

Quy~n 
su· dl}ng d§t 

972.000.000 

972.000.000 

972.000.000 

972.000.000 

Quy~n pilat hanh 

. CHI PHi XA Y Dl/NG co BAN DO DANG 

Xay dl,rng CO" bim do dang 

Trang do: 

- NhiJ 24A Phan Dang Luu 

- Truong C D nghJ KHUD Licogi 

- DA Khu do thi mO'i Qur;in cau Gidy - HiJ N6i 

- H¢ th6ng Be tong dam Ian 
- TiJi scm c6 dinh khac 

. cAc KHOAN DAu TUTAI CHINH DAl H~N 

D§u tu vao cong ty can 

D~u tu' vao cong ty lien doanh, lien k~t 

D~u tu dai h~n khac 

- Ddu tLf diJi hr,m khac (*) 

Bao cao tai chinh 

cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2009 

Philn m~m 
may vi tinh 

20.000.000 

20.000.000 

10.555.556 

6.666.668 

6.666.668 

17.222.224 

9.444.444 

2.777.776 

TSCD vo hinh 
khac 

31112/2009 

VND 

271.199.290.790 

45.360.123.137 

14.480.765.698 

9.089.396.636 

202.119.515.319 
149.490.000 

271.199.290.790 

31112/2009 

VND 

112.319.250.000 

315.884.448.000 

70.000.000.000 

7 0.000.000.000 

498.203.698.000 

Don vi tinh: VND 

CQng 

992.000.000 

992.000.000 

10.555.556 

6.666.668 

6.666.668 

17.222.224 

981.444.444 

974.777.776 

0110112009 

VND 

177.859.730.903 

30.797.833.147 

5.244.067.474 

13.033.000 

141.655.307.282 
149.490.000 

177.859.730.903 

01 /01 /2009 

VND 

46.005.000.000 

108.050.000.000 

154.055.000.000 

(*) Ti~n glri co ky h~n 13 thimg t~i ngan hang TMCP Sai Gon - Ha N9i Chi nhanh H6 Chi Minh 
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Cong ty cli ph1ln Licogi 16 

49B Phan Dang Luu - Q. Phli Nhu~n - TP H6 Chi Minh 

Bao cao tai chinh 

eho nam tid ehinh k~t thlie ngay 31112/2009 

Danh sach cac cong ty con, cong ty lien k~t, lien doanh quan trQng 

Ten eong ty Cae thong tin lien quan 

Cong ty TNHH Di~n Phuae Cong ty con 

Cong ty TNHH Sieu Thanh Cong ty con 

Cong ty CP Lieogi 16.1 Cong ty lien k~t 

Cong ty CP Lieogi 16.2 Cong ty lien k~t 

Cong ty CP Lieogi 16.5 Cong ty lien k~t 

Cong ty CP Lieogi 16.6 Cong ty lien k~t 

Cong ty CP Lieogi 16.8 Cong ty lien k~t 

Cong ty CP Lieogi 16.9 Cong ty lien k~t 

Cong ty CP CO' khl Lieogi Cong ty lien k~t 
Cong ty Nghi SO'n Cong ty lien k~t 

Cong ty TNHH Khu do thi Phli H(li Cong ty lien k~t 

13 . CHI PHi TRA TRUOC nAI H~N 

Cong ev dvng ep eM phan b6 

14 .YAYYANQNGANH~N 

Yay ng~n Iwn 

Yay dai h~n d~n h~n tra 

Trong d6, cae khoan vay ng~n h~n g6m: 

S6 hQ'p dAng Ben cho yay 

Y6n di~u l~ Y6n g6p thue t~ TY l~ 

d~n 3 1112/09 

150.000.000.000 58.319.250.000 

50.000.000.000 54.000.000.000 

15.000.000.000 6.000.000.000 

20.000.000.000 8.000.000.000 

24.850.060.000 12.250.000.000 

25.000.000.000 10.000.000.000 

10.000.000.000 1.200.000.000 

25.000.000.000 12.400.000.000 

24.278.500.000 12.000.000.000 

150.000.000.000 45.000.000.000 

985.600.000.000 209.034.448.000 

31112/2009 

YND 

94.902.678 

94.902.678 

31112/2009 

YND 

g6p 

thea 
£)i~1I Ie 
95% 

100% 

40% 

40% 

49,3% 

40% 

40% 

47,2% 

46,15% 

45% 

30% 

01101/2009 

YND 

634.053.037 

634.053.037 

0110112009 

YND 

237.770.594.055 

38.492.000.000 

203.724.000.000 

1.067.000.000 

276.262.594.055 204.791.000.000 

Don vi tinh: VND 

86 duo nQ' yay Phuo'ng thll'c bao dam ti~n yay 

t:;ti ngay 31112/2009 

HD o I 561091TD/I ngay Ngan hang TMCP An 30.137.681.430 Cae khoan phai thu eua ben vay tll' 

18/03/2009 Binh - Sa giao dieh EYN 

HD s6 50-09/HDNH/PB.HCM Ngan hang tien phong - 28.155.262.625 S6 du tai khofm tien gU'i s6 
ngay 16 thang 12 nam 2009 CNTP.HCM 201.26091985.006 eua dO'n vi t~i 

naan hang Tien Phong 

HD s6 45-09/HDNH/TPB. Ngan hang tien phong - 54.000.000.000 S6 du tai khofm ti~n gU'i so 

HCM ngay 13/12/2009 CNTP.HCM 201.26091985.007 eua dO'n V! t~i 

ngan hang Tien Phong 

HD so 48-09/HDNH/TPB. Ngan hang tien phong - 10.000.000.000 S6 du tai khoan ti~n gU'i so 

HCM ngay 10/1212009 CNTP.HCM 201.26091985.007 eua dO'l1 vi t~i 

ngan hang Tien Phong 

HE) so 06-09/HDNH/TPB. Ngan hang tien phong - 115.477.650.000 -Quy~n suo dpng dih va tai san t~i 
HCM ngay 18/05/2009 CNTP.HCM 24A Phan Dang Luu, Phu'O'ng 6, 

Qu~n Tan Binh, TP.HCM 
- C6 phi~u eua eong ty Lieogi 16 

CQng 237.770.594.055 
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Cong ty C6 ph§n Licogi 16 

49B Phan mtng Luu - Q. Phu Nhu~n - TP H6 Chi Minh 

15 . THUE vA cAc KHoAN PHAI NOP NHA NU"OC 

Thu€ gia tri gia tang 

Thu€ thu nh~p doanh nghi¢p 

Thu€ thu nh~p ca nhan 

Cac 10C;li thu€ khac 

Bao cao tai chinh 

cho nam tai chinh k€t thuc ngay 31112/2009 

31112/2009 01101/2009 

VND VND 

1.912.335.880 16.202.012.349 

61.078.155.453 51.939.723.800 

1.073.585.032 501.808.323 

4.500.000 4.500.000 

64.068.576.365 68.648.044.4 72 

Quy€t toan thu€ ella Cong ty se chiu SIJ ki~m tra ella CO' quan thu€. Do vi¢c ap d\mg lu~t va cac quy dinh ve thu€ d6i vai 
nhieu 10C;li giao dich khac nhau co th~ dUQ"c giai thich theo nhieu cach khac nhau, s6 thu€ dUQ"c trlnh bay tn3n Bao cao tai 
ehinh co th~ bi thay d6i theo quy€t dinh cua CO' quan thu€ . 

16 . CHI PIli PH AI TRA 

Trieh truac chi phi llii yay phai tra 

Chi phi dlJ an Long Tan (*) 

Thu Lao h(li d6ng quan tri 

Chi phi phai tra khac 

17 . cAc KHOAN PHAI TRA, PHAI NOP NGAN H~N KHAc 

18 

Kinh phi cong doan 

Bao hi~m xli h(li 

Bao hi~m y t€ 

Cac khoan phai tra, phai n(lp khae (*) 

. YAY vA NODAl H~N 

Yay dai hliln 

Yay ngan hang 

N(;r dai hliln 

Thue tai chinh 

21 

31112/2009 

VND 

540.072.532 

24.674.052.681 

845.925.608 

26.060.050.821 

31112/2009 

VND 

236.641.396 

15.755.519 

54.792.801.295 

55.045.198.210 

31112/2009 

VND 

155.017.228.349 

155.017.228.349 

155.017.228.349 

01/0112009 

VND 

153.061.310 

123.893.958.136 

822.000.000 

858.145.855 

125.72 7 .165.301 

01 /0112009 

VND 

169.959.991 

18.903.078 

41.228.208.803 

41.417.071.872 

Ol iO 1/2009 

VND 

115.593.373.416 

115.593.373.416 

3.026.201.300 

3.026.201.300 

118.619.574.716 



Cong ty C6 philn Licogi 16 

49B Phan mmg Luu - Q. Phu Nhu~n - TP H6 Chi Minh 

Trong d6, cae khoan yay dai h~n g6m: 

Bao cao tai chinh 

eho nam tai ehinh k~t thue ngay 31112/2009 

Don vi tinh: 1.000.000 VND 

s6 duo nQ' 
Liii suftt Th()'i h~n Phu'o'ng thu'c bao 

S6 HI> yay Ben cho yay s6 duo nQ' g6c g6c phai tra 
yay yay dam khoan yay 

ky to'i 

- Ngu6n thu tll' t6ng 

S61412/07 
eong ty di~n h,re Vi~t 

IHDTD 
Ngan hang TMCP An Blnh Tha n6i 48 thang 105.440 11.000 Nam 

- Hi san hlnh thanh 
sau d~u tu 

-1.225.000 co ph~n 
eua eong ty Lieogi 16 
- 1.200.000 e6 ph~n 
eua eong ty co khl 
Lieogi 16 

01 /2009/HD 
Ngan hang lien doanh Lao 

Tha n6i 60 thang 18.437 4.160 
- H~ th6ng may moe 

Vi~t TP.HCM ya phuong ti~n y~n tai 
eua eong ty lieogi 16 
- Nha ya QSD dc1t t~i 
49B Phan Dang Luu, 
P7,Q.Phu Nhu~n, 

TP.HCM 

Hi san hlnh thanh tll' 
020-0000628 Ngan hang Thuong m~i e6 

Tha n6i 60 thang 69.632 23.332 
yon yay la QSD 

IHDTD/07 ph~n Sai Gon - Ha N9i 839.902m2 t~i 2 xa 
Long Tan Va Phu H9i 

CQng - 193.509 38.492 

19 . TAl SAN TIIVE THU NH~P ROAN L~I VA THUE THU NR~P HOAN L~I PHAI TRA 

Hi san thu~ thu nh~p hoan I~i lien quan t6'i ehuy~n quy~n sfr dl,!ng 

dc1t d\J an 

20 . VON CHi) SO HO'U 

a) Bang d6i chi~u bi~n dQng cua V6n chii so' hu'u 

Xem chi ti~t Phl,! Il,!e 1 

b) Chi ti~t y&n dilu tu' cua chii so' hu'u 

31 /12/2009 

31112/2009 

VND 

488.437.647 

488.437.647 

0110112009 

V6n g6p eua Nha nu6'e 

V6n g6p eua c6 dong khae 

CQng 

250.000.000.000 100,00% 

15.840.000.000 

120.160.000.000 

250.000.000.000 100% 

* Gia trj trai phi~u da ehuy~n thanh e6 phi~u trong nam 

* s6 IUQ'ng e6 phi~u guy 
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136.000.000.000 

01/0112009 

VND 

Ty I~ 

11,65% 

88,35% 

100% 

5 



Cong ty C6 philn Licogi 16 

498 Ph an Dang Luu - Q. Phu Nhu~n - TP H6 Chi Minh 

Bao cao tai chinh 

cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2009 

c) Cac giao dich v~ vBn vO'i cac chii so' hu'U va philn phBi c6 ttl·c, chia 1Q'i nhu~n 

Vf>n d~u tu cua chu sO- hU'u 

- V6n gop aau nam 

- V 6n gop tang trang nam 

- V6n gop giilln trang nam 

- V6n gop cu6i nam 

c6 tu'c, 19'i nhu~n da: chia 

d) C6 phi~u 

sf> lugng c6 phi@u dang ky phat hanh 

sf> lugng c6 phi~u da: bim ra cong chung 

- cd phdu phd thong 

- cd phdu Leu aCii 

sf> lugng c6 phi@u dugc mua I~i 

- cd phidu ph6 thong 

- cd phidu U'U aCii 

sf> lugng c6 phi@u dang luu hanh 

- c6 phidu phd thong 

- cd phidu U'U aCii 

* M~nh gia c6 phi@u dang luu hanh: 10.000 VND I c6 phi@u 

e) Cac quy ciia doanh nghi~p 

Quy d~u tu phat tri~n 

Quy d\)' phong tai chinh 

CQng 

Nam nay 

136. 000, 000, 000 

114, 000, 000, 000 

250. 000, 000, 000 

73.323.992.800 

31112/2009 

25.000.000 

25.000.000 

25.000.000 

5 

5 

24.999.995 

24,999.995 

10.000 

31/12/2009 

48.295.644.919 

25.000.000.000 

73.295.644.919 

Nam tm&c 

56.500. 000. 000 

79.500,000.000 

136. 000, 000, 000 

45.731.856.921 

01/0112009 

13.600.000 

13.600.000 

13.600,000 

216.500 

216,500 

13.383.500 

13.383,500 

10.000 

OliO 112009 

20.478.433.441 

13.600.000.000 

34.078.433.441 

VI . THONG TIN BO SUNG cAc KHOA.N M()C TRiNH BAy TREN BAo cAo KET QUA. KINH DOANH 

21 . TONG DOANH THU BAN HANG vA CUNG cAp D!CH V() 

Nam nay Nam tm&c 

VND VND 

Doanh thu tll' ho~t d9ng d~u tu cac khu do thi 296.301.326.929 283.361.068.388 

Doanh thu tll' ho~t d9ng xay Hip 212,601.198,252 155.462.113.703 

Doanh thu kinh doanh belt d9ng san d~u tu 1.077 .345 .598 5.770.671.360 

509.979.870.779 444.593.853.451 

22 . GIA VON HANG BAN 

Nam nay Nam tm&c 

VND VND 

Gia vf>n tll' ho~t d9ng cua d~u tu cac khu do thi 117.394.849.604 155.440,047,688 

Gia vf>n tll' ho~t d9ng xay I~p 206.185.179.268 156.949.657,315 

Chi phi kinh doanh belt d9ng san d~u tu 768.045.512 5.614.175.998 

324.348.074.384 318.003.881.001 

23 . DOANH THU HO~T DQNG TAl CHiNH 

Nam nay Nam tm&c 

VND VND 

La:i ti~n gi:l'i, ti~n cho yay 3.618.398.499 21.174.665.440 
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Cong ty C6 phftn Licogi 16 

498 Ph an Drmg Luu - Q. Phil Nhu~n - TP H6 Chi Minh 

c6 tt:l"C, IQ"i nhu~n dUQ"c chia 

Uii chenh I~ch ty gia dil thl,fc hi~n 

Lai chenh I~ch ty gia chua thvc hi~n 
Doanh thu hO<;lt dong tai chinh khac 

24 

Bao cao tili chinh 

cho nam tl'ii chinh k~t thUc ngay 31112/2009 

980.000.000 

4.598.398.499 

12.835.667.116 

744.903.873 

49.479.206 

4.464.082.944 

39.268.798.579 



Cong ty C6 phftn Lieogi 16 

49B Ph an mmg Luu - Q. Phil Nhu~n - TP H6 Chi Minh 

24 . CHI PHi TAl CHiNH 

Uli ti~n vay (*) 

L6 do thanh Iy cac khoi'm d~u tu ng~n h<;ln, dai h<;ln 

L6 chenh I~ch tY gia dli thllc hi~n 

L6 chenh I~ch ty gia chu'a thllC hi~n 

BaD caD tili ehinh 

cho nam tai chinh kSt thilc ngay 31112/2009 

Nam nay Nam tm0c 

VND VND 

19.342 .790.222 1.613.587.592 

2.451.261.241 

10.389.647.888 1.217.314.804 

11.390.000.000 

29.732.438.110 16.672.163.637 

(*) Llii ti~n gi:ri co ky h<;ln phat sinh trong nam duQ'c ghi nh~n vao doanh thu hO<;lt di')ng tai chinh khi co thong bao cua Ngan 

hang. s6 ti~n gU'i co ky h<;ln chua duQ'c h<;lch to an d\l' thu cua nam 2009 la 3.416.555.556 VND. 

25 . CHI PHi THUE THU NH~P DOANH NGHI~P HI~N HANH 

TOng /{J'i nhu{tll kd toan tneuc thud 

Cac khoim dl~u chinh tang (giam) thu nh~p chiu thuS g6m: 

- Chi phi h(ji dr5ng quan tri 

- Chi phi Khdu hao 

TIm Ilh{lp chiu thud TNDN 

Chi phi thuS thu nh~p doanh nghi~p tinh tren thu nh~p chiu thuS nam 

hi~n hanh 
ThuS thu nh~p doanh nghi~p duQ'c giam thea Thong tu 03/2009/TT

BTC 

26 . LAI CO BAN TREN co PHIEU 

- LQ'i nhu~n kS to<1n sau thuS thu nh~p doanh nghi~p 
- Cac khoan di~u chinh tang ho~c giam IQ'i nhu~n kS to an d6 xac dinh IQ'i 

Cae khoan didu chinh tang 

Cae khoan didu chinh giam 

- L<.:ri nhu~n ho~c 16 ph an b6 cho c6 dong s6' hi1'u c6 phiSu PT 

- C6 phiSu PT dang luu hfmh blnh quan trong ky 

- Uii ca ban tren c6 phiSu 

26 . NHUNG THONG TIN KHAc 

Thong tin v6 cae ben lien quan 

Nam nay 

VND 

253.952.124.579 

705.791.282 

643.600.000 

62.191.282 

254.657.915.861 

63.664.478 .965 

19.099.343 .690 

44.565.135.275 

Nam nay 

209.386.989.304 

209.386.989.304 

16.745.412 

12.504 

Trong qua trinh hO<;lt di')ng kinh doanh, Cong ty ph<it sinh cac nghi~p VI) v0i cac ben lien quan. 

Cac nghi~p VI) chu ySu nhu sau: 

Cae ben lien quan M6i quan h~ 

T6ng Cong ty Xay dl)'ng va ph<it tri§n H<;l D<;li di~n C6 dong nha 

t~ng - Licogi nU0c 

- Doanh thu cac cong trinh 

- C6 t(rc, llii cho vay nh~n duQ'c 

Cong ty C6 ph~n Licogi 16.1 Cong ty Lien kSt 

- Chi phi th~u phI) cac cong trinh 

- Cung dip v~t tU' 

- Phi si:r dl)ng thuong hi~u 
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Nam nay 

VND 

(21.991.451.951) 

465.555.235 

Nam tm0c 

VND 

184.637.464.112 

51.260.134 .369 

51.260.134.369 

Nam tm0c 

133.377.329.743 

133.377.329.743 

11.694.849 

11.405 

Nam tm0c 

VND 

25.913. 742.630 

4.039.200.000 

(18.243.11 3.801) 

(10.877.039.049) 



Cong ty C6 ph§n Lieogi 16 

49B Phan mmg LlI'u - Q. Phu Nhu~n - TP H6 Chi Minh 

- C6 tLrc, lai cho yay nh~n dll'Q"c 

Cong ty C6 ph~n Licogi 16.2 

- Chi phi th~u phI,! cac cong trlnh 

- Cung dp v~t tll' 

- Phi sCr dl,!ng thuung hi~u 

- C6 tu'c, lai cho yay nh~n dll'Q"c 

Cong ty c6 ph~n Licogi 16.6 

- Chi phi th~u phI,! cac cong tr1nh 

- Ti~n cuo-c v~n chuy~n 
- C6 tu'c, lai cho yay nh~n dll'Q"c 

- Phi sCr dl,!ng tlmo'ng hi~u 

- Chuy~n nhu<;mg tai san c6 dinh 

- Phi Bao lanh Cong tr1nh 

Cong ty C6 ph~n Licogi 16.8 

- Chi phi tll' vc1n thi€t k€ 

- C6 tuc, lai cho yay nMn dll'Q"c 

Cong ty C6 ph~n CO" khi Licogi 16 

- Cung dp v~t tll' 
- Chi phi th~u phI,! cac cong tr1nh 

- Phi sCr dl,!ng thuung hi~u 

- Ti~n thue dc1t 

- C6 tu'c, lai cho yay nh~n dll'Q"c 

Cong ty C6 ph~n Licogi 16.9 

- Nh~n I~i lTIot ph~n v6n g6p 

- Chi phi th~u phI,! cac cong tr1nh 

Cong ty Lien k€t 

Cong ty Lien k€t 

Cong ty Lien k€t 

Cong ty Lien k€t 

Cong ty Lien k€t 

Bao cao Hli ehinh 

cho nam tai chinh k€t thuc ngay 31112/2009 

300.000.000 

(96.323.733.547) 

286.340.909 

240.000.000 

(31.218.438.617) 

246.465.091 

9.466.666.667 

286.938.182 

(3.551.438.330) 

80.000.000 

392.204.545 

434.095.545 

4.600.000.000 

(6.800.310.458) 

1.800.000.000 

(52.446.534.631) 

1.940.295.927 

2.160.000.000 

(23.040.744.792) 

72.286.903 

2.140.000.000 

2.140.000.000 

(3.961.819.743) 

120.000.000 

310.705.262 

4.515.690.177 

154.705.133 

2.800.000. 000 

Cho d€n ngay I~p bao cao tai chinh, cac khoan chll'a dll'Q"c thanh to an vo-i cac ben lien quan nhll' sau: 

Cae ben lien quan M6i quan h~ 31112/2009 

Pfliii tIm 

T6ng Cong ty Xay dl,!'ng va phat tri~n H~ D~i di~n C6 dong nha 

t~ng - Licogi 

Cong ty C6 ph~n Licogi 16.1 

Cong ty c6 ph~n Licogi 16.6 

Cong ty C6 ph~n CO" khi Licogi 16 

Cong ty C6 ph~n Licogi 16.8 

Cong ty c6 ph~n Licogi 16.9 

Pfliii tra 

Cong ty c6 ph~n Licogi 16.1 

Cong ty C6 ph~n Licogi 16.2 

Cong ty c6 ph~n Licogi 16.8 

Cong ty c6 ph~n Licogi 16.9 

nll'o-c 

Cong ty Lien k€t 

Cong ty Lien k€t 

Cong ty Lien k€t 

Cong ty Lien k€t 

Cong ty Lien k€t 

Cong ty Lien k€t 

Cong ty Lien k€t 

Cong ty Lien k€t 

Cong ty Lien k€t 
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VND 

5.949.082.434 

3.874.654.197 

6.965.462.816 

3.434.497.265 

30.640.083.171 

400.852.550 

31112/2008 

VND 

19.705.415.701 

2.316.847.023 

9.979.131.879 

13.399.190.204 

270.000.785 

6.314.838.769 

664.394.064 

9.747.843.274 

2.218.956.123 



Cong ty C6 phfln Licogi 16 

49B Phan Dang Luu - Q. Phu Nhu~n - TP H6 Chi Minh 

VI . s6 LJ¢U SO SANH 

Bao cao tai chinh 

eho nam tili ehinh k~t thue ngay 31/12/2009 

S6 li~u so sanh la s6 li~u tren Bao eao tai ehinh eho nam tai ehinh k~t thue ngay 3111212008 aa aUQ"e C6ng ty TNHH 

Ki~m toan ASNAF Vi~t Nam ki~m toano 

H6 Chi Minh, ngay 25 thang 03 nam 2010 

Ngu'(ri I~p bi~u K~ toan tmo'ng 

Nguy€n Thj Thuy Hoang Chi Phue Le Van Nga 
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Cong ty C6 phftn Licogi 16 Bao cao tai chfnh 

498 Phan Dang Luu - Q. Phu Nhu~n - TP H6 Chi Minh cho nam tai chinh k€t thuc ngay 311 12/2009 

PhI} ll}c 1 : Ba ng d6i chi~u bi~n dQng cua v6n chu so· hn·u 

Don vi tinh: VND 

V6n dftu tu cua Th~ng duo v6n c6 Quy dftu tu· ph at Quy dl}· p~10ng tlli 
L(;ri nhu~n sau 

C6 phi~u quy thu~ chu·a phan CQng 
CSH phftn trien chfnh 

ph6i 

S6 duo dftu ky tmo·c 56.500.000.000 65.834.506.776 7.140.700.467 7.140.700.467 47.492.761.847 184.108.669.557 

- Tang v6n trong ky truo-c 79.500.000.000 161.964.598.109 241.464.598.109 

- Uti trong k.Y truo-c 133.377.329.743 133.377.329.743 

- Trich i~p quy tir iqi nhu~n thufrn 13.337.732.974 6.459.299.533 19.797.032.507 

- Mua i~i c6 phi€u quy 6.724.000.000 6.724.000.000 

- Phan ph6i iqi nhu~n trong nam 82 .289.183 .672 82.289.183.672 

- Giam khac 

S6 duo cU6i ky tmo·c 136.000.000.000 227.799.104.885 (6.724.000.000) 20.478.433.441 13.600.000.000 98.580.907.918 489.734.446.244 

- Tang v6n trong ky nay 114.000.000.000 278.422.932.853 6.723 .950.000 399.146.882.853 

- Lai trong k.Y nay 209.386.989.304 209.386.989.304 

- Trich i?p quy tir iqi nhu?n thufrn 27.817.211.478 11.400.000.000 39.217.211.4 78 

- Chia c6 tU·c cho c6 dong 5.323.992.800 5.323 .992.800 

- Chi c6 tuc b~ng c6 phi€u thuOng 68.000.000.000 68 .000.000.000 

- Trich i?p cac quy tir Iqi nhu?n thufrn 60.155.989.514 60.155.989.514 

S6 duo cU6i ky nay 250.000.000.000 506.222.037.738 (50.000) 48.295.644.919 25.000.000.000 174.487.914.908 1.004.005.547.565 
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cho nam tai chinlt kit thuc ngay 31 thang 12 nam 2009 
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Cong ty C5 philn Licogi 16 
Dja chi: 49B, Phan Dang Luu, Q. Phli Nhu~n, TP H6 Chi Minh 
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Cong ty ca ph~n Licogi 16 
Dia chi: 49B, Phan Dang Luu, Q. Phu Nhu~n, TP H6 Chi Minh 

BAo cAo CVA BAN GIAM DOC 

Ban Giam d5e Cong ty C6 ph~n Lieogi 16 (sau day g9i t~t la "Cong ty") trinh bay Bao eao ella minh va Bao eao 
tai ehinh hqp nh~t ella Cong ty eho nam tai ehinh k~t thue ngay 31 thang 12 nam 2009. 

CONGTY 

Cong ty C6 ph~n Lieogi 16 duqe thanh I~p thea Quy~t dinh s5 327/QD - BXD ngay 28 thang 02 nam 2006 ella B9 
Xay dlJng. 

Theo Gi~y dang ky kinh doanh s5 4103004836 dang ky I~n d~u ngay 02 thang 06 nam 2006, dang ky thay d6i I~n 
9 ngay 25 thang 12 nam 2009, hO\lt d9ng kinh doanh eua Cong ty la: 

Thi eong xay dVng cae eong trinh dan d\lng, eong nghi~p, giao thOng, thUy Iqi, thllY di~n, san bay, b~n cang, 
duang day va cae tr\lm bi~n th~ di~n, cae eong trinh h\l dng ky thu~t do thi va khu eong nghi~p, cae eong trinh 
d p thoat nuae va v~ sinh moi truang, nSn mong eong trinh; 

San xu~t, mua ban v~t tu, thi~t bi, ph\l tung va cae 10\li v~t li~u xay dVng, 5ng e5ng be tong, be tong thuO"ng 
phftm; 

Gia eong, eh~ t\lO cae san phftm CO" khi xay dVng, e5p pha dinh hinh, dan giao, khung nha eong nghi~p (khong 
san xu~t gia eong t\li trv sa); 

Mua ban, cho thue thi~t bi v~t tu ky thu~t, tu v~n d§.u tu; 

Dich Y\l sua chua, I~p d~t may moc, thi~t bi, cac san phftm cO" khi va k~t du dinh hinh; 

D§.u tu, kinh doanh nha a, khu do thi mai, h\l t§.ng ky thu~t khu cong nghi~p, cac dv an thuy di~n vua va nh6; 

Mua ban may moc, v~t tu nganh xay dvng; 

Thi nghi$m v~t li~u xay dVng, khai thac da, khai thac da co sv d\lllg v~t li$u n6 cong nghi$p; 

DiLO t\lO nghS, giao d\lc trung d p chuyen nghi~p, dao t\lO cao d~ng, giao d\lc trung h9C ph6 thong.!. . 

Tr\l sa chinh Clla Cong ty t\li S5 49B Phan Dang Luu - Phuang 7 - Qu~n Phu Nhu~n - Thanh ph5 H6 Chi Minh. 

Cong ty c6 cac cong ty con, cong ty lien k~t sau: 

Cong ty con 

Cong ty TNHH XDTMDV DiSn Phuac 

Cong ty TNHH Sieu Thanh 

Cong ty lien k~t 

C6ng ty CP Licogi 16.1 

Cong ty CP Licogi 16.2 

Cong ty CP Licogi 16.5 

Cong ty CP Licogi 16.6 

Cong ty CP Licogi 16.8 

Cong ty CP Licogi 16.9 

Dja chi 

49B - Phan Dang Luu - P.7 - Q. Phu Nhu~n - TP H6 Chi Minh 

544 - Tr§.n Hung D\lo - P2 - Q.5 - TP H6 Chi Minh 

5113 Nguy~n Cong Hoan - P3 - Q. Binh Th\lnh - TP H6 Chi Minh 

A2/2A Le Van Vi~t - P. Tiing Nhan Phu - Q.9 - TP H6 Chi Minh 

Duang s5 2 - Khu cong nghi~p Nhan Tr\lch - D6ng Nai 

T§.ng 4 - TOa nha VP Cong ty 34 - Ngo 164 Khu~t Duy Ti~n -
Thanh Xuan - Ha N9i 

S5 169 Bai Cat - P.14 - Q. Binh Th\lnh - TP H6 Chi Minh 

Thon Lien Dinh - xa Hai Thuqng - H. Tinh Gia - tinh Thanh Hoa 
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Cong ty ca ph~n Licogi 16 
Dia chi: 49B, Phan Dang Luu, Q. Phil Nhu~n, TP H6 Chi Minh 

C6ng ty CP Ca khi Licogi DuOng s6 2 - Khu CN Nhan Tr~ch 1 - D6ng Nai 

C6ng ty C6 ph~n DT &PTHT Nghi San Hai Thuqng - TInh Gia - Thanh H6a 

C6ng ty TNHH Khu d6 thi Phl! H(>i L6 Xl - duo-ng D3 - Khu dan cu Long Tan - H. Nhan Tr~ch -
D6ngNai 

HI) D()NG QUAN TRJ V A BAN GIAM DOC 

Cac thanh vien cua H(>i d6ng Quan tri trong nam va t~i ngay I~p bao c{1O nay bao g6m: 

6ng Bui Duang Hung 

6ng Le Van Nga 

6ng Nguy~n Duy Bao 

6ng Nguy~n Van Ha 

6ng Hoang Minh Khai 

6ng Vu C6ng Hung 

6ng Don Di Lam 

Ba D~ng Plwm Minh Loan 

Chu tich 

Thanh vien 

Thanh vien 

Thanh vien 

Thanh vien 

Thanh vien 

Thanh vien 

Thanh vien 

B6 nhi~m ngay 26/04/2009 

Mi~n nhi~m ngay 26/0412009 

Mi~n nhi~m ngay 26/04/2009 

B6 nhi~m ngay 26/0412009 

Cac thanh vien cua Ban Giam d6c da: diSu hanh c6ng ty trong nam va t~i ngay I~p bao cao nay bao g6m: 

6ng Le Van Nga 

6ng Doan Thu~n Chi 

6ng Hoang Minh Khai 

6ng va C6ng Hung 

6ng Bui D6ng Hoan 

Cac thanh vien Ban Ki~m soat 

6ng Tr~n Dinh Tu~n 

6ng Ph~m Xuan Di~n 

Ba Ph~m Thi Minh HiSn 

KIEM ToAN VIEN 

T6ng Giam d6c 

Ph6 T6ng Giam d6c 

Ph6 T6ng Giam d6c 

Ph6 T6ng Giam d6c 

Ph6 T6ng Giam d6c 

TruOng ban 

Thanh vien 

Thanh vien 

C6ng ty TNHH Dich V\l Tu v~n Hi chinh KS to an va Ki~m toan (AASC) chuy~n d6i tU DNNN - C6ng ty Dich V\I 
Tu v~n Hi chfnh KS toan va Ki~m toan (AASC) - Bo Hi chfnh la dan vi th\fc hi~n ki~m toan Bao cao tai chinh 
hqp nh~t nam 2009 cho C6ng ty 

CONG BO TRAcH NHI~M CVA BAN GIAM DOC DOl ven BAo cAo TAl CHiNH HOP NHAT 

Ban Giam d6c C6ng ty chiu trach nhi~m vS vi~c I~p Bao cao tai chinh hqp nh~t phan anh trung th\fc, hqp Iy tlnh 
hlnh ho~t d(>ng, kSt qua ho~t d(>ng kinh doanh va tlnh hlnh luu chuy~n tiSn t~ cua C6ng ty trong nam. Trong qua 
trlnh I~p Bao cao tai chinh hqp nh~t, Ban Giam d6c C6ng ty cam kSt da: tuan thu cac yeu du sau: 

L\fa ch9n cac chfnh sach kS toan thfch hqp va ap d\lng cac chinh sach nay m(>t cach nh~t quan; 
Dua ra cac danh gia va d\f doan hqp Iy va th~n tr9ng; 
Neu r5 cac chuAn m\fc kS toan duqc ap d\lng c6 duqc twin thu hay kh6ng, c6 nhung ap d\lng sai I~ch tr9ng 
ySu dSn muc dn phai c6ng b6 va giai thich trong Bao cao tai chinh hqp nh~t hay kh6ng; 
L~p va trlnh bay cac Bao cao tai chinh hqp nh~t tren co sa tuan thu cac chuAn m\fc kS toan, chS d(> kS toan va 
cac quy djnh c6 lien quan hi~n hanh; 

• L~p cac Bao cao tai chfnh hqp nh~t d\fa tren co sa ho~t d(>ng kinh doanh lien t\lC, trir truOng hqp kh6ng thS 
cho r~ng C6ng ty se tiSp t\lC ho~t d(>ng kinh doanh. 
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Cong ty ca ph~n Licogi 16 
Dja chi: 49B, Phan Dang Luu, Q. Phil Nhu~n, TP H6 Chi Minh 

Ban Giam d6c Cong ty dam bao ring cac s6 kS toan dugc lUll gifr d~ phin anh tlnh hlnh tili chinh cua Cong ty, vai 
mlic d(> trung th\Tc, hqp Iy t~i b~t cli thai di~m 11l'10 va dam bao r~ng Bao cao tai chinh hqp nh~t tuan thu cac quy 
dinh hi~n hanh cua Nha nuac. D6ng thai c6 trach nhi~m trong vi~c bao dam an to an tai san cua Cong ty va thl,fC 
hi~n cac bi~n phap thich hgp d~ ngan ch~n phat hi~n cac hanh vi gian I~n va cac vi ph~m khac. 

Ban Giam d6c Cong ty cam kSt ring Bao cao tai chinh hgp nh~t dll phan anh trung thl,fC va hgp Iy Hnh hlnh tai 
chinh cua Cong ty t~i thai di~m ngay 31 thang 12 nam 2009, kSt qua ho~t d(>ng kinh doanh va tlnh hlnh lUll 
chuy~n ti@n t~ cho nam tai chinh kSt thuc cung ngay, phu hqp vai chu~n ml,fc, chS d(> kS to an Vi~t Nam va tuan thli 
cac quy dinh hi~n hanh c6 lien quan. 

Cam k~t khac 

Ban Giam d6c cam kSt r~ng Cong ty khong vi ph~m nghTa Y\l cong b6 thong tin thea quy dinh t~i Thong ill s6 
38/2007 fTT -BTC ngay 18/04/2007 cua B(> Tai chinh huang d&n v@ vi~c cong b6 thong tin tren Thi truang chung 
khoan. 
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CONG TV TNHH D!CH Vl) TU VAN TAl CHINH KE TOAN VA KIEM TOAN 
AUDITING AND ACCOUNTING FINANCIAL CONSUL TANCY SERVICE COMPANY L TD. (AASC) 

THANH VIEN INPACT QUOC TE 

S6 : 3l,2.,./201OIBC.TC-AASC.KT3 

BAo cAo KIEM ToAN 
v; Bao cao tai chinh h(fp nhilt cho niim tai chinh kit thuc ngay 3111212009 

cua Cong ry cJ phftn Licogi 16 

Kinh gill: HQi dBng Quan tri 
va Ban Giam d6c Cong ty C6 ph~n Licogi 16 

Chung t6i da ki~m toan Bao cao titi chinh hQ'P nhat clla C6ng ty C6 philn Licogi 16 dUQ'c I~p ngay 
26 thang 03 nam 2010 g6m: Bang can d6i kS toan hQ'P nhat t~i ngay 31 thang 12 nam 2009, Bao 
cao kSt qua ho~t d9ng kinh doanh hqp nhat, Bao cao Iuu chuy~n ti~n t~ hqp nhat va Ban thuySt 
minh Bao cao tai chinh hQ'P nhat cho nam tai chinh kSt thilC ngay 31112/2009 duqc trinh bay tll' 
trang 05 dSn trang 27 kern theo. 

Vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai chinh hQ'P nhat nay thu9C trach nhi~m clla Giam d6c C6ng ty. 
Trach nhi~m clla chung t6i la dua ra y kiSn v~ cac bao cao nay can cu' tren kSt qua ki~m to an cua 
chung t6i. 

CO' sO' y kiin 

Chung t6i da tIwc hi~n c6ng vi~c ki~m to an thea cac chuftn m~J'c ki~m toan Vi~t Nam. Cac chuftn 
mllc nay yeu eliu c6ng vi~c ki~m toan I~p kS ho~ch va th~c hi~n d~ c6 S~J' dam bao hQ'p Iy r~ng cac 
Bao cao tai chinh hqp nhat kh6ng con chu'a d~rng cac sai s6t tfQng ySu. Chung t6i da th~rc hi~n vi~c 
ki~m tra thea phuong phap chQn m~u va ap dl,mg cac thl'r nghi~m elin th iSt, cac b~ng chung xac 
minh nhung th6ng tin trong Bao cao tai chinh hqp nhat; danh gia vi~c tuan thu cac chuftn m~c va 
chS d9 kS toan hi~n hanh, cac nguyen t~c va phuo'ng phap kS toan dUQ'c ap dvng, cac uo-c tinh va 
xet do an quan trQng clla Giam d6c cling nhu cach trlnh bay t6ng quat cac Bao cao tai chinh hqp 
nhk Chung t6i cho f~ng c6ng vi~c ki~m toan cua chung t6i da dua ra nhung co sa hqp Iy d~ lam 
can cu cho y kiSn clla chung t6i . 

Y kiin cua kiJm toan vien 

Theo 'y kiSn cua chimg t6i, Bao cao tai chinh hqp nhat da phan anh trung thl,rc va hqp Iy tren cac 
khia qmh trQng ySu tinh hinh tai chinh hqp nhat cua C6ng ty C6 philn Licogi 16 t~i ngay 31 thang 
12'nam 2009, cling nhu kSt qua kinh doanh va cac lu6ng luu chuy~n ti~n t~ trong nam tai chinh kSt 
thuc t~i ngay 31 thang 12 nam 2009, phl! 11Q'P vo-i chuftn ml,J'c va ch@ d9 k@ to an Vi~t Nam hi~n hanh 
va cac quy dinh phap Iy c6 lien quan. 

01 U'! Phl,lng HI~u, Hit NQi, Vi~t Nam 
Tel: (84-4) 3824 1990/1 - Fax. (84-4) 3825 3973 
Email: aaschn@hn.vnn.vn 
Website. www.aasc.com.vn 
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Ha N(Ji, ngay 26 thang 03 nam 2010 

Ki~m toan vien 

C' Thi Ha 
Chu'ng chi KTV ~6: 07251KTV 

I N PACT 
INTERNATIONAL NETWORK OF 
PROFESSIONAL ACCOUNTANTS 



Cong ty c6 phfln Lieogi 16 

49B Phan Dang Luu - Q. Phu Nhu~n - TP H6 Chi Minh 

Bao cao tai ehinh hQJI nhfit 

cho nam tai chinh kSt thuc ngay 3 1112/2009 

BANG CAN DOl KE TO.AN HQP NHA.T 

Mil s8 

100 

110 
III 
112 

120 
121 

130 
131 
132 
135 
139 

140 
141 

150 
151 
152 
154 
158 

200 

220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 

229 
230 

250 
251 
252 
258 

260 
261 
262 
268 

269 

270 

T{li ngay 31 thang 12 /lam 2009 

TAl sAN 

A. TAl sAN NGAN H~N 

l. Ti~n va cae khoan to"ollg dO"ollg ti~n 
I. Ti~n 
2. Cac khoan tuang duang ti~n 

II. Cae khoan dflu tu· tai ehinh ngin hl}n 

l. D~u tu nglln h~ 

III. Cae khoan phai thu ngin hl}n 
I. Phai thu khach hang 

2. Tra truac cho nguoi bim 
5. Cae khoan pMi tim khac 
6. DIJ phong phai thu nglln h~n kh6 doi (*) 

IV. Hang t8n kho 
I . Hang t6n kho 

V. Tai san ngin hl}n khae 
I . Chi phi tra truac nglln h~n 
2. ThuS GTGT duqc khflU tn'r 
3. ThuS va cac khoan phai thu Nha nuac 
4. Tai san nglln h~n khac 

B. TAl sAN nAI H~N 

II. Tfli san e8 dinh 
I . Tai san c6 dinh hllu hlnh 

- Nguyen gia 
- Gia tri hao mon lily ki (*) 
2. Tai san c6 dinh thue tai chinh 
- Nguyengia 
- Gia tr; hao mon lily ki (*) 

3. Tai san c6 dinh vo hlnh 
- Nguyengia 
- Gia tr; hao mon lily ki (*) 

4. Chi phi xuy dVng CO' ban do dang 

IV. Cae khoan dflu to" tai ehinh dai hl}n 
I . D~u tu vao cong ty con 
2. Db tu vao cong ty lien kSt, lien doanh 

3. D~u tu dai h~n khac 

V. Tai san dai hl}n khae 

I . Chi phi tra truac dai h~n 
2. Tai san thuS tim nMp hoan t~i 
3. Tai san dai h~n khac 

VI. LQ'i th~ thO"ollg ml}i 

TONG C(>NG TAl sAN 

Thuy~t 
minh 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 
19 

6 

31112/2009 

998.633.858.099 

128.941.565.260 
37.141.565.260 
91.800.000.000 

221.655.262.625 
221.655.262.625 

373.383.766.540 
74.960.573.511 
36.527.192.871 

262.298.790.774 
(402.790.616) 

239.380.809.891 
239.380.809.891 

35.272.453.783 
419.623.363 

17.078.569.930 

17.774.260.490 

713.236.915.838 

292.383.137.214 
20.209.068.648 
26.939.452.633 
(6.730.383.985) 

974.777.776 
992.000.000 
(17.222.224) 

271.199.290.790 

403.087.241.389 

333 .087.241.389 
70.000.000.000 

1.606.537.235 
94.902.678 

488.437.647 
1.023.196.910 

16.160.000.000 

1.711.870.773.937 

Drm vi tinh: VND 

01101/2009 

787.823.531.263 

17.292.165.643 
16.492.165.643 

800.000.000 

503.920.800 
503.920.800 

438.701.322.564 
66.888.396.785 
19.245.545.171 

352.756.354.439 
(188.973.831) 

310.514.630.940 
310.514.630.940 

20.811.491.316 
6.392.385.584 

40.171.999 

14.378.933.733 

334.689.970.424 

198.577.173.748 
15.247.247.901 
18.904.531.081 
(3.657.283.180) 

4.488.750.500 
4.488.750.500 

981.444.444 
992.000.000 
(10.555.556) 

177.859.730.903 

117.247.980.141 

117.247.980.141 

5.184.816.535 
634.053 .037 

4.550.763.498 

13.680.000.000 

1.122.513.501.687 



Cong ty ca ph§n Lieogi 16 

49B Phan Dang Luu - Q. Phu Nhu~n - TP H6 Chi Minh 

Bao cao tai ehinh hQll nhat 

cho nam t~li chinh kth thuc ngay 31112/2009 

BANG CAN DOl KE ToAN HQP NHAT 
TlJi ngay 31 thang 12 nam 2009 

Mli sa NGUONVON 
Thuy~t 

31112/2009 0110112009 
minh 

300 A. NQ PHAI TAA 661.338.242.877 609.297.285.258 

310 I. Nq' ng~n h~n 506.298.582.170 490.648.957.106 
311 1. Yay va nQ' ng~n h~n 14 276.262.594.055 204.791.000.000 
312 2. Phai tra nguai ban 67.821.630.931 42.443.323.542 
313 3. Nguai mua tra ti€n tmac 14.784.083.077 6.429.767.373 
314 4. Thu~ va cac khoan phai n(\p Nha nuac 15 64.068.576.365 68.648.044.4 72 
315 5. Phai tra nguai lao d(\ng 1.164.159.653 1.188.644.546 
316 6. Chi phi phai tra 16 26.060.050.821 125.727.165.301 
317 7. Phai tra n(\i b(\ 
318 8. Phai tra thea ti~n d9 k~ ho~ch 

hqp d6ng xay dvng 
319 9. Cac khoan phai tra, phili ll(\p ng~n h~ khac 17 56.101.433.2\0 41.421.011.872 
320 10. D\l phOng phai tra ng~n h~n 36.054.058 

330 II. Nq' dai h~n 155.039.660.707 118.648.328.152 
331 1. Phili tra dai h~n nguai ban 
332 2. Phili tra dai h~ll n9i b(\ 
333 3. Phili tra dai h~n khac 3.000.000 3.000.000 
334 4. Yay va ng dai h~ll 18 155.017.228.349 118.619.574.716 
335 5. Thu~ thu nh(ip hoan l\1i phili tnt 19 
336 6. D\l phong trQ' dp m§t vi~c lam 19.432.358 25.753.436 
337 7. Dg phOng phili tn'! dai h~n 

400 B. VON CHU s6 Hiru 1.050.532.531.060 513.216.216.429 

410 I. van ehu so' hiiu 20 1.018.168.340.954 497.412.426.385 
411 1. V 6n d~u ill cua chu sa hfru 250.000.000.000 136.000.000.000 
412 2. Th?ng du v6n c6 ph~n 510.675.309.329 232.479.309.557 
413 3. V 6n khac cua chu sa hUu 
414 4. C6 phi~u quy (*) (50.000) (6.724.000.000) 
415 5. Chenh l~ch danh gia l~i tai san 
416 6. Chenh l~ch ty gia h6i doai 
417 7. Quy d~u tu phat tri@n 50.642.357.622 20.4 78.433.441 
418 8. Quy dg phong tai chinh 26.144.783.637 13.600.000.000 
419 9. Quy khac thu9c v6n chu sa hfru 
420 10. Lgi nhu(in sau thu~ chua phan ph6i 180.705.940.366 101.578.683.387 
421 11 . Ngu6n v6n d~u ill XDCB 

430 II. Nguc3n kinh phi va cae quy khae 32.364.190.106 15.803.790.044 
431 1. Quy khen thuerng, phuc IQ'i 32.364.190.106 15.803.790.044 
432 2. Ngu6n kinh phi 
433 3. Ngu6n kinh phi da: hlnh thanh TSCD 

439 C. LQI iCH CO DONG THIEU SO 

440 TONG C(>NG NGUON VON 1.711.870.773.937 1.122.513.501.687 
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Cong ty CB ph§n Licogi 16 

49B Phan Dang Lrru - Q. Phu Nhu~n - TP H6 Chi Minh 

Bao cao tlti chinh hQ"P nh~t 
cho nam tai chinh kSt thuc ngay 31 /J 2/2009 

CHI TIED NGOAI BANG CAN DOl ICE TOA.N HQP NHA T 
T{li ngay 31 thang 12 nam 2009 

Mil sB CHi TIEU 

001 1. Hi san thue ngoai 

Thuy~t 
minh 

002 2. V~t tu, hang h6a nh~n gift h9, nh~n gia cong 
003 3. Hang h6a nh~n ban h9, nh~n kY gui 
004 4. NQ' kh6 d6i dll xu ly 
005 5. Ngo~i t~ cac lo~i 
006 6. D\f toan chi S\f nghi~p, d\f an 

Ghi chu: Cac chi tieu c6 s6 li~u am duQ'c ghi trong ngo~c dan () 

Ngu'o'i I~p bi~u K~ toan tru'Ollg 

Nguy~n Thi Thuy I Hoang Chi Phuc 
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Cong ty ca ph~n Licogi 16 

49B Phan Dang LUll - Q. Phu Nhu~n - TP H6 Chi Minh 

Bao cao tai chinh hQ"P nh~t 
eho nam tai ehinh k~t thue ngay 31112/2009 

BAo cAo KET QuA KINH DOANH H<}P NHA.T 
Cho nam tai ehinh kh thue ngay 3111212009 

Dan vi tinh: VND 

Mli sa CHi TIEU 
Thuy~t 

Nitm nay Nitm tru'o'c 
minh 

01 1. Doanh thu ban hang 21 509.979.870.779 444.593.853.451 

va cung dp djch VI} 

02 2. Cae khoan giam trir doanh thu 

10 3. Doanh thu thu~n v~ ban hang 509.979.870.779 444.593.853.451 

va cung dp djch VI} 

11 4. Gia van hang ban 22 324.348.074.384 318.003.881.001 

20 5. LQi nhu~n gQP v~ ban hang 185.631.796.395 126.589.972.450 

va cung dp djch VI} 

21 6. Doanh thu hO<;lt d(lng tai ehinh 23 3.618.398.499 39.268.798.579 

22 7. Chi phi tai ehinh 24 29.732.438.110 16.672.163.637 

23 - Trang do: Chi phi liii vay 19.342.790.222 1.613.587.592 

24 8. Chi phi ban hang 

25 9. Chi phi quan ly doanh nghi~p 20.895.213.118 15.625.751.665 

30 10. LQi nhu~n thu~n til' hOl;lt dQng kinh doanh 138.622.543.666 133.560.855.727 

31 11 . Thu nh~p kMe 122.262.966.155 81.743.180.771 

32 12. Chi phi khae 9.433.385.242 32.1 86.572.386 

40 13. LQi nhu~n khac 112.829.580.913 49.556.608.385 

45 14. Lliill& trong cong ty lien k~t, lien doanh 11.457.265.553 3.576.852.151 

50 15. Tang 1Qi nhu~n k~ toan trU'o'c thu~ 262.909.390.132 186.694.316.263 

51 16. Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh 25 45.053.572.922 51.260.134.369 

52 17. Chi phi thu~ TNDN hoan l<;1i (488.437.647) 

60 18. LQi nhu~n sau thu~ TNDN 218.344.254.857 135.434.181.894 

6/ 18.1. Lpi Ilhu~n sau thui eua ea dong thiiu sa 

62 18.2. L(Ji nhu~n sau thui eua Cong ty 

70 18. Lai CO' ban tren ca phi~u 12.883 11.581 

NgU'iri I~p bi~u K~ toan tmollg 

Nguy~n Thi Thuy 
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Cong ty ca ph~n Licogi 16 

49B Phan Dang Luu - Q. Phu Nhu?n - TP H6 Chi Minh 

Bao cao Uti chinh hQ-P nh~t 

eho nam tai ehinh k~t thue ngay 31112/2009 

BAo cAo LUU CHUYEN TlEN Tt HQ'P NHAT 
Theo phu'ong phap tn.rc ti~p 

Naill 2009 

Chi tieu 

I. Lu'u chuy~n ti~n til' ho~t dQng kinh doanh 
01 1. Tien thu t\r ban hang, eung c&p dieh V\l va 

doanh thu khae 
02 2. Tien chi tra eho nguoi eung dip hang h6a va dieh V\l 

03 3. Tien chi tra eho nguoi lao d(lng 
04 4. Tien chi tni 1ai vay 
05 5. Tien chi n(lp thu~ thu nh?p doanh nghi~p 
06 6. Tien tim khae tiI ho~t d(lng kinh doanh 
07 7. Tien chi kMe eho ho~t d(lng kinh doanh 
20 Lu'u chuyin tiJn thuan tit· hO(lt apng kinh doanh 

II. LU'u chuy~n ti~n tu' ho~t dQng d~u tu' 
21 1. Tien chi d~ mua s~m, xay d\Tng TSCD va cae tai san 

dai h~n khae 
22 2. Tien tim t\r thanh 1y, nhm;mg bim TSCD va cae tai san 

dai h~n kMe 
23 3. Ti~n chi eho vay, mua cae eong e\l n<;1 eua dan vi khae 
24 4. Tien thu h6i eho vay, ban I~i cae eong e\l n<;1 eua 

dan vi khae 
25 5. Tien chi d~u tu g6p v6n vao dan vi khae 
26 6. Tien tim h6i d~u tu g6p v6n vao dan vi khae 
27 7. Tien thu lai eho vay, e5 tue va l<;1i nhu?n dU<;1e ehia 
30 Lu'u chuyin tiJn thuan tit· hO(lt apng aau tU' 

III. Lu'U chuy~n ti~n tu' ho~t dQng tili chinh 
31 1. Tien thu t\r pbat hanh e6 phi~u, nh?n v6n g6p eua 

ehu sa huu 
32 2. Tien chi tra v6n g6p eho cae ehU sa huu, mua l~i 

e6 phi~u eua doanh nghi~p da phM h~mh 
33 3. Tien vay ng~n h~n, dai h~n nh?n dU<;1e 
34 4. Tien chi tra n<;1 g6e vay 
35 5. Tien chi tra n<;1 thuS tai ehfnh 
36 6. C6 tue, l<;1i nhu?n da tra eho ehu sa hUu 
40 Lu'u chuyin tiJn thuan tit' hO(lt apng tai chinh 

50 Lu'U chuy~n ti~n thu~n trong ky 

60 Ti~n va tU'ong dU'ong ti~n d~u ky 
61 Anh huemg eua thay d6i tY gia h6i doai quy d6i ngo~i t~ 
70 Ti~n va tU'o'ng dU'ong ti~n cu6i ky 

NgU'oi I~p bi~u K~ toan tru'ong 

NguySn Thi Thuy 
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Thuy~t 
minh 

Niim nay 

593.559.594.921 

(362.272.559.925) 
(17.709.945.144) 
(20.848.297.142) 
(35.915.141.269) 
58.367.486.587 

(49.410.805.215) 
165.770.332.813 

(134.426.478.916) 

(311.755.262.625) 

20.100.000.000 
(56.854.650.000) 

657.713.116 
(482.278.678.425) 

324.403.645.853 

406.229.770.336 
(295.334.321.348) 

(2.115.316.362) 
(5.026.033.250) 

428.157.745.229 

111.649.399.617 

17.292.165.643 

128.941.565.260 

Don vi tinh: VND 

Niim trU'(Yc 

133.321.733.929 

(418.397.838.509) 
(7.713.172.280) 
(1.460.526.282) 

25.207.247.023 
(36.495.047.698) 

(305.537.603.817) 

(158.832.780.711 ) 

(68.381.019.000) 
4.302.570.284 

34.163.023.051 
(188.748.206.376) 

243.259.598.109 

269.751.187.386 
(50.251.162.588) 

(45.731.856.921 ) 
417.027. 765.986 

(77 .258.044.207) 

94.581. 762.504 
(31 .552.654) 

17.292.165.643 



Cong ty ca ph An Licogi 16 
Dia chi: 49B, Phan Dil.ng Lrru, Q. Phil Nhuan, TP H6 Chi Minh 

Bao ~ao tai chinh hQ'p nh~t 
cho nam tai chinh ket thuc ngay 31/12/2009 

BAN THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH H<}P NHAT 
Niim 2009 

I. D~C DIEM HO~ T D<)NG DOANH NGHItp 

1. Hinh thu'c so' hu'u van 

Cong ty c6 ph~n Licogi 16 duge thanh lap thea Quy~t dinh s6 327 IQD - BXD ngay 28 thang 02 nam 2006 eua BQ Xiiy 
dVng. 

Tn,l sa ehinh eua Cong ty t~i S6 49B Phan Dang Lrru - Phuang 7 - Quan Phil Nhuan - Thanh ph6 H6 Chi Minh. 

Cac cong ty con dm}'c hqp nhit tren Bao cao nay bao gam: 

Ten eong ty TI1,l sa ehinh Ty 1~ Igi 
ieh 

Cong ty TNHH 49B - Phan Dang 100% 
XDTMDV Di~n Lrru - P.7 - Q. Phil 
Phuoe Nhuan - TP H6 

Chi Minh 

Cong ty TNHH 544 - Tr~n Hung 
100% 

Sieu Thanh D~o - P2 - Q.5 -
TP H6 Chi Minh 

Cac cong ty lien k~t dU'q'c hq'p nhit tren Bao cao nay bao gam : 

Ten eong ty 

Cong ty CP Lieogi 
16.1 

Cong ty CP Lieogi 
16.2 

Cong ty CP Lieogi 
16.5 

Cong ty CP Lieogi 
16.6 

TI1,l sa ehinh 

5/13 Nguyen 
Cong Hoan - P3 -
Q. Binh Th~nh -
TP H6 Chi Minh 

A2/2A Le Van 
Vi~t - P. Tiing 
Nhan Phil - Q.9, -
TP H6 Chi Minh 

DUCrng s6 2 - Khu 
eong nghi~p Nhan 
Tr~eh - D6ng Nai 

T~ng 4 - Taa nha 
VP Cong ty 34 -
Ng5 164 Khuiit 
Duy TiSn - Thanh 
Xuan - HaNQi 

Ty I~ ph~n 
sahfru 

40% 

40% 

49,3% 

40% 
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Ty}~ quy~n 
bieu gu~et 

100% 

100% 

Ty I~ quy~n 
bi~u guySt 

40% 

40% 

49,3% 

40% 

Ho~t dQng kinh doanh ehinh 

Xay dvng va d~u tu h~ t~ng 
khu do thi khu eong nghi~p 

Xay dvng eong trinh dan d1,lng 
va eong nghi~p, eong trinh 
giao thong, thuy Igi. San liip 
m~t b&ng. 

Ho~t dQng kinh doanh ehinh 

Thi eong xay dvng cae eong 
trinh dan d1,lng, eong nghi~p, 
giao thong, thuy Igi, cong 
trinh tho:1t nuoe va v~ sinh 
moi truang, nen mong eong 
trinh. 

- Thi eong xay dVng cae 
eong trinh dan d1,lng, eong 
nghi~p, giao thong, thuy Igi, 
eong trinh tho:1t nuoe va v~ 
sinh moi truang, n~n mong 
eong trinh; 

- D~u ill, xiiy dgng k~t cAu 
h~ t~ng icy thuat khu eong 
nghi~p, dg an thuy di~n vira 
va nh6 ; 

San xuiit vat li~u xiiy dvng 
va xay I~p eong trinh dan 
d1,lng, eong nghi~p 

Xay d\rng cae eong trinh dan 
d1,lng, eong nghi~p; San xuiit 
vat li~u xiiy dgng; Gia eong, 
ehS t~o san phiim ca khi xiiy 
dVng; 

, 
1/ 

f 
) 



Cong ty ca ph~n Licogi 16 
Dia chi: 49B, Phan Dil.ng Luu, Q. Phil Nhu~n, TP H6 Chi Minh 

Cong ty CP Licogi 
16.8 

Cong ty CP 
Licogi 16.9 

Cong ty CP Ca 
khi Licogi 

Cong ty C6 ph~n 
D~u tu va Phat 
tri en ha tfmg 
Nghi San 

Cong ty TNHH 
Khu do thi Phil 
HQi 

S6 169 Bai Cat -
P.14 - Q. Blnh 
Thanh - TP H6 
Chi Minh 

Thon Lien Dlnh -
xa Hai Thuqng -
H. TInh Gia - tinh 
Thanh H6a 

Duang s6 2 - Khu 
CN Nhan Trach 1 
- D6ngNai 

Hai Thuqng 
TInh Gia - Thanh 
H6a 

Lo XI - duang D3 
- Khu dan cu 
Long Tan - H. 
Nhan Trach 
D6ngNai 

2. Linh v\l'c kinh doanh 

40% 

47,2% 

46,15% 

45% 

30% 

Bao ~ao tfti chinh hQ'p nhftt 
cho nam tai chinh ket thuc ngay 31112/2009 

40% 

47,2% 

46,15% 

45% 

30% 

Tu v§n I~p dv an, quan ly dv 
fm xay dgng; L~p dg toan 
cac cong trlnh xay dgng ; 

Thi nghi~m, ki~m dinh cae 
cong trlnh xay dgng 

ThiSt kS cong trlnh giao 
thong, dan dl)ng, cong 
nghi~p 

- San xu§t, kinh doanh v~t til, 
thiSt bi phl) tung va cac 10ai 
v~t li~u xay dgng, 6ng c6ng 
be tong, be tong thuang 
ph~m; 

- Gia cong, chS tao cac san 
ph~m CC1 khl xay dgng e6t 
pha dinh hlnh, d~m giao, 
khung nha cong nghi~p 

- Gia cong, chS tao san ph~m 
CC1 khl xay dgng 

- Sua chua, I~p d~t thiSt bi va 
v~t tu ky thu~t nganh cong 
nghi~p 

- Thi cong cac cong trlnh dan 
dl)ng, cong nghi~p, giao 
thong, thuy 1qi, tbUy di~n, 

san bay, bSn ciing, dlIang 
day va cac tram biSn di~n; 
cac cong trlnh ha t~ng ky 
thu~t do thi va cong nghi~p; 
cac cong trinh c§p thoat nuac 
va v~ sinh moi truang, n€n 
m6ng cong trlnh; 

- D~u tu xay dgng, kinh 
doanh khu nha cr, d~u tu xay 
dVng, kinh doanh kSt c§u ha 
t~ng ky thu~t khu cong 
nghi~p, dv an thuy di~n wa 
va nho. 

D~u tu xay dgng khu chung 
elI d~ ban va cho thue. 

Linh vvc kinh doanh cua Cong ty la thi cong cac cong trlnh xay dVng 

3. Nganh ngh~ kinh doanh 

Theo Gi§y dang ky kinh doanh s6 4103004836 dang ky I~n d~u ngay 02 thang 06 nam 2006, dang ky thay d6i l~n 9 
ngay 25 thang 12 nam 2009, hOat dQng kinh doanh cua Cong ty la: 
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Cong ty ca phfin Licogi 16 
Dia chi: 49B, Phan Dang Luu, Q. Phu Nhu~n, TP H6 Chi Minh 

Bao cao Hli chinh ho'p nhftt 
cho nam tai chinh ket thUc ngay 311i2/2009 

Thi cong xay dl,mg cac cong trlnh dan dl,lng, cong nghi~p, giao thong, thuy Igi, thuy di~n, sfm bay, b~n cang, 
ducrng day va cac tr~m bi~n th~ di~n, cac cong trinh h~ t~ng ky thu~t do thi va khu cong nghi~p, cac cong trinh 
dp thoat nuac va v~ sinh moi truOng, nSn mong cong trinh; 

San xuftt, mua ban v~t ill, thi~t bi, phl,l tung va cac lo~i v~t li~u xay dl,Ing, 6ng c6~g be tong, be tong thuang 
phftm; 

Gia cong, ch~ t~o cae san phftm CO" khl xay dl,Ing, c6p pha dinh hinh, dan giao, khung nha cong nghi~p (khong 
san xuftt gia cong t~i tfl,l sa); 

Mua ban, cho thue thi~t bi v~t ill ky thu~t, ill vftn d~u ill; 

Dich VI,l sua chua, I~p d~t may moc, thi~t bi, cac san phftm CO" khi va k~t du dinh hinh; 

DAu ill, kinh doanh nM a, kIm do thi mai, h~ t~ng ky thu~t khu cong nghi~p, cac dI,I an thuy di~n vira va nh6; 

Mua ban may moc, v~t ill nganh xay dl,Ing; 

Thi nghi~m v~t li~u xay dgng, khai thac da, khai thac da co SI,I d"mg v~t li~u nB cong nghi~p; 

4. D~c di~m hOl.lt dQng cua doanh nghi~p trong nam Uti chinh co iinh huo'ng d~n Bao cao tai chinh hq1J 
nh~t 

Theo Nghi quy~t. s6 535ILICOGII6-HDQT cua H(>i d6ng quan trj ngay 01. thang 12 nam 2009 Cong ty nh~n chuySn 
nhugng 100% von gop trong Cong ty TNHH Sieu Thanh, tong gia tri chuyen nhugng la 60.000.000.000 VND va Ong 
Hoang Minh Khai d~i di~n sa hfru 2% v6n diSu l~ dS dam bao khong thay dBi hinh thuc sa huu Cong ty TNHH Sieu 
Thanh. 

II. KY KE ToAN, DON VI TIEN T~ SU D1)NG 

1. Ky k~ toan 

Ky k~ toan nam cua Cong ty b~t d~u tir ngay 0110 I va k~t thuc VaG ngay 31/12 hang nam. 

2. DO'n vi ti~n t~ suo d\lng trong k~ to an 

Dan vi tiSn t~ su dl,lng trong ghi chep k~ toan la d6ng Vi~t Nam (VND) 

III. CHUAN Ml/C vA CHE DQ KE ToAN Ap m,JNG 

1. Ch~ dQ k~ toan ap d\lng 

Cong ty ap dl,lng Ch~ d(> K~ toan doanh nghi~p ban hanh thea Quy~t dinh s6 15/2006/QD-BTC ngay 20/312006 cua B(> 
tmang B(> Tai chinh. 

2. Tuycn b5 v~ vi~c tuan thu Chuin m\l'c k~ to an va Ch~ dQ k~ toan 

Cong ty da ap dl,lng cac Chuftn ml,Ic k~ to an Vi~t Nam va cac van ban huang d~n Chuftn ml,Ic do Nha nuac ban hanh. 
Cac Bao cao tai chinh hgp nhftt dugc l~p va trinh bay theo dung quy dinh cua rung chuftn ml,Ic, thong ill huang d~n thl,Ic 
hi~n chuftn ml,Ic va Ch~ d(> k~ toan hi~n Mnh dang ap dl,lng. 

3. Hinh tM'c k~ toan ap d\lng 

Cong ty ap d\l11g hlnh thuc k~ to an tren may vi tinh. 

IV. cAc cHiNH SACH KE TO AN Ap D1)NG 

1. CO' so' hq'p nh~t bao cao tai chinh 

Bao cao tai chinh hgp nh~t cua Cong ty dugc l~p tren CO" sa hgp nh~t bao cao tai chinh rieng cua Cong ty va bao cao tai 
chinh cua cac cong ty con do Cong ty kiSm soat (cac cong ty con) dugc l~p cho d~n ngay 31 t\ulng 12 hang nam. Vi~c 
kiSm soat d~t dugc khi Cong ty c6 kha nang kiSm soat cac chinh sach tai chinh va ho~t d(>ng cua cac cong ty nh~n d~u 
ill nh~m thu dugc Igi ich tir ho~t d(>ng cua cac cong ty nay. 
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Cong ty ca philn Lieogi 16 
Dia chi: 49B, Phan Dang Luu, Q. Phu Nhu~n, TP 1-16 Chi Minh 

Bao cao tai chinh ho'p nhftt 
cho nam tai chinh kSt thuc ngay 31 Ii 2/2009 

Bao cao tai chinh clla cac cong ty con dugc I~p cho cling nam tai chinh vai bao cao tai chinh clla Cong ty. Trong truang 
hgp dn thi~t, Bao cao tai chinh clla cac cong ty con duQ'c di~u chinh dS cac chinh sach k~ to an dugc ap d\!ng t~i Cong 
ty va cac cong ty con khac la gi6ng nhau. 

K~t qua ho~t d(lng kinh doanh clla cac cong ty con dugc mua ho~c ban di trong nam duQ'c trlnh bay trong Bao cao tai 
chfnh hgp nh~t tu ngay mua I~i ho~c cho d~n ngay ban khoan dilu tu a cong ty do. 

Cac s6 du, thu nh~p va chi phi chll y~u, kS ca cac khoan lili chua th\l'c hi~n phat sinh til cac giao dich n(li b(l duQ'c lo~i 
tril khi hQ'p nh~t Bao cao tai chinh. 

LQ'i feh ciia c6 dong thiSu s6 thS hi~n philn IQ'i ';1hu~n ho~c 16 va,tai san thuiln k~ong n~m giu bai c6 don~ clla Cong ty 
va dugc trlnh bay a ml,1c rieng tren Bang Ciin doi ke toan hQ'p nhilt va Bao cao Ket qua kinh doanh hgp nhilt. 

2. D~u tu' vao eong ty lien k€t 

Cong ty lien k~t la m(lt cong ty rna Cong ty co anh huang dang kS nhung khong phai la cong ty con hay cong ty lien 
doanh clla Cong ty. Trong Bao cao tai chinh hgp nh~t cac khoan dilu tu VaG cong ty lien k~t duQ'c k~ toan thea phuong 
phap v6n chii sa huu. 

3. LQ'i th€ thu'ollg m~i 

Lgi th~ thuang m~i tren Bao cao tai chinh hQ'p nh~t la philn ph\! tr(li gifra muc gia mua so vai philn IQ'i ich clla Cong ty 
trong t6ng gia trj hQ'p Iy ciia tai san, cong nQ' va cong nQ' ti~m tang ciia cong ty con, cong ty lien k~t ho~c dan vj gop 
v6n lien doanh t~i ngay th\l'c hi~n nghi~p V\l dilu tu. LQ'i th~ thuang m~i dUQ'c coi la m(lt lo~i tai san vo hlnh, dugc Hnh 
kh~u hao thea phuang phap duang thiing tren thai gian huu d\\l1g uac tinh cua Igi th~ thuang m~i do va khong qua 10 
nam. 

Khi ban cong ty con, cong ty lien k~t ho~c dan vj gop v6n lien doanh, gia tri can I~i clla khoan Igi th~ thuang m~i chua 
kh~u hao h~t dugc tinh VaG khoan lili/16 do nghi~p V\l nhugng ban cong ty tuang ling. 

4. B~t ll!i thuollg m~i 

B~t IQ'i thuang m~i la philn ph\l tr(li IQ'i feh clla Cong ty trong t6ng gia trj hQ'p Iy ciia tai san, cong nQ' va cong nQ' ti~m 
tang danh gia duqc clla cong ty c9n, cong ty lien k~t va dan vi g6p v6n lien doanh t~i n~ay di~n ra nghi~p V\l mua cong 
ty so vai milc gia mua cong ty. Bilt Igi thuang m~i dm1c h~ch toan ngay VaG Bao cao ket qua ho~t d(lng kinh doanh. 

5. Nguyen t~e ghi nh~n cae khoan ti~n va cae khoan tuollg dU'ollg ti~n 

Ti~n va cac khoan tuang duang ti~n bao g6m ti~n m~t t~i quy, ti~n gui ngiln hang, cac khoan dilu tu ng~n h~n c6 thai 
gian dao h~n khong qua ba thang, co tinh thanh khoan cao, co kha nang chuySn d6i d~ dang thanh cac lUQ'ng ti~n xac 
dinh va khong c6 nhi~u rlli ro trong chuySn d6i thanh ti~n. 

6. Nguyen t~e ghi nh~n dl}' phOng nl! phai thu khO doi 

D\I' phong nQ' phai thu kho doi duQ'c trfeh I~p cho cac khoan phai thu dil qua h~n thanh toan til ba thang tra len, ho~c cac 
khoan tim rna dan vi nQ' kh6 c6 kha nang thanh toan do bi thanh Iy, pha san hay cac kho khan tuang tl,I'. 

7. Nguyen t~e ghi nh~n hang tBn kho 

Hang t6n kho duQ'c tinh thea gia g6c. Truang hgp gia tri thuiln c6 thS th\l'c hi~n duQ'c th~p han gia g6c thl phai tfnh thea 
gia trj thuiln c6 thS th\l'c hi~n dugc. Gia g6c hang t6n kho bao g6m chi phi mua, chi phi ch~ bi~n va cac chi phi lien 
quan tf\l'c ti~p khac phat sinh dS c6 duQ'c hang t6n kho a dia diSm va tr~ng thai hi~n t~i. 

Gia tri hang t6n kho duQ'c xac dinh thea phuang phap thvc t~ dich danh. 

Hang t6n kho duQ'c h~ch toan thea phuong phap ke khai thuang xuyen. 

DV phong giiim gia hang t6n kho duQ'c I~p VaG thai diSm cu6i nam la s6 chenh I~ch giua gia g6c clla hang t6n kho Ian 
han gia tri thuiln c6 thS thvc hi~n dugc clla chung. 

8. Nguyen t~e ghi nh~n va kh~u hao tai san ec3 djnh 

Tai san c6 djnh huu hlnh, tai san c6 dinh vo hlnh duQ'c ghi nh~n thea gia g6c. Trong qua trlnh su d\lng, tai san c6 dinh 
huu hlnh, tai san c6 dinh vo hlnh duQ'c ghi nh~n thea nguyen gia, hao man luy k~ va gia trj can I~i. 

Tai san c6 djnh thue tai chinh duQ'c ghi nh~n nguyen gia thea gia trj hQ'p Iy ho~c gia tri hi~n t~i clla khoan thanh toan 
ti~n thue t6i thiSu (khong bao g6m thu~ GTGT) va cac chi phi trvc ti~p phat sinh ban dilu lien quan d~n TSCf) thue tai 
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Cong ty ca ph~n Licogi 16 
Dia chi: 498, Phan Dang LUll, Q. Phu Nhu~n, TP H6 Chi Minh 

Bao ~ao tai chinh hQ'p nhftt 
cho nam tai chinh ket thuc ngay 31112/2009 

chinh. Trang qua trlnh su dt,mg, tai san c6 dinh thue tai chinh dugc ghi nh~n thea nguyen gia, hao man luy k€ va gia tri 
can I~i . 

Kh~u hao dugc trich thea phuang phap duang th~ng. Thai gian kh~u hao dugc uac tinh nhu sau: 

- Nha clra, v~t ki€n truc 
- May m6c, thi€t bi 
- Phuang tien v~n tai 
- Thl€t bi van phong 
- Ph~n m~m may tinh 
- Gia tri quy~n su dt,ll1g d~t 

24nam 
03 - 08 nam 
06 - 10 nam 
03 - 05 nam 

03 nam 
Kh6ng kh~u hao 

TSCD thue tai chinh dugc trich kh~u hao nhu TSCD cua C6ng ty. D6i vai TSCD thue tai chinh kh6ng ch~c ch~n se 
dugc mua I~i thl se dugc tinh trich kh~u hao thea thai h~n thue khi thai h~n thue ng~n han thai gian su d\ll1g him ich 
cua n6. 

9. Nguyen t~c ghi nh~n va kh~u hao b~t dQng san d~u to' 

B~t dQng san d~u tu dugc ghi nh~n thea gia g6c. Trang qua trlnh n~m giii cha tang gia, ho~c cho thue ho~t dQng, b~t 
dQng san d~u tu dugc ghi nh~n thea nguyen gia, hao man luy k€ va gia tri can I~i. 

10. Nguyen t~c ghi nh~n cac khoan d~u tu' chung khoan 

Cac khoan d~u tu chung khm'tn t~i thai di€m bao ca~, n€u: 
- C6 thai h~n thu h6i ho~c dao h~n kh6ng qua 3 thang k€ ill ngay mua khoan dfm tu d6 dugc coi lit II tuang duang ti~n"; 
- C6 thai h~n thu h6i v6n duai 1 nam ho~c trang I chu ky kinh doanh dugc phan lo~i la tai san ng~n h;:tn; 
- Co thai h;:tn thu h6i v6n tren 1 nam ho~c han I chu ky kinh doanh dugc phan lo;:ti la tai san dai h~n; 
- Co thai h;:tn thu h6i v6n tren 1 nam ho~c han 1 chu ky kinh doanh dugc phan lo;:ti la tai san dai h~n. 

DV phong giam gia d~u tu duQ'c I~p van thai di€m cU6i nam la s6 chenh lech giiia gia g6c cua cac khoan d~u tu duQ'c 
h;:tch to an tren s6 k€ toan Ian han gia tri thi truang clia chung t;:ti thai di€m l~p dv phOng. 

11. Nguyen t~c ghi nh~n va van hoa cac khoan chi phi di vay 

Chi phi di vay duQ'c ghi nh~n van chi phi san xu~t, kinh doanh trong ky khi phat sinh, tm chi phi di vay lien quan tfllc 
ti€p den viec d~u tu xay dVng ho~c san xuAt tai san da dang dugc Hnh van gia tri cua tai san d6 (duQ'c v6n hoa) khi co 
du cac di~u kien quy dinh trong Chufll1 mvc K€ tmin Viet Nam s6 16 "Chi phi di vay". 

Chi phi di vay lien quan tfllc ti€p den viec d~u tu xay dVng ho~c san xu~t tai san da dang dugc Hnh van gia tri cua tai 
san d6 (duQ'c v6n hoa), bao g6m cac khoan liii ti~n vay, phan b6 cac khoan chi€t khAu ho~c ph\l trQi khi phat hanh tral 
phi€u, cac khoan chi phi ph\l phat sinh lien quan tai qua trlnh lam thu t\lC vay . 

12. Nguyen dc ghi nh~n va phan ba chi phi tra tmo'c 

Cac chi phi tra tlUac chi lien quan den chi phi san xuAt kinh doanh nam tai chinh hien t;:ti dugc ghi nh~n la chi phi tra 
tlUac ng~n Iwn va duQ'c Hnh van chi phi san xuAt kinh doanh trong nam tai chinh 

Cac chi phi sau day dii pMt sinh trong nam tai chinh nhung duQ'c h~ch toan van chi phi trei tlUac dai h;:tn d€ phan b6 
d~n van k€t qua ho;:tt dQng kinh doanh trong nhi~u nam: 
- C6ng C\l dt,mg C\l xu~t dung co gia tri Ian; 

Viec tinh va phan b6 chi phi tra tlUac dai h;:tn van chi phi san xuAt kinh doanh rung ky h~ch toan duQ'C can Cll' van Hnh 
chAt, muc di) tung lo;:ti chi phi d€ Ch9n phuang phap va tieu thuc phan b6 hQ'P IY. Chi phi tra tlUac dugc phan b6 d~n 
van chi phi san xuAt kinh doanh thea phuang phap dUCrng th~ng. 

13. Nguyen t~c ghi nh~n chi phi phiii tra 

Cac khoan chi phi thvc t€ chua ph<it sinh nhung duQ'c trich tlUac van chi phi san xuAt, kinh doanh trong ky d€ dam bao 
khi chi phi phat sinh thvc t€ kh6ng gay dQt bien cho chi phi san xu~t kinh doanh tren ca sa dam bao nguyen t~c phu hgp 
giiia doanh thu va chi phi. Khi cae chi phi d6 pMt sinh, n€u co chenh lech vai s6 dii trich, k€ toan ti€n hanh ghi b6 sung 
ho~c ghi giam chi phi tuang ung vai ph~n chenh lech. 
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Cong ty ca ph~n Lieogi 16 
Dia chi: 49B, Phan m.ng Luu, Q. Phu Nhu~n, TP H6 Chf Minh 

Bao ~ao tili chinh hQ'p nhftt 
cho nam tai chinh ket thuc ngay 31112/2009 

14. Nguyen t~e va phu'ong phap ghi nh~n cae khoiin d, ... phOng phiii trii 

Gia tri dugc ghi nh~n cua m9t khoiin dV phong ph iii trii la gia tri dugc uac tfnh hgp Iy nhfLt vS khoiin tiSn se phiii chi d6 
thanh toan nghla V\l ng hi~n t;:ti t;:ti ngay k~t thuc ky kS tm'!n nam ho~c t;:ti ngay kSt thuc ky kS to an gifra nien d9. 

Chi nhfrng khoiin chi phi lien quan dSn khoiin dV phOng phai tra da I~p ban d~u mai dugc bil d~p b~ng khoan dv phong 
phai tra d6 . 

Khoiin chenh l~ch gifra s6 dv phOng phiii tra da l~p a k:Y kS toan tnrac chua Slr d\lng hSt Ian han s6 dV phong phai tra 
l~p a ky bao cao dugc hoan nh~p ghi giam chi phi siin xufLt, !Gnh doanh trong ky tm khoiin chenh l~ch Ian han cua 
khoan dV phong phai trii vS bao hanh cong trlnh xay l~p dugc hoan nh~p VaG thu nh~p khac trong kyo 

15. Cae nghi~p Vl,l b~ng ngo~i t~ va ehuy~n dai ngo~i t~ 

Cac nghi~p V\l phat sinh b~ng cac dan vi tiSn t~ khac vai dan vi tiSn t~ kS to an cua Cong ty (VND/USD) dugc h;:tc~ 
to an thea ty gia giao dich tren thi tnrang ngo;:ti t~ lien ngan hang VaG ngay phat sinh nghi~p V\l. T;:ti ngay ket thuc ky ke 
toan nam, cac khoan m\lc tiSn t~ c6 g6c ngo;:ti t~ dugc danh gia l;:ti thea ty gia blnh quan lien ngan hang do Ngan hang 
Nha mrac cong b6 t;:ti thai di6m nay. TfLt cii cac khoan chenh l~ch ty gia thvc tS phat sinh trong ky va chenh l~ch do 
danh gia l;:ti s6 du tiSn t~ c6 g6c ngo;:ti t~ cu6i ky dugc thvc hi~n thea huang d~n t;:ti Thong tu s6 201/2009ffT-BTC 
ngay 15/1 0/2009. 

D6i vai cac cong ty con, cong ty lien kSt, lien doanh dang trong qua trlnh xay dVng, chenh l~ch ty gia phat sinh trong 
ky va chenh l~ch do danh gia l;:ti s6 du co g6c ngo;:ti t~ cu6i ky dugc phiin anh luy k@ tren Biing can d6i kS toan hgp 
nhk Khi kSt thuc qua trlnh d~u tu xay dVng, toan b9 chenh I~ch ty gia th\Ic tS phat sinh trong giai do;:tn d~u tu xay 
dVng va chenh I~ch tY gia danh gia l;:ti cua cac khoaf! m\lc tiSn t~ co ~6c ngo;:ti t~ VaG ngay b~t d~u ho;:tt d9ng kinh 
doanh dugc ghi nh~n VaG tai khoau chi phi cha phan bo va dugc phau b6 vao thu nh~p ho~c chi phi ho;:tt d9ng tai chinh 
cua cac ky ho;:tt d9ng kinh doanh tiSp thea vai thai gian khong qua 5 nam. 

16. Nguyen de va phuo'ng phap ghi nh~n doanh thu 

Doanh thu ban hang 

Doa~h thu ban hang dugc gh} nh~n khi d6n~ thai th6a man c,ac diSu ki~n sau: , 
- Phan Ian rui ro va Igi fch gan lien vai quyen sa hfru siin pham ho~c hang h6a da dugc chuyen giao cho nguai mua; 
- Cong ty khong con n~m gifr quYSn quiin Iy hang h6a nhu nguai sa hfru hang h6a ho~c qUYSn ki6m soat hang h6a; 
- Doanh thu dugc xac dinh tuang d6i ch~c ch~n; 
- Cong ty da thu dugc ho~c se thu dugc Igi fch kinh tS tir giao dich ban hang; 
- Xac dinh dugc chi phf lien quan dSn giao dich ban hang 

Doanh thu cung cap dich v~ 

Doanh thu cung c.ip dich V\l dugc ghi nh~n khi kSt qua cua giao dich d6 dugc xac dinh mQt cach dang tin ch. Truang 
hgp vi~c cung c.ip dich V\l lien quan dSn nhiSu ky thl doanh thu dugc ghi nh~n trong ky thea kSt quii ph~n cong vi~c da 
hoan thanh vaG ngay I~p Bang can d6i kS toan hgp nhfLt cua ky do. KSt qua cua giao dich cung c.ip djch v\l dugc xac 
dinh khi th6a man cac diSu ki~n sau: 
- Doanh thu dugc xac dinh tuang d6i ch~c ch~n; 
- C6 kha nang thu dugc Igi ich kinh t@ ill giao dich cung c.ip dich V\l do; 
- Xac dinh dugc ph~n cong vi~c da hoan thanh vao ngay I~p Biing can d6i kS toan hgp nhfLt; 
- Xac dinh dugc chi phi phat sinh cho giao dich va chi phi d6 hoan thanh giao dich cung c.ip dich V\l do 
Ph~n cong vi~c cung c.ip dich V\l da hoan thanh dugc xac dinh thea phuang phap danh gia cong vi~c hoan thanh. 

Doanh thu hoc;lt d(mg tai ch£nh 

Doanh thu phat sinh tir tiSn lai, ti~n ban quy~n, c6 mc, Igi nhu~n dugc chia va cac khoau doanh thu ho;:tt d9ng tai chinh 
khac dugc ghi nh~n khi th6a man d6ng thai hai (2) di~u ki~n sau: 
- C6 kha nang thu dugc Igi fch kinh tS tir giao dich do; 
- Doanh thu dugc xac dinh tuang d6i ch~c ch~n. 
C6 tuc, 19i nhu~n dugc chia duqc ghi nh~n khi Cong ty duqc quy~n nh~n c6 tuc ho~c dugc quy~n nh~n Igi nhu~n tir 
vi~c g6p v6n. 
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Cong ty ca ph~n Lieogi 16 
Dia chi: 49B, Phan Dang LUll, Q. Phu Nhu~n, TP H6 Chf Minh 

Doanh thu h9P dang xay d~mg 

Bao cao Uli chinh hQ·p nh~t 
eho Dam tii ehinh k~t thue ngay 31112/2009 

Doanh thu hgp d6ng xay d\fng duge ghi nh~n khi co Bien ban nghi~m thu gia tri kh6i lugng ho~m thanh ho~e quyet 
toan eong trinh hoan thanh. 

17. Nguyen t5e va phu·o·ng pbap ghi nh~n ehi phi tai ehinh 

Cae khoan chi phi duqe ghi nh~n VaG chi phf tai ehfnh g6m: 
- Chi phf ho~e cae khoan 16 lien quan den cae ho~t d(>ng dfiu tu tai ehfnh; 
- Chi phf eho yay va di vay v6n; 
- Cae khoim 16 do thay d6i ty gia h6i doai eua cae nghi~p V\l phat sinh lien quan den ngo~i t~; 
- D\f phong giam gia dfiu til chung khoan. 

Cae khoan tren duqe ghi nh~n theo t6ng s6 philt sinh trong ky, khOng bu tn1 voi doanh thu ho~t d(>ng tai ehfnh. 

18. Nguyen t5e va phuong pbap ghi nh~n cae khoan tl1U~ 

Hi san time va cae khoan thu€ phai n(>p eho nam hi~n hiinh va cae nam truoe duqe xae dinh b~ng s6 ti~n d\f kien phai 
n(>p eho (ho~e duqe thu h6i ill) CCJ quan thue, d\fa tren cae mue thue suclt va cae lu~t thue eo hi~u l\fe den ngay ket tMe 
ky ke toan nam. 

Theo quy dinh t~i khoan 1 Di~u 36 eua Nghi dinh 187120041ND-CP ngay 16/1112004 eua Chinh phu v~ vi~c chuy~n 
cong ty nha nuoe thanh cong ty c6 phfin, nam 2009 Cong ty ti~p tl,lc duqc giam tru 50% thu~ tim nh~p doanh nghi~p; 

Theo Thong til 86 03/2009/TT-BTC ngay 13/0112009 eua B(> Hi Chfnh v~ vi~e giilm, gia h~n n(>p thu~ thu nh~p doanh 
nghi~p, Cong ty C6 ph fin Lieogi 16 duqe giilm tm 30% thu~ thu nh~p doanh nghi~p phili n(>p nam 2009. 
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Cong ty ca phfin Licogi 16 

49B Ph an Dang Luu - Q. Phu Nhu~n - TP H6 Chi Minh 

Bao cao tai chinh hq'P nh:it 

cho nam tai chinh k€t thue ngay 31112/2009 

v . THONG TIN BO SUNG cAC KHOAN MT)C TRiNH BAy TREN BANG CAN DOl KE TOAN 

3 . HEN 

Ti~n m~t t?i quy 

Ti~n gUi ngan hang 

Cae khoim mung duung ti~n (*) 

31112/2009 

VND 

9.296.427.450 

27.845.137.810 

91.800.000.000 

128.941.565.260 

(*) Ti~n gUi co 10' h?n t?i ngan hang Ngan hang Tien Phong va Ngan hang ACB 

4 . cAc KHOAN DAu Ttl TAl cHiNH NGAN H.:\N 

Chung khmin dfiu tu ngll.n h\ill 

Elfiu tu ngll.n h?n khae (*) 

(*) Ti~n gUi co 10' l1\1n t?i ngan hang Tien Phong va ngan hang Lao Viet 

5 . cAc KHoAN PHAI THU NGAN H~N KHAc 

Chuy~n nhugng d\I an Long Tan 83 ha (*) 

Cong ty C6 phfin Lieogi 16.1 

Cong ty C6 phfin Lieogi 16.6 

Cong ty C6 phfin Co khi Lieogi 

T6ng Cong ty Xay d\Ing va Phat tri€n H? tfing 

Phai thu khae 

31/12/2009 

VND 

28.155.262.625 

193.500.000.000 

221.655.262.625 

31112/2009 

VND 

221.642.046.034 

2.000.000.000 

400.000.000 

4.000.000.000 

15.996.710.568 

18.260.034.172 

262.298.790.774 

(*) Cae khoan cong ng co g6c ngo?i te duge ghi nh~n thea tY gia cua Ngan hang Vietcom bank 

6 . Dl/ PHONG PHAI THU NGAN H.:\N KHO DOl 

31/12/2009 

VND 

D\f phOng phai thu ngll.n h?n kho doi (402.790.616) 

(402.790.616) 

7 . HANG TON KHO 

31/1212009 

VND 

Nguyen lieu, v~t lieu 9.422.332.244 

Cong C\l, d\lng C\l 10.341.823.899 

Chi phi san xu5.t kinh doanh da dang (*) 211.913.620.936 

Hang hoa b5.t d9ng san 7.703.032.812 

CQng gia gBc ciia hang tBn kho 239.380.809.891 

D\f phong giam gia hang t6n kho 

Gia tri thufin co th€ th\Ic hien dugc cua hang t6n kho 239.380.809.891 

01/01/2009 

VND 

723.219.650 

15.768.945.993 

800.000.000 

17.292.165.643 

0110112009 

VND 

503.920.800 

503.920.800 

01101/2009 

VND 

310.607.940.881 

2.316.847.023 

9.979.131.879 

4.800.000.000 

25.052.434.656 

352.756.354.439 

01/0112009 

VND 

(J 88.973.831) 

(188.973.83 t) 

01101 /2009 

VND 

10.275.166.352 

298.454.456.278 

1.785.008.310 

310.514.630.940 

310.514.630.940 

(*) Chi phi san xu5.t kinh doanh da dang dugc ghi nh~n thea co sa d6n tfch cac chi phi phat sinh va co chung tu d~ h?eh 
toan sau khi k€t chuy€n gia v6n phl! hgp vai doanh thu ghi nh~n trong kyo 

18 



Cong ty cii ph5n Licogi 16 

49B Phan Dang LUll - Q. Phu Nhu?n - TP HE> Chi Minh 

8 . TANG, GIAM TAl SAN CO DINH HUu HiNH 

Khoan m\lc 
Nha ctl'a, 

May moc thi~t bi 
v~t ki~n truc 

Nguyen gia 

S6 du d~u kY 685.198.283 6.370.192.691 

S6 tang trong kY 7.809.430.576 

- Mua (rang kj; 7.777.226.067 

- Tang khac 32.204.509 

S6 giam trong ky 5.105.790.655 

- Thanh Iy, nhU"l;mg Mn 5.105.790.655 

S6 du cU6i kY 685.198.283 9.073.832.612 

Gia tri hao mon lfiy k~ 
S6 du d~u kY 341.589.082 816.941.937 

S6 tang trong kY 28.868.412 990.083.245 

- Khdu hao trong kj; 28.868.412 990.083.245 

- Tang khac 

S6 giam trong ky 350.136.818 

- Thanh Iy, nhU(mg ban 319.111.917 

- Giam khac 31.024.901 

S6 cu6i ky 370.457.494 1.456.888.364 

Gia tri con Il,li 

T\li ngay d~u ky 343.609.201 5.553.250.754 

T\li ngay cU6i ky 314.740.789 7.616.944.248 

Nguyen gia TSCD cU6i nam dll khfiu hao h~t con Slr d\lng 

9 . TANG, GiAM TAl SAN CO DINH THUE TAl CHiNH 

Khoan m\lc 
Nha cU'a, May moc 

v~t ki~n truc thi~t bi 

Nguyen gia 

S6 du d~u kY 4.488.750.500 

S6 tang trong kY 
S6 giam trong ky 4.488.750.500 

- Chuyin nhu9ng TSC£J 4.488.750.500 
thue tili chinh cho C6ng ty 
Licogi 16.6 
S6 du cU6i kY 
Gia trj haa mon lfiy k~ 
S6 du d~u kY 
S6 tang trong kY 224.437.526 

- Khdu hao trong kj; 224.437.526 

S6 giam trong ky 224.437.526 

- Chuyin nhupng TSC£J 224.437.526 
thue (iIi chinh cho C6ng ty 

Licozi 16.6 
S6 du cu6i kY 
Gia tri con Il,li 

T\li ngay d~u kY 4.488.750.500 

T\li ngay cU6i ky 

19 

Bao cao tili chinh hQ]J nhfit 

cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2009 

£Jon vi tinh: VND 

Phuong ti~n v~n Thi~t bi, d\lng 
CQng 

tai, truy~n dAn C\l quan Iy 

11.148.753.831 700.386.276 18.904.531.081 

5.195.163.998 184.680.202 13.189.274.776 

5.195.163.998 184.680.202 13.157.070.267 

32.204.509 

48.562.569 5.154.353.224 

48.562.569 5.154.353.224 

16.343.917.829 836.503.909 26.939.452.633 

2.123.570.604 375.181.557 3.657.283.180 

2.183.913.766 268.934.769 3.471.800.192 

2.183.913.766 237.909.868 3.440.775.291 

31.024.901 31.024.901 

48.562.569 398.699.387 

48.562.569 367.674.486 

31.024.901 

4.307.484.370 595.553.757 6.730.383.985 

9.025.183.227 325.204.719 15.247.247.901 

12.036.433.459 240.950.152 20.209.068.648 

1.325.278.025 

£Jon vi tinh: VND 

Phuong ti~n v~n Thi~t bi, d\lng 
CQng 

tai, truy~n dAn C\l quan Iy 

4.488.750.500 

4.488.750.500 

4.488.750.500 

224.437.526 

224.437.526 

224.437.526 

224.437.526 

4.488.750.500 



Cong ty C~ phfln Licogi 16 

49B Phan Diing Luu - Q. Phli Nhu?n - TP HE> Chi Minh 

10 . TANG, GlAM TAl SAN CO DINH VO HINH 

Khoiin mvc 

Nguyen gia TSCD 

S6 du d~u kY 
S6 tang trong kY 
S6 giam trong kY 
S6 du cu6i kY 
Gia trj hao mon liiy k~ 

S6 du d~u kY 
S6 tang trong kY 
- Kh{lU hao trong kY 
Giam trong kY 
S6 du cu6i kY 
Gia trj con I~i 

Tl;li ngay d~u kY 
Tl;li ngay cU6i ky 

Quy~n 
suo dvng d~t 

972.000.000 

972.000.000 

972.000.000 

972.000.000 

Quy~n phat hanh 

11 . CHI PHi XA Y Dl/NG co BAN DO DANG 

Xay dVng co ban do dang 

Trong ao: 

- Nha 24A Phan [Jang Luu 

- Tru-cfllg C [J nghJ KHUD Licogi 

- DA Khu ao thi mai Qugn C6u Gidy - Ht'l N6i 

- Hf th6ng Be tong a6m Ian 

- Tt'li san cd ainh khac 

12 . cAc KHOAN DAu TUTAI CHINH DAI H~N 

f)~u tu vaG cong ty lien doanh, lien k~t 
f)~u tu dai hl;ln khac 

- [J6u tu di(l*hC;ln khac ) 

Bao cao tai chinh hQlJ nh~t 
cho nam tai chinh k~t thlic ngay 31/1212009 

Ph~n m~m 
may vi tlnh 

20.000.000 

20.000.000 

10.555.556 

6.666.668 

6.666.668 

17.222.224 

9.444.444 

2.777.776 

TSCD vo hinh 
khac 

31112/2009 

VND 

271.199.290.790 

45.360.123./37 

14.480.765.698 

9.089.396.636 

202.119.515.319 

149.490.000 
271.199.290.790 

31112/2009 

VND 

333.087.241.389 

70.000.000.000 

70.000.000.000 

403.087.241.389 

[Jan vi tinh: VND 

CQng 

992.000.000 

992.000.000 

10.555.556 

6.666.668 

6.666.668 

17.222.224 

981.444.444 

974.777.776 

01/0112009 

VND 

177.859.730.903 

30.797.833.147 

5.244.067.474 

13.033.000 

141.655.307.282 

149.490.000 
177.859.730.903 

01101/2009 

VND 

117.247.980.141 

117.247.980.141 

(*) Ti~n gui co kY hl;ln 13 thang tl;li ngan hang TMCP Sai Gon - Hfl N9i Chi nhanh HE> Chi Minh 
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Cong ty C6 phfin Lieogi 16 

49B Phan Dang LUll - Q. Phu Nhu~n - TP H6 Chi Minh 

Danh saeh cae eong ty liiln k~t, lien doanh quan trQng 

Ten eong ty Cae thong tin lien quan 

, 
Cong ty CP Lieogi 16.1 Cong ty lien ket 

Cong ty CP Lieogi 16.2 Cong ty lien k€t 

Cong ty CP Lieogi 16.5 Cong ty lien k€t 

Cong ty CP L ieogi 16.6 Cong ty lien k€t 

Cong ty CP Lieogi 16.8 Cong ty lien k€t 

Cong ty CP Lieogi 16.9 Cong ty lien k€t 

Cong ty CP Co khi Lieogi Cong ty lien k€t 

Cong ty Nghi Son Cong ty lien k€t 

Cong ty TNHH Khu do thi Phu H(>i Cong ty lien k€t 

13 . CHI PHi TRA. TRU'6c DAI H~N 

Cong e\l d\lng e\l eha phfm b6 

14 . VAYVANQNGANH~N 

Yay ng~n h\in (*) 

Yay dai h\in d€n h\l11 tra 

(*) Trong do, cae khoan vay ng~n h\in g6m: 

sa hQ'P dang Ben cho yay 

Bao clio tai ehinh hQ'p nh~t 
eho nam tai ehinh k€t thue ngay 31 /12/2009 

V6n di€u I~ V6n gop thue t€ 
d€n 31112/09 

Ty I ~ 
g6p 

15.000.000.000 6.000.000.000 

20.000.000.000 8.000.000.000 

24.850.060.000 12.250.000.000 

25.000.000.000 10.000.000.000 

10.000.000.000 1.200.000.000 

25.000.000.000 12.400.000.000 

24.278.500.000 12.000.000.000 

150.000.000.000 45.000.000.000 
985 .600.000.000 209.034.448.000 

31112/2009 

VND 

94.902.678 

94.902.678 

31112/2009 

VND 

thea 
Di€ul~ 
40% 

40% 

49,3% 

40% 

40% 

47,2% 

46,15% 

45% 

30% 

0110112009 

VND 

634.053.037 

634.053.037 

0110112009 

VND 

237.770.594.055 

38.492.000.000 

203 .724.000.000 

1.067.000.000 

276.262.594.055 204.791.000.000 

!Jan vi tinh: VND 

Sa dlf nQ' yay Phu'o'ng thuc bao dam ti~n yay 
t~i ngay 31112/2009 

HD o 1 56/09ITD/I ngay Ngfm hang TMCP An 30.137.681.430 Cae khoan phai thu ella ben vay ill 
18/03 /2009 Binh - Sa giao dieh EVN 

HD so 50-09IHDNHIPB.HCM Ngan hang tien phong - 28.155.262.625 So du tai khoan tien gui so 
ngay 16 thang 12 nam 2009 CNTP.HCM 201.26091985.006 ella dan vi t\ii 

ngan hang Tien Phong 
HD so 45-09IHDNH/TPB. Ngan hang tien phong - 54.000.000.000 So du tai khoan tien gui so 
HCM ngay 13/12/2009 CNTP.HCM 201.26091985.007 ella dan vi t\ii 

ngan hang Tien Phong 

HD so 48-09IHDNH/TPB. Ngan hang tien phong - 10.000.000.000 So du tai khoan tien gui so 
HCM ngay 10/12/2009 CNTP.HCM 201.26091985.007 ella dan vi t\ii 

ngan hang Tien Phong 

HD so 06-09/HDNH/TPB . Ngan hang tien phong - 115.477.650.000 -Quyen su d\l11g dat va tai san t\ii 
HCM ngay 18/05 /2009 CNTP.HCM 24A Ph an Dang LUll, Phuang 6, 

Qu~n Tan Binh, TP.HCM 
- C6 phi€u eua eong ty Lieogi 16 

CQng 237.770.594.055 
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Cong ty ca ph~n Licogi 16 

49B Phan Dang Luu - Q. Phu Nhu~n - TP H6 Chi Minh 

15 . THUE vA. cAc KHOAN PHAI NQP NHA. NlfOC 

Thu~ gia tri gia tang 

Thu~ thu nh~p doanh nghi~p 
Thu~ thu nh~p ea nhan 

Cae lo~i thu~ kMe 

Bao cao tai chinh hQ]J nh~t 
cho nam tai ehinh k~t thue ngay 31112/2009 

31112/2009 01/01/2009 

VND VND 

1.912.335.880 16.202.012.349 

61.078.155.453 51.939.723.800 

1.073.585.032 501.808.323 

4.500.000 4.500.000 

64.068.576.365 68.648.044.4 72 

Quy~t toan thu~ eua C6ng ty se ehiu Sl! ki~m tra eua ca quan thu~. Do vi~e ap d\mg lu~t va cae quy dinh v~ thu~ d6i vai 
nhi~u lo~i giao dieh khae nhau e6 th~ dugc giai thieh theo nhi~u each khae nhau, s6 thu~ duge trlnh bay tren Bao cao tai 
ehinh e6 th€ bi thay d6i theo quy~t dinh eua ca quan thu~ . 

16 · CHI PHi PHAI TRA 

31112/2009 01/0112009 

VND VND 

Trieh tmae chi phi liii vay phai tra 540.072.532 153.061.310 

Chi phi dv an Long Tan 24.674.052.681 123.893.958.136 

Thu Lao h9i d6ng quan tri 822.000.000 

Chi phi phai tra khae 845.925.608 858.145.855 

26.060.050.821 125.727.165.301 

17 · cAc KHOAN PHAI TRA, PHAI NQP NGAN H';'N KHAc 

31/12/2009 01/01/2009 

VND VND 

Kinh phi e6ng doan 242.261.396 173.899.991 

Bao hi€m xii h9i 18.903.078 

Bao hi€m y t~ 15.755.519 

Cae khoan phai tra, pbai n9P khae (*) 55.843.416.295 41.228.208.803 

56.101.433.210 41.421.011.872 

18 · V A Y V A. NQ OA.I H';'N 
31112/2009 0110112009 

VND VND 

Yay dai h:.tn 155.017.228.349 115.593.373.416 

Yay ngan hang 155.017.228.349 115.593.373.416 

NQ' dai h:.m 3.026.201.300 

Thue tai ehinh 3.026.201.300 

155.017.228.349 118.619.574.716 
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Cong ty ca philn Lieogi 16 

49B Phan Dang Luu - Q. Phu Nhu~n - TP H6 Chi Minh 

Trong do, cae khoim yay dai h\ln g6m: 

Bao clio Hti ehinh hQp nh~t 

eho nam tai ehinh k~t thue ngay 31 /12/2009 

Dan vi tinh : 1.000.000 VND 

Sa duo nlf 
Liii su~t Thoi h~n PhU011g thrre biio 

sa HD yay Ben eho yay Sa duo nlf gae gae phai tra 
yay yay dam khoan yay 

ky t6i 

- Nguon thu t11 tong 

S61412/07 
eong ty di~n h,re Vi~t 

IHDTD 
Ngiin hang TMCP An Blnh Tha n6i 48 thang 105.440 11.000 Nam 

- Hi san hlnh thanh 
sau dilu tu 

-1.225.000 co philn 
ella eong ty Licogi 16 

- 1.200.000 e6 philn 
ella eong ty co khl 
Lieogi 16 

0112009IHD 
Ngiin hang lien doanh Lao 

Tha n6i 60 thang 18.437 4.160 
- H~ th6ng may m6e 

Vi~tTP.HCM va phuong ti~n v~n tai 
ella eong ty lieogi 16 
- Nha va QSD d&t t\li 
498 Phan Dang Luu, 
P7,Q.Phu Nhu~, 

TP.HCM 

Hi san hlnh thanh tlr 
020-0000628 Ngiin hang Thuong m\li e6 

Tha n6i 60 thang 69.632 23.332 
von vay la QSD 

IHDTD/07 philn Sai Gon - Ha N9i 839.902m2 t\li 2 xa 
Long Tan Va Phu H9i 

Cqng - 193.509 38.492 

19 . TAl SAN THUt THU NH~P HOAN L~I vA THUt THU NH~P HOAN L~I PH AI TRA 

a) Tai san th~ tl1U nh~p hoan I~i 

Hi san thu~ thu nh~p hoan l\li lien quan tai thu~ TNDN t\lm tinh 2% 
tren t6ng s6 tiSn thu truae chua h\leh to an doanh thu 

20 . VON CHU s6 ncrv 

a) Bang dai ehi~u bi~n dqng eua van ehu sO- hiiu 

Xem chi ti~t Ph\ll\le 1 

b) Chi ti~t van dilu tu eua ehu so' hii·u 

31112/2009 

V 6n gop ella Nha nuae 

31/1212009 

VND 

488.437.647 

488.437.647 

0110112009 

V 6n gop ella C6 dong khae 

cqng 

250.000.000.000 100,00% 

15.840.000.000 

120.160.000.000 

250.000.000.000 100% 

* Gia tri trai phi~u da ehuyen thanh c6 phi~u trong nam 

* S6 lugng e6 phi~u quy 

23 

136.000.000.000 

0110112009 

VND 

Tyl~ 

11,65% 

88,35% 

100% 
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Cong ty C~ phfin Licogi 16 

49B Phan Dang LUll - Q. Phu Nhu~n - TP HE> Chi Minh 

Bao cao tai chinh hQ"p nh~t 

eho niim tai ehinh k€t thue ngay 31112/2009 

c) Cac giao djch v~ van vO·i cac chu sO- hiiu va philn phai cB hl-c, chia IQ·j nhu~n 

v 6n d~u ill eua ehu sa hfru 

- V 8n gop dau nam 

- V 8n gop tang trang nam 

- V 8n gop giam trang nam 

- V8n gop cu8i nam 

C6 rue, 1Q'i nhu~n da ehia 

d) ca phi~u 

S6 1uQ'ng cd phi€u diing kY phat h~mh 
S6 1uQ'ng e6 phi€u da bim ra eong chUng 

- c6 phiiu ph6 thOng 

- C8 phdu U'U diii 

S6 1uQ'ng cd phi~u dUQ'e mua l\1i 

- c6 phdu ph6 thong 

- C8 phdu uu diii 

S6 IUQ'ng cd phi~u dang lUll hanh 

- c6 phiiu ph6 thOng 

- c6 phiiu uu diii 

* M~nh gia cd phi~u dang lUll himh: 10.000 VND 1 cd phi~u 

e) Cac quy cua doanh nghi~p 

Quy d~u ill phat tri~n 

Quy dv phong tai ehinh 

CQng 

Niimnay 

136. 000. 000. 000 

114.000.000.000 

250.000.000.000 

73.323.992.800 

31112/2009 

25.000.000 

25.000.000 

25.000.000 

5 

5 

24.999.995 

24.999.995 

10.000 

3111212009 

50.642.357.622 

26.144.783.637 

76.787.141.259 

Niim truae 

56.500.000.000 

79.500.000.000 

136.000.000.000 

45.731.856.921 

01101/2009 

13.600.000 

13.600.000 

13.600.000 

216.500 

216.500 

13.383.500 

13.383.500 

10.000 

01/01/2009 

20.478.433.441 

13.600.000.000 

34.078.433.441 

VI . THONG TIN BO SUNG cAc KHOAN Ml)C TRiNH BAY TREN BAo cAo KET QUA KINH DOANH 

21 . TONG DOANH THU BAN HANG V A CUNG cAp DTCH Vl) 

Niimnay Niim truae 

VND VND 

Doanh thu tu hO\1t d9ng d~u ill cae khu do thi 296.301.326.929 283.361.068.388 

Doanh thu tu hO\1t d9ng xay I~p 212.601.198.252 155.462.113.703 

Doanh thu kinh doanh b~t d9ng san d~u tu 1.077.345.598 5.770.671.360 

509.979.870.779 444.593.853.451 

22 . GIA VON HANG BAN 
Niimnay Niim truae 

VND VND 

Gi<l v6n tir hO\1t d9ng eua d~u ill cae khu do thi 117.394.849.604 155.440.047.688 

Gia v6n tir hO\1t d9ng xay I~p 206.185.179.268 156.949.657.315 

Chi phi kinh doanh b~t d9ng san d~u tu 768.045.512 5.614.175.998 

324.348.074.384 318.003.881.001 
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Cong ty cii phfln Licogi 16 

49B Phan Dang LUll - Q. Phu Nhu~n - TP HE> Chi Minh 

23 . DOANH THU HO~ T DQNG TAl CHiNH 

Lai ti6n gui, ti~n cho vay 

C6 tuc, lQ"i nhu~n dUQ"c chia 

Lai chenh l~ch ty gia dil th\fc hi~n 

Lili chenh l~ch tY gia chua th\fc hi~n 

Doanh thu ho?t d(lng tai chinh kh::ic 

24 . CHI PHi TAl CHiNH 

Lai ti~n vay (*) 

L6 do thanh ly cac khoan d~u tu ng~n h?n, dai h?U 

L6 chenh l~ch tY gia dil th\fc hi~n 

L6 chenh l~ch tY gia chua th\fc hi~n 

Bao cao tili chinh hQ-P nh~t 
cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2009 

Namnay 

VND 

3.618.398.499 

3.618.398.499 

Namnay 

VND 

19.342.790.222 

10.389.647.888 

29.732.438.110 

Nam truac 

VND 

21.174.665.440 

12.835.667.116 

744.903.873 

49.479.206 

4.464.082.944 

39.268.798.579 

Nam truac 

VND 

1.613.587.592 

2.451.261.241 

1.217.314.804 

11.390.000.000 

16.672.163.637 

(*) Lai ti~n gui c6 ky h?n phat sinh trong nam dUQ"c ghi nh~n vao doanh thu ho?t d(lng tai chinh khi c6 thong bao cua Ngan 
hang. S6 ti~n gt'ri c6 ky h?n chua duQ'c h?ch toan d\f thu clla nam 2009 Ia 3.416.555.556 VND. 

25 . CHI PHi THUE THU NH~P DOANH NGHIl):P HIl):N HANH 

Chi phi thu~ TNDN tinh tren thu nh~p chiu thu~ nam hi~n hanh 

Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p t~m tinh 2% tren t6ng s6 ti~n tim 

truac chua h?ch toan doanh thu 

26 . LAI CO BAN TREN co PHIEU 

- LQ'i nhu~n k~ tom sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p 
- Cac khoan di~u chinh tang ho~c giam IQ'i nhu~n k~ to an d~ xac dinh IQ'i 

Cae khoan diJu ehinh tang 

Cae khoan diJu ehinh giam 

- LQ"i nhu~n ho~c 16 philn b6 cho c6 dong sa hfru c6 phi~u PT 

- C6 phi~u PT dang luu hanh blnh quan trong ky 

- Lai co ban tren c6 phi~u 

26 . NHffNG THONG TIN KHAc 

Thong tin vS cac ben lien quan 

Nam nay 

VND 

44.565.135.275 

488.437.647 

45.053.572.922 

Nam nay 

218.344.254.857 

218.344.254.857 

16.947.610 

12.883 

Trong qua trlnh ho?t d(lng kinh doanh, Cong ty phat sinh cac nghi~p V\l vai cac ben lien quan. 

Cac nghi~p VI,! chu y~u nlm sau: 

Cac ben lien quan 

Cong ty C6 ph~n Licogi 16.1 

- Chi phi th~u phI,! cac cong trlnh 

- Cung dp v~t tu 

- Phi Slr d\lng thuang hi~u 

- C6 ruc, Jili cho vay nh~n duQ'c 

Mai quan h~ 

Cong ty Lien k~t 
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Namnay 

VND 

(21.991.451.951) 

465.555.235 

300.000.000 

Nam truac 

VND 

51.260.134.369 

51.260.134.369 

Nam truac 

135.434.181.894 

135.434.181.894 

11.694.849 

11.581 

Nam truac 

VND 

(/8.243.113.801) 

(/0.877.039.049) 

1.800.000.000 



Cong ty C6 phftn Lieogi 16 

49B Phan Dang LUll - Q. Phu Nhu~n - TP H6 Chi Minh 

C6ng ty C6 phftn Lieogi 16.2 C6ng ty Lien k€t 

- Chi phi thftu phv cae e6ng trinh 

- Cung d p v~t ill 
- Phi Slr dVng thuang hi~u 

- C6 tue, liii eho yay nh~n dUQ'e 

C6ng ty c6 phftn Lieogi 16.6 C6ng ty Lien k€t 

- Chi phi thftu ph\! cae eong trinh 

- Ti~n wac v~n ehuy~n 
- C6 me, liii eho yay nh~n dUQ'e 

- Phi Slr d\!ng thuong hi~u 

- Chuy~n nhuQ'ng tai san e6 dinh 

- Phi Bao liinh C6ng trinh 

C6ng ty c6 phftn Lieogi 16.8 C6ng ty Lien k€t 

- Chi phi ill v~n thi€t k€ 

- C6 me, liii eho yay nh~n dUQ'e 

C6ng ty C6 phftn Co khi Lieogi 16 C6ng ty Lien k€t 

- Cung dp y~t ill 
- Chi phi thftu ph\! cae e6ng trinh 

- Phi Slr d\!ng thuong hi~u 

- Ti~n thue d~t 
- C6 me, liii eho yay nh~n dUQ'e 

C6ng ty c6 phftn Lieogi 16.9 C6ng ty Lien k€t 

- Nh~n l\1i mQt phftn v6n gop 

- Chi phi thftu ph\! cae e6ng trinh 

Bao cao tai ehinh hQll nh~t 
eho nam tai ehinh k€t thue ngay 31/12/2009 

(96.323. 733.547) (52.446.534.631) 

1.940.295.927 

286.340.909 

240.000.000 2.160.000. 000 

(31.218.438.617) (23.040.744.792) 

72.286.903 

2.14 O. 000. 000 

246.465.091 

9.466.666.667 

286.938.182 2.140.000.000 

(3.551.438.330) (3.961.819.743) 

80.000.000 120.000.000 

310.705.262 

4.515.690.177 

392.204.545 

154.705.133 

434.095.545 2.800.000. 000 

4.600.000.000 

(6.800.310.458) 

Cho d€n ngciy I~p bao cao tcii ehinh, cae khoan chua dUQ'e thanh tom vai cae ben lien quan nhu sau: 

Cae ben lien quan M5i quan h~ 31112/2009 

Phil; thu 

C6ng ty C6 phftn Lieogi 16.1 

C6ng ty C6 phftn Lieogi 16.6 

C6ng ty C6 phftn Co khi Lieogi 16 

C6ng ty C6 phftn Lieogi 16.8 

C6ng ty C6 phftn Lieogi 16.9 

Phil; tra 

C6ng ty C6 phftn Lieogi 16.1 

C6ng ty C6 phftn Lieogi 16.2 

C6ng ty C6 phftn Lieogi 16.8 

C6ng ty C6 phftn Lieogi 16.9 

VI . s6 LIl):U SO SANH 

C6ng ty Lien k€t 

C6ng ty Lien k€t 

C6ng ty Lien k€t 

C6ng ty Lien k€t 

C6ng ty Lien k€t 

C6ng ty Lien k€t 

C6ng ty Lien k€t 

C6ng ty Lien k€t 

C6ng ty Lien k€t 

VND 

5.949.082.434 

3.874.654.197 

6.965.462.816 

3.434.497.265 

30.640.083.171 

400.852.550 

3 I11212008 

VND 

2.316.847.023 

9.979.131.879 

13.399.190.204 

270.000.785 

6.314.838.769 

664.394.064 

9.747.843.274 

2.218.956.123 

S6 li~u so sanh dftu n1im kh6ng baa g6m s6 li~u dftu nam eua C6ng ty TNHH Sieu Thanh. Do thang 12/2009 C6ng ty mai 
mua I\li Cong ty tren . 

Ngu'oi l~p bj~u K~ toan tru'ollg 

NguySn Thi Thuy Le VanNga 
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Cong ty ca ph~n Licogi 16 Bao cao tai chinh hQ1J nh~t 
49B Phan Dang LUll - Q. Phu Nhu~n - TP H& Chi Minh cho nam tai chinh k6t thuc ngay 3111 2/2009 

PhI} Il}c 1 : Bang dai chi~u bi~n dQng cua van chu sO- hu'u 

Dan vi tinh : VND 

van d~u to' cua Th~ng dO' van ca Quy d~u to' pMt Quy dg phong tai 
LQ'i nhu~n sau 

ca phi~u quy thu~ chu'a philn CQng 
CSH phAn tri~n chinh 

phai 

sa duo dAu kY tmo-c 56.500.000.000 65.834.506.776 7.140.700.467 7.140.700.467 47.492.761.847 184.108.669.557 

- Tang v6n trong ky truac 79.500.000.000 161.964.598.109 241.464.598.109 

- Uii trong kY truac 135.434.181.894 135.434.181.894 

- A.nh hu6ng cua vi~c hqp nhit Bao cao tii chfnh 4.680.204.672 940.923.317 5.621.127.989 

- Trich i~p guy ill iQ'i nhu~n thu~n 13.337.732.974 6.459.299.533 19.797.032.507 

- Mua i?i c6 phi6u guy 6.724.000.000 6.724.000.000 

- Phan ph6i IQ'i nhu~n trong nam 82.289.183.672 82.289.183.672 

- Gi<imkhac 

sa dO' cuai ky tmac 136.000.000.000 232.479.309.557 (6.724.000.000) 20.478.433.441 13.600.000.000 101.578.683.387 497.412.426.385 

- Tang v6n trong ky nay 114.000.000.000 278.422.932.853 6.723.950.000 399.146.882.853 

- U.i trong kY nay 218.344.254.857 218.344.254.857 

- A.nh hu6ng cua vi~c hqp nh~t Bao cao tai chinh (226.933 .081) 2.346.712.703 1.144.783 .637 (5 .737.015.564) (2.472.452.305) 

- Trich i~p guy ill IQ'i nhu~n thu~n 27.817.211.478 11.400.000.000 39.217.211.478 

- Chia c6 ruc cho c6 dong 5.323.992.800 5.323 .992.800 

- Chi c6 ruc bing c6 phi6u thu6ng 68.000.000.000 68.000.000.000 

- Trich i~p cac guy ill iQ'i nhu~n thu~n 60.155.989.514 60.155 .989.514 

Sa dO' cuai ky nay 250.000.000.000 510.675.309.329 (50.000) 50.642.357.622 26.144.783.637 180.705.940.366 1.018.168.340.954 
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