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1.  Quá trình thành lập và phát triển công ty: 

a.  Thông tin Công ty: 

- Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần công 

nghệ Tiên Phong  

- Tên tiếng Anh: Innovative Technology 

Corporation (viết tắt: ITD)  

- Hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp số: 0301596604 do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần 

đầu ngày 20/01/1999 và cấp thay đổi 

lần thứ 21 ngảy 22/02/2012 

- Trụ sở chính tại: Lầu 1, TTC Building, 

số 01 Đường Tân Thuận, P. Tân Thuận 

Đông, Quận 7, TPHCM. 

- Điện thoại: (08) 3770 1114 – Fax: (08) 

3770 1116 

- Webiste: www.itd.vn 

        -  Logo công ty:  

 

 

 

b. Quá trình thành lập và phát triển công ty: 

-  Công ty ITD tiền thân là Trung tâm Ứng 

dụng Công nghệ Tin học và Điều khiển 

(CATIC), được thành lập năm 1994 bởi một 

nhóm nhà khoa học trẻ với hoài bão góp 

phần tích cực vào công cuộc công nghiệp 

hóa – hiện đại hóa quê hương Việt Nam.  

- Trải qua 18 năm hoạt động và phát triển, 

đến nay công ty Tiên Phong đã trở thành hạt 

nhân của Tập đoàn ITD, là công ty mẹ gồm 
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có 9 công ty con (06 công ty đầu tư trực tiếp và 03 công ty đầu tư gián tiếp), hoạt động 

chuyên sâu trong các lĩnh vực kỹ thuật cao, bao gồm: điện, điện tử, tự động, viễn thông, tin 

học, cơ điện, v.v....  

- Ngày 4/9/2009, cổ phiếu công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (MCK: ITD) đã chính 

thức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM của Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Hà 

Nội. Ngày càng hoàn thiện hệ thống quản trị, ngày 20/12/2011, cổ phiếu ITD niêm yết chính 

thức tại SGDCK Thành phố Hồ Chí Minh. 

-  Công ty đã xây dựng và hoàn thiện hệ thống kinh doanh trên cả nước với trụ sở chính tại 

TP.HCM, và 02 văn phòng đại diện tại Hà Nội, Đà Nẵng. Sau một thời gian thuê văn phòng, 

ngày 11/11/2011, công ty Tiên Phong đã chính thức khánh thành tòa nhà văn phòng của riêng 

mình - ITD Building - tại số 01 Đường Sáng Tạo, Khu E – Office, Khu chế xuất Tân Thuận, 

Quận 7, TPHCM. Theo đó, các công ty thành viên trong ITD Group cũng dời văn phòng về 

tòa nhà này. Với kiến trúc đẹp và hiện đại cùng với trang thiết bị tiên tiến, ITD Building trở 

thành nơi làm việc rất khang trang, là niềm tự hào của các thành viên trong ITD Group.   

- Với đội ngũ nhân viên nhiệt tình có trình độ cao, bộ máy tổ chức năng động và chuyên 

nghiệp, nguồn tài chính lành mạnh, công ty ITD luôn được khách hàng và các đối tác trong 

và ngoài nước tin tưởng đánh giá cao.  

 

2.  Định hướng phát triển: 

Để có được sự thành công lâu dài của Công ty ITD, Ban quản trị Công ty đã thực hiện 

phân tích để hiểu biết một cách đầy đủ các đặc tính của môi trường kinh doanh (bên trong và 

bên ngoài), qua đó làm rõ sứ mạng, phát triển một tầm nhìn chung, và xác định chính xác các 

giá trị cốt lõi của Công ty Tiên Phong. Trên cơ sở đó, chiến lược phát triển của công ty Tiên 

Phong được hoạch định cho giai đoạn 2008 - 2020 với tên gọi “Chiến lược Tăng tốc 2020”, 

trong đó xác định rõ định hướng phát triển và các chiến lược chính của công ty Tiên Phong 

và các công ty thành viên, để từ đó các công ty thành viên xây dựng và phát triển chiến lược 

cụ thể cho mình. Sự đồng bộ trong chiến lược tạo nên sức mạnh tổng hợp giúp công ty Tiên 

Phong phát triển thành công trong điều kiện môi trường kinh doanh toàn cầu cạnh tranh ngày 

càng gay gắt. 

 Tầm nhìn – Vision: 

Trở thành Tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp và kết nối các cơ hội sáng tạo trong 

việc tiên phong ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào cuộc sống. 
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 Sứ mạng – Mission: 

Chúng tôi tự hào đóng góp vào sự thành công của khách hàng thông qua việc cung cấp 

các sản phẩm kỹ thuật cao, các giải pháp tích hợp công nghệ mới và dịch vụ tuyệt hảo. 

 Giá trị cốt lõi – Core Value: 

o Hoài bão: Chúng ta luôn khát vọng ứng dụng công nghệ mới vào cuộc sống. 

o Đổi mới: Chúng ta không ngừng học hỏi, sáng tạo và đi đầu trong mọi hoạt động. 

o Chuyên nghiệp: Chúng ta thực hiện công việc một cách chuyên nghiệp với tinh 

thần trách nhiệm cao. 

o Đồng đội: Chúng ta luôn tin tưởng, tôn trọng và hợp tác với đồng nghiệp vì lợi ích 

chung. 

o Thành công: Chúng ta luôn gắn liền sự thành công của Công ty với sự thành đạt 

và phát triển của mỗi thành viên. 

 

 “Chiến lược Tăng tốc 2020”: 

o Củng cố, hoàn thiện, phát triển hệ thống và các hoạt động quản trị để tạo ra một 

hệ thống vững mạnh có sức mạnh của một tập đoàn lớn với sự năng động, đa 

dạng, và linh hoạt của các thành viên bằng cách phát triển các năng lực cốt lõi và 

cạnh tranh bền vững. 

o Duy trì và nâng cao hiệu quả các hoạt động thương mại kỹ thuật truyền thống trên 

cơ sở phát triển hơn nữa vị thế hấp dẫn với các nhà cung cấp nhằm làm tiền đề 

cho sự phát triển chiến lược cung cấp giải pháp tích hợp công nghệ; dịch vụ kỹ 

thuật và dịch vụ sau bán hàng. Chiến lược này còn nhằm biến công ty Tiên Phong 

thành người dẫn đầu về thị phần. 

o Đầu tư phát triển mạnh dịch vụ kỹ thuật và dịch vụ sau bán hàng tạo ra một hệ 

thống có giá trị gia tăng cao và bền vững. 

o Chú trọng phát triển lĩnh vực tích hợp công nghệ nhằm tạo ra sự độc đáo, khác 

biệt và sáng tạo cao. 
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o Tìm kiếm và phát triển các cơ hội để phát triển lĩnh vực kinh doanh dịch vụ đại 

chúng tạo bước nhảy vọt đột biến trong sự phát triển. 

o Khai thác có hiệu quả các cơ hội kinh doanh tài chính nhằm tạo ra sức cạnh tranh 

chiến lược và bền vững cũng như tận dụng các cơ hội kinh doanh để mang lại lợi 

ích chung. 
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PHẦN II.   
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2011: 

- Năm 2011 là năm đặc biệt khó khăn cho nền kinh tế cả nước. Những bất ổn lớn của kinh 

tế thế giới càng làm cho môi trường kinh doanh trong nước thêm biến động và rủi ro. Lạm 

phát cả năm lên đến trên 18%; chính sách thắt chặt tiền tệ khiến lãi vay ngân hàng liên tục leo 

thang và đứng ở mức cao ngất ngưởng trên 20%, vượt xa sức chịu đựng của hầu hết các 

doanh nghiệp; xu hướng tái cấu trúc của khối doanh nghiệp nhà nước v.v. đã tác động tiêu 

cực đến môi trường kinh doanh chung. Thị trường bất động sản suy thoái trầm trọng, thị 

trường chứng khoán lao dốc chưa thấy đáy, hơn 50.000 doanh nghiệp phá sản trong năm… là 

hệ quả tất yếu của những tác động này. Trong bối cảnh đó, hoạt động của công ty Tiên Phong 

và các công ty thành viên cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Hơn thế, nhiều dự án đầu tư lớn 

khởi công từ 2010 và cần hoàn tất trong năm đã tăng thêm áp lực cả về nguồn vốn và dòng 

tiền cho ban điều hành. Thấy trước những khó khăn, ngay từ đầu năm, Ban quản trị công ty 

đã chỉ đạo các công ty nỗ lực trong việc kiểm soát chi phí hoạt động, tập trung vào các lĩnh 

vực kinh doanh của các công ty, tăng cường nguồn lực cho các dự án có thời gian triển khai 

ngắn nhằm đạt được kế hoạch đã đề ra. Thực hiện chủ trương này, các công ty đã tổ chức 

hoạt động theo các lĩnh vực kinh doanh chính với cơ cấu tổ chức theo chuỗi giá trị và kiểm 

soát tốt các hoạt động. Điều này giúp cho doanh thu lũy kế của Tập đoàn tăng vượt kết quả 

cùng kỳ năm ngoái và đạt kế hoạch kinh doanh đã đề ra. 

- Xuất phát từ tính chất là công ty mẹ nên sự quản trị các công ty thành viên là một hoạt 

động không thể thiếu của công ty Tiên Phong. Sự thành công của các công ty thành viên góp 

phần rất lớn đến hiệu quả hoạt động của công ty Tiên Phong. Do đó, những nét nổi bật về kết 

quả hoạt động trong năm 2011 của công ty Tiên Phong được thể hiện qua kết quả hoạt động 

của các công ty thành viên như sau: 

 Công ty cơ điện THẠCH ANH, có doanh thu 199,5 tỉ (bao gồm doanh số phần xây 

dựng ITD Building 41,4 tỉ), đạt 91% kế hoạch. Với việc khánh thành nhà máy sản 

xuất thiết bị điện Thạch Anh (QEC), Thạch Anh là đơn vị có dự án đầu tư lớn nhất từ 

trước đến nay của cả Tập đoàn. Song song đó, mảng M&E có nhiều bước tiến khi có 

sự tăng trưởng mạnh về doanh số và gắn liền với chuỗi các khách hàng công nghiệp 

lớn. 
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 Công ty kỹ thuật điện TOÀN CẦU với doanh thu cả nhóm là 202,9 tỷ (trong đó riêng 

Toàn Cầu là 190,2 tỷ), đạt 89% kế hoạch đề ra. Trong năm qua, giải pháp hạ tầng 

trung tâm dữ liệu và máy lạnh chính xác có tốc độ tăng trưởng khá cao là 40%, từ 

doanh thu 51 tỷ năm 2010 lên 71,5 tỷ năm 2011. Toàn Cầu là đơn vị kiểm soát tốt 

hoạt động, duy trì hiệu quả kinh doanh cao mặc dù doanh thu thấp hơn năm ngoái. 

 

 Tiếp nối thành công từ năm trước, Công ty công nghệ tự động TÂN TIẾN tiếp tục là 

công ty có tốc độ tăng trưởng cao nhất của Tập đoàn ITD. Với doanh thu đạt 125,9 tỷ, 

vượt 25% so với kế hoạch và tăng 61% so với năm trước, Tân Tiến gia nhập vào 

nhóm công ty có doanh số trên 100 tỷ. Năm qua, Tân Tiến liên tục trúng thầu nhiều 

dự án lớn như dự án tích hợp dây chuyền nước mắm của Masan Line 2 & 3 trị giá 

 2,23 triệu USD, dự án quan trắc môi trường không khí tại Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh 

trị giá hơn 17 tỷ, dự án trạm quan trắc nước mặt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trị giá hơn 

7 tỷ... Tân Tiến hiện đang đưa giải pháp điện tự động hóa giới thiệu vào nhóm khách 

hàng hóa chất – dầu khí với kỳ vọng sẽ gặt hái nhiều thành công trong năm tới. 

 

 

 Trong năm qua, hoạt động của Công ty Tin học SIÊU TÍNH tiếp tục ổn định với 

doanh số đạt 73,5 tỷ, tăng 8% so với năm trước và đạt 92% so với kế hoạch. Siêu 

Tính tiếp tục chiếm lĩnh thị trường máy in chuyên dụng trong lĩnh vực viễn thông - 
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điện lực và cung cấp dịch vụ in cho các trung tâm di động. Trong năm 2012, Siêu 

Tính sẽ tập trung phát triển và khẳng định vị thế mảng sản phẩm trong lĩnh vục khách 

sạn nhà hàng. 

 
 Công ty TÍN THÔNG năm 2011 với doanh thu 33,3 tỷ, đạt 51% so với kế hoạch. Kết 

quả này buộc công ty Tín Thông phải rà soát lại toàn bộ hoạt động để có những cải tổ 

đáng kể, tập trung vào những lĩnh vực mạnh như giải pháp thông tin lưu động (MIS) 

và các giải pháp ICT cho doanh nghiệp để đứng vững và phát triển trong bối cảnh khó 

khăn, dần khôi phục lại hiệu quả kinh doanh. 

 
 

 Doanh thu Công ty THIÊN VẬN trong năm 2011 đạt 36,1 tỷ, tương đương 60,2% kế 

hoạch.   

 
 

 Là một công ty còn non trẻ, với mảng kinh doanh mới Công ty ĐỊNH VỊ TIÊN 

PHONG kỳ vọng sẽ mang lại những kết quả khả quan trong năm 2011 và năm 2012.  
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Thành công tiếp nối thành công, Công ty mẹ TIÊN PHONG tiếp tục gặt hái những 

thành quả to lớn trong năm qua. Đó là việc hoàn tất phần lớn dự án quản lý kho hàng 

hóa sân bay Tân Sơn Nhất và dự án thu phí Sài gòn – Trung Lương. Trong năm tới, 

công ty Tiên Phong sẽ tiếp tục theo đuổi các dự án lớn trong lĩnh vực thu phí giao 

thông và đầu tư phát triển giải pháp mới trong lĩnh vực quản lý giao thông thông 

minh.  

 
 

 Tổng kết, doanh thu hợp nhất của tập đoàn trong năm 2011 đạt 721 tỷ, đạt 103% 

so với kế hoạch đề ra. Như vậy, doanh thu năm nay tăng trưởng 15% so với năm 

trước, gần tương đương với doanh thu cao nhất của năm 2009, cho thấy chúng ta vẫn 

có cơ hội tiếp tục phát triển ổn định trong các năm tới.  

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch:  

Chỉ tiêu Kế hoạch Thực hiện Tỷ lệ đạt kế 
hoạch 

 Doanh thu thuần hợp nhất 700.000.000.000 721.064.705.178 103% 

 Lợi nhuận sau thuế  41.500.000.000 45.529.385.486 109,7% 

     (Nguồn: BCTC năm 2011 hợp nhất đã được kiểm toán) 

3. Triển vọng và kế hoạch trong năm tới 

- Năm 2012 được dự báo tiếp tục là năm khó khăn về kinh tế và ẩn chứa nhiều biến động 

khó lường. Trước những thách thức như vậy, công ty ITD cũng như các công ty thành viên 

sẽ rất thận trọng trong việc tổ chức sản xuất kinh doanh, tiếp tục đặt mục tiêu hiệu quả lên 

trên mục tiêu phát triển mở rộng. Chúng ta sẽ triển khai cụ thể hơn các hoạt động theo định 

hướng chiến lược, kiên trì đi tới với “Chiến lược Tăng tốc 2020”, rà soát định hướng chiến 

lược với tầm nhìn 2024, xây dựng chiến lược kinh doanh cho từng lĩnh vực hoạt động, nhằm 

đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững. Đồng thời, đầu tư có trọng tâm để nghiên cứu phát 

triển các giải pháp tích hợp mới, tạo tiền đề cho những bước phát triển tiếp theo. Tiếp tục tập 

trung vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, nâng cao hàm lượng dịch vụ, phát triển giải pháp tích 
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hợp thông qua việc xây dựng và phát triển năng lực cốt lõi vẫn sẽ là trọng tâm của tất cả các 

công ty trong năm mới. 

- Với nhiều dự án lớn đã hoàn tất trong năm 2011, năm 2012 hoạt động kinh doanh đầu tư 

của tập đoàn sẽ chủ yếu tập trung vào việc: 

o Đẩy mạnh đầu tư phát triển các giải pháp kinh doanh tích hợp trong lĩnh vực giao 

thông thông minh, nước và môi trường, digital signage kết hợp quản lý xếp hàng, hệ 

thống nguồn sạch v.v.  

o Cùng Thạch Anh, đẩy mạnh việc kinh doanh các sản phẩm của Nhà máy sản xuất 

thiết bị điện QEC.  

- Bên cạnh đó, công tác quản trị là một việc rất quan trọng và cần thiết cho công ty ITD và 

các công ty thành viên luôn được quan tâm và hoàn thiện: 

o Ban hành chiến lược công ty mẹ với tầm nhìn đến 2024.  

o Triển khai hoàn chỉnh việc bàn giao nhiệm vụ và đánh giá hiệu quả công việc nhân 

viên theo hệ thống PMS.  

o Xây dựng hệ thống qui trình hoạt động chuẩn - Standard Operation Procedure (SOP) 

để nâng cao tính chuyên nghiệp và minh bạch của hệ thống quản trị. 

o Ban hành qui chế về quản trị rủi ro và qui chế quản lý dự án mới. 

o Tập trung xây dựng các qui chế và bộ máy chuyên trách về tuyển dụng và đào tạo để 

hỗ trợ các đơn vị thành viên có được bộ máy quản lý chuyên nghiệp, có hiệu suất cao. 

o Triển khai việc chuyển đổi năm tài chính sang 1 tháng 4 – 31 tháng 3. 

- Trong bối cảnh kinh tế cả nước tiếp tục có nhiều bất ổn, nhưng với quyết tâm vượt qua 

những khó khăn và thách thức, tận dụng các cơ hội để tăng trưởng và đảm bảo hiệu quả cao, 

các công ty thành viên lên kế hoạch với tổng doanh thu thuần hợp nhất trong năm 2012 

(bao gồm cả giai đoạn chuyển đổi) là 900 tỷ đồng, tăng 11% so với doanh thu năm 2011. 
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PHẦN III.  
BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 
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1. Báo cáo tình hình tài chính năm 2011 

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2011: 13.978 đồng/cổ phiếu 

- Vốn cổ đông: 116.103.990.000 đồng 

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 11.608.831 cổ phần phổ thông 

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.568 cổ phiếu. 

- Cổ tức 2010 (8%) bằng tiền mặt đã chia trong năm 2011: 9.287.064.800 đồng 

2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 

 Năm 2011, tình hình kinh tế trong nước và thế giới vẫn còn khó khăn. Tuy nhiên, với sự 

nổ lực và cố gắng, công ty đã đạt kế hoạch về doanh thu, và lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ 

đông đã thông qua. Chính sách cổ tức của công ty ổn định, duy trì mức 12% bằng tiền mặt, 

với EPS là: 3.922 đồng/cổ phiếu 

3. Những tiến bộ mà công ty đã đạt được: 

- Nhận định tình hình kinh tế trong năm 2012 theo dự đoán chưa thật sự khởi sắc, Ban điều 

hành luôn cẩn trọng xem xét kế hoạch kinh doanh, đặc biệt quan tâm đến các yếu tố ảnh 

hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của công ty như giá nguyên vật liệu, chi phí sản xuất, và 

không ngừng nâng cao trình độ công nghệ. Công ty luôn luôn chú trọng tìm kiếm các nhà 

cung cấp là các hãng lớn có trình độ công nghệ hiện đại và tiên tiến trên thế giới. Song song 

đó, Công ty thường xuyên cử đội ngũ nhân sự tham gia các khóa đào tạo ở nước ngoài để kịp 

thời cập nhật kiến thức mới, phục vụ cho việc tư vấn, thiết kế và phát triển giải pháp tích hợp 

tổng thể của Công ty. Các giải pháp tiêu biểu mà công ty Tiên Phong và các công ty thành 

viên đã ứng dụng thành công bao gồm: 

 Giải pháp ứng dụng mã vạch 2 chiều trong việc kê khai thuế; 

 Giải pháp thu phí một dừng, không dừng và thu phí kín; 

 Giải pháp hạ tầng trung tâm dữ liệu; 

 Giải pháp chống sét tổng thể, từ chống sét trực tiếp, đến chống sét lan truyền trên 

đường nguồn và đường tín hiệu; 

 Giải pháp ghi chỉ số điện nước bằng máy tính cầm tay;  

 Giải pháp dùng màn hình LCD để hiện thị thông báo và quản trị sản xuất; 

 Giải pháp quan trắc nước;  
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 Giải pháp in ấn và xếp thư tự động; 

- Bên cạnh đó, công ty ITD chính thức niêm yết vào tháng 12/2011 đòi hỏi công ty ngày 

càng hoàn thiện hệ thống quản trị và hệ thống công bố thông tin theo đúng thời hạn và đúng 

tinh thần trung thực, khách quan, chính xác và tuân thủ theo quy định của pháp luật.  
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PHẦN IV. 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 
NĂM 2011 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN 

     Được đính kèm 
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PHẦN V. 
BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI 

CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN 
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1. Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn NEXIA ACPA 

Địa chỉ: Lầu 14 Tòa nhà Citilight Tower, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1, TPHCM 

2.  Ý kiến kiểm toán độc lập:  

Theo ý kiến của kiểm toán, các báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, 

trên mọi khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong 

và các công ty con tại ngày 31/12/2011 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu 

chuyển tiền tệ cho các năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán 

Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định kế toán hiện hành của Việt Nam. 
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PHẦN VI. 
CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN 
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 Công ty con: 

Tên công ty Địa chỉ 

Vốn CP 
đang lưu 

hành 
(Triệu 
đồng) 

Tỷ lệ sở 
hữu của 

ITD 
(%) 

Tỷ lệ biểu 
quyết của 
ITD (%) 

Lĩnh vực kinh doanh 

(1)Công ty cp 
Công nghệ 
Tự động Tân 
Tiến 

10 Phổ Quang, 
P.2, Q.Tân Bình, 
TP.HCM 

9.792,39 59,27% 59,27% 1) Cung cấp giải pháp tích hợp 
và dịch vụ điện – tự động hóa 
(Factory Automation & Process 
Automation) ứng dụng các 
công nghệ mới nhất trong kỹ 
thuật điều khiển, cho các ngành 
công nghiệp; 2) Phân phối sản 
phẩm thiết bị, tự động hóa điện 
và đo lường. 

(2)Công ty cp 
Tin học Siêu 
Tính 

10 Phổ Quang, 
P.2, Q.Tân Bình, 
TP.HCM 

9.903,74 82,74% 82,74% Cung cấp 1) Giải pháp và dịch 
vụ in ấn tốc độ cao; 2) Giải 
pháp quản lý chuỗi cửa hàng 
(sử dụng SATO Bar – code 
printer) cho nhà hàng và khách 
sạn, siêu thị, văn phòng, v.v… 
 

(3)Công ty cp 
Cơ điện 
Thạch Anh 

10 Phổ Quang, 
P.2, Q.Tân Bình, 
TP.HCM 

70.459,73 50,51% 50,51% Cung cấp 1) Thiết bị lưới điện 
trung cao thế; 2) M&E trong 
xây dựng cao ốc và nhà máy; 3) 
Sản phẩm và giải pháp tiếp địa; 
4) Xây dựng trạm BTS 

(4)Công ty cp 
Công nghệ 
Tín Thông 

10 Phổ Quang, 
P.2, Q.Tân Bình, 
TP.HCM 

12.899,97 71,79% 71,79% Cung cấp 1) Giải pháp quản lý 
thông tin lưu động (MIS) gồm 
Bar code, handheld, Mobile 
printer, Zebra Bar – Code 
printer, wireless LAN, POS; 2) 
Thiết bị truyền dẫn trong viễn 
thông (thiết bị quang cao cấp, 
modem) 

(5)Công ty cp 
Kỹ thuật điện 
Toàn Cầu (*) 

10 Phổ Quang, 
P.2, Q.Tân Bình, 
TP.HCM 

92.166,96 43,57% 52,87% Cung cấp 1) Giải pháp hạ tầng 
trung tâm dữ liệu; 2) Giải pháp 
chống sét (hạ thế, trực tiếp); 3) 
Nguồn (chỉnh lưu, accu, UPS); 
4) Dịch vụ cho BTS (ứng cứu, 
xây dựng, bảo trì); 4) Đầu tư hạ 
tầng viễn thông di động 

(6)Công ty 
TNHH Một 
thành viên 
Phần mềm 
Tiên Phong 

10 Phổ Quang, 
P.2, Q.Tân Bình, 
TP.HCM 

9.900,00 100% 100% Xây dựng giải pháp phần mềm 
tích hợp, phần mềm có thể 
chỉnh sửa theo đặc thù của từng 
khách hàng trên cơ sở tận dụng 
các cơ hội sẵn có như khối 
lượng khách hàng lớn và sản 
phẩm kỹ thuật cao đa dạng. 

(7)Công ty cp 
Thiết bị điện 
Thạch Anh 
(**) 

Số 28, Đường số 
7, KCN Việt 
Nam Singapore 
II, T.Bình 
Dương. 

65.140,95 35,88% 64,94% Sản xuất thiết bị điện trung cao 
thế. 
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Tên công ty Địa chỉ 

Vốn CP 
đang lưu 

hành 
(Triệu 
đồng) 

Tỷ lệ sở 
hữu của 

ITD 
(%) 

Tỷ lệ biểu 
quyết của 
ITD (%) 

Lĩnh vực kinh doanh 

 

(8)Công ty 
TNHH liên 
doanh Global 
– Sitem (***) 

10 Phổ Quang, 
P.2, Q.Tân Bình, 
TP.HCM 
 

3.207,66 22,22% 51,00% Cung cấp giải pháp hạ tầng 
trung tâm dữ liệu. 

(9) Công ty 
cổ phần In No 
(***) 

79 A Đường 25, 
Khu phố 2, P. 
Tân Quy, Quận 7, 
TPHCM 

3.000 43,48% 
 

99,8% Sản xuất phần mềm. Tư vấn và 
cung cấp các giải pháp phần 
mềm. 

(*): Công ty được nhận ủy quyền quyền biểu quyết của các cá nhân với tỷ lệ 9,3% vốn cổ 
phần thực góp trong Công ty CP kỹ thuật điện Toàn Cầu  

(**): Công ty CP công nghệ Tiên Phong đầu tư trực tiếp là 6,22%, đầu tư gián tiếp qua Công 
ty cổ phần cơ điện Thạch Anh là 29,66% 

(***): Công ty CP công nghệ Tiên Phong đầu tư gián tiếp qua Công ty cổ phần kỹ thuật điện 
Toàn Cầu.  
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PHẦN VII. 
TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 
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1. Cơ cấu tổ chức công ty: 

 
2. Thành viên Ban quản trị và Ban giám đốc công ty: 

o Ông Lâm Thiếu Quân 

 Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc 

 Sinh ngày: 14/10/1963 

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ về quản trị hệ thống thông 
tin, Kỹ sư thủy lợi, Cử nhânkinh tế ngoại thương 
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o Ông Hồ Quốc An 

 Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên độc 
lập) 

 Sinh ngày: 09/09/1975 

 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - điện tử và Cử nhân 
quản trị kinh doanh 

 

o Ông Mai Minh Tân 

 Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên độc 
lập) 

 Sinh ngày: 10/09/1977 

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ - Đầu tư tài chính 

 

o Ông Mai Tuấn Tú 

 Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị  

 Sinh ngày: 06/08/1968 

 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - điện tử và Cử nhân 
quản trị kinh doanh 

 

o Ông Nguyễn Hữu Dũng 

 Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị 

 Sinh ngày: 8/6/1971 

 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện tử 

 

 

o Ông Nguyễn Hữu Lam 

 Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên độc 
lập) 

 Sinh ngày 28/03/1962 

 Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ phát triển nguồn nhân lực 
(Trường Đại học Texas A&M, - Mỹ), Tiến sĩ phát triển 
nguồn nhân lực (Học viện kỹ thuật Á Châu – Bangkok, 
Thái Lan)  
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o Ông Nguyễn Thanh Khiết 

 Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên độc 
lập) 

 Sinh ngày: 18/1/1957 

 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư viễn thông, MBA 

 

o Ông Thomas Hemansen 

 Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên độc 
lập) 

 Sinh ngày: 14/05/1961 

 Trình độ chuyên môn: MBA, Maastrict (HCMC 
program)  

  

o Ông Trần Thanh Nguyên 

 Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc 
phát triển kinh doanh  

 Sinh ngày: 06/08/1958 

 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện doanh 

 
 

o Ông Lê Trung Hà 

 Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát 

 Sinh ngày: 29/06/1967 

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân thương mại, University 
Technology of Sydney, Australia 

 
 

o Bà Trần Thu Lan 

 Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát 

 Sinh ngày: 02/03/1983 

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ tài chính 
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o Bà Nguyễn Thị Thu Sương 

 Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát 

 Sinh ngày: 13/10/1982 

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

 

o Ông Phạm Đức Long 

 Chức vụ: Giám đốc điều hành 

 Sinh ngày: 7/7/1976 

 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin 

 
 

o Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết 

 Chức vụ: Giám đốc chiến lược  

 Sinh ngày: 26/07/1971 

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh 

 

 

o Bà Trương Thị Phương Dung 

 Chức vụ: Kế toán trưởng 

 Sinh ngày: 29/05/1977 

 Trình độ chuyên môn: kế toán – kiểm toán 

 

  

 Tổng số nhân viên: 89 nhân viên chủ yếu có trình độ cao đẳng và đại học. Tổng số nhân 
sự của cả tập đoàn (bao gồm công ty mẹ và các công ty thành viên) là trên 500 người, đa 
số có trình độ đại học và trên đại học. 

 

3. Chính sách đối với người lao động:  

 Công ty luôn xác định nguồn nhân lực là nguồn lực rất quan trọng đối với sự ổn định và 
phát triển của công ty. Do vậy, công ty đã xây dựng đầy đủ các chính sách cho người lao 
động và không ngừng hoàn thiện các chính sách này, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi, 
giúp người lao động an tâm làm việc, phát huy năng lực để góp phần mang lại hiệu quả cao 
cho công ty.  

o Chính sách tuyển dụng và đào tạo: 

 Chính sách tuyển dụng: 
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• Mục tiêu chính sách tuyển dụng của công ty là thu hút và duy trì nguồn nhân 

lực chất lượng cao. 

• Tiêu chí tuyển dụng dựa trên năng lực chung, năng lực chuyên môn và tố chất 

cá nhân phù hợp văn hóa Công ty và vị trí công việc của ứng viên. 

• Nguyên tắc tuyển dụng công bằng tại mọi thời điểm và đối với mọi ứng viên. 

 Chính sách đào tạo: 

• Chính sách đào tạo hằng năm nhằm phát triển năng lực cho mọi cấp bậc nhân 

viên tương ứng những năng lực cốt lõi sau: năng lực nhận thức, sáng tạo, 

chuyên môn hóa cao, đa năng và làm việc đồng đội. 

• Hình thức đào tạo được thực hiện dưới dạng đào tạo bên ngoài (trong và nước 

ngoài) và bên trong (huấn luyện/đào tạo tại chỗ bởi đội ngũ quản trị viên – 

giảng viên nội bộ). 

• Chính sách đào tạo được xác định là chính sách xuyên suốt và chủ đạo trong 

chiến lược quy hoạch và phát triển nguồn nhân lực kế thừa cho sự phát triển 

mạnh mẽ và lâu dài của công ty. 

 Chính sách đãi ngộ: 

• Công ty ban hành chính sách đãi ngộ mới vào ngày 20/04/2009. Chính sách 

đãi ngộ được hoàn chỉnh một cách khoa học và hệ thống nhằm xây dựng, hoàn 

thiện và cải tiến hình thức đãi ngộ cho người lao động, góp phần cho sự phát 

triển ổn định của công ty mẹ và các công ty thành viên, với các nội dung cụ 

thể:  

 Trả công xứng đáng trên cơ sở năng lực, phẩm chất và hiệu quả công việc 

của người lao động; 

 Duy trì đội ngũ nhân lực giỏi và tận tâm;  

 Hấp dẫn đội ngũ lãnh đạo có năng lực xuất sắc và phẩm chất tốt;  

 Gắn kết sự thành đạt của cá nhân với thành công của tổ chức. 

• Cũng với ý nghĩa trên, Ban quản lý công ty luôn xây dựng và định ra nhiều cơ 

chế đãi ngộ cho nguồn nhân lực. Năm 2010, tại Đại hội đồng cổ đông kỳ họp 

thường niên ngày 17/04/2011 đã thông qua Quy chế đãi ngộ cho nhân viên, 

bao gồm 02 chương trình:  
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 Chương trình ESOP (Employee Stock Ownership Program) – Chương 

trình thưởng quyền mua cổ phiếu  

 Đặc biệt áp dụng chương trình còn mới mẻ với công ty, đó chính là 

chương trình VSOP (Virtual Stock Option Program) - Chương trình 

thưởng theo giá trị gia tăng của cổ phiếu, nghĩa là công ty thưởng cho các 

đối tượng quyền sở hữu một lượng cổ phiếu “ảo”, và các đối tượng thực 

thi quyền chọn bán, hưởng giá trị gia tăng của cổ phiếu công ty trong một 

khoảng thời gian xác định. Vì là cổ phiếu “ảo” nên chương trình này 

không làm tăng vốn điều lệ của công ty khi phát hành. Chương trình này 

đã được nhiều nước trên thế giới áp dụng, bởi lẽ chương trình VSOP được 

coi là một hình thức đãi ngộ thiết thực nhằm duy trì đội ngũ thành viên 

công ty có sức sáng tạo, khả năng làm việc chuyên nghiệp và tinh thần 

đồng đội cao, từ đó gắn kết mục tiêu cá nhân với mục tiêu chung của tập 

thể. 

4. Quyền lợi của Ban Tổng Giám đốc :  

Tiền lương và các khoản thu nhập khác của Ban Tổng giám đốc là: 2.286.571.364 đồng. 
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PHẦN VIII. 
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG GÓP VỐN VÀ 

QUẢN TRỊ CÔNG TY 



 

 

Báo cáo thường niên năm 2011 

Trang 30/31

 
1. Cơ cấu góp vốn của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 

Họ và tên Chức vụ Tỷ lệ sở hữu % 

Anh Lâm Thiếu Quân Chủ tịch HĐQT - TGĐ 2,91% 

 Anh Hồ Quốc An Thành viên HĐQT 0% 

Anh Mai Minh Tân  Thành viên HĐQT 0% 

Anh Mai Tuấn Tú Thành viên HĐQT 0,81% 

Anh Nguyễn Hữu Dũng Thành viên HĐQT 1,88% 

Anh Nguyễn Hữu Lam Thành viên HĐQT độc lập 0% 

Anh Nguyễn Thanh Khiết Thành viên HĐQT độc lập 0% 

Anh Thomas Hermansen Thành viên HĐQT độc lập 0% 

Anh Trần Thanh Nguyên Thành viên HĐQT 2,31% 

Anh Lê Trung Hà Trưởng BKS 0,13% 

Chị Trần Thu Lan Thành viên BKS 0% 

Chị Nguyễn Thị Thu Sương Thành viên BKS 0% 

     (Căn cứ vào danh sách chốt ngày 15/09/2011) 

 Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2011 là: 439.600.000 
đồng, phù hợp với mức thù lao mà Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp thường 
niên năm 2011, cụ thể: 

o Chủ tịch HĐQT 4.000.000 đồng / tháng 

o Phó chủ tịch HĐQT 3.000.000 đồng / tháng 

o Thành viên HĐQT 2.500.000 đồng / tháng 

o Trưởng BKS 2.500.000 đồng / tháng 

o Thành viên BKS 2.000.000 đồng / tháng 

o Thư ký 1.500.000 đồng / tháng 

2.  Các dữ liệu thống kê về cổ đông góp vốn (Căn cứ vào DSCĐ gần nhất, chốt vào 
ngày 15/09/2011) 

a.  Tỷ lệ sở hữu vốn: 

Danh mục 
Cổ đông trong nước Cổ đông 

nước ngoài Tổng 

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

(%) (%) 
Tổng số vốn đầu tư 
CSH  83.755.300.000 72,14  32.348.690.000 27,86  116.103.990.000 100,00
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Danh mục 
Cổ đông trong nước Cổ đông 

nước ngoài Tổng 

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

(%) (%) 
Cổ đông nhà nước - - - - - -
Cổ đông sáng lập (*) - - - - - -
Cổ đông lớn sở hữu từ 
5% trở lên  23.853.550.000 20,54  26.510.180.000 22,83  50.363.730.000 43,38

Cổ đông sở hữu dưới 
5%  59.886.070.000 51,58  5.838.510.000 5,03  65.724.580.000 56,61

Cổ đông sở hữu từ 1 đến 
dưới 5%  33.017.510.000 28,44  5.413.440.000 4,66  38.430.950.000 33,10

Cổ đông sở hữu dưới 1 
%  26.868.560.000 23,14  425.070.000 0,37  27.293.630.000 23,51

Công đoàn Công ty - - - -  -  -

Cổ phiếu quỹ  15.680.000 0,01  15.680.000 0,01

 

b. Thông tin về cổ đông lớn: 

STT Tên tổ chức/cá nhân Số CMND/Hộ 
chiếu/ĐKKD Địa chỉ Số cổ phần Tỷ lệ 

sở hữu 

Cổ đông lớn sở hữu từ 5% cp trở lên          5.036.373 43.38%

1 

Vietnam Infrastructure 
Holding Ltd. CS6896 

Phòng 1703, Tòa nhà Sun 
Wah, 115 Nguyễn Huệ, 
Q.1, TP.HCM 

      1.576.835 13,58%

2 
Nguyễn Anh Dũng 20376751 

178/6 Phan Đăng Lưu, 
P.3, Q.Phú Nhuận, 
TP.HCM 

      1.385.355 11,93%

3 
Vietnam Investment Ltd. C00131 

Phòng 1703, Tòa nhà Sun 
Wah, 115 Nguyễn Huệ, 
Q.1, TP.HCM 

       1.074.183 9,25%

4 
Công ty TNHH TMDV 
Kiều Phong 4102068059 174 Trần Hưng Đạo B, 

P.7, Q.5, TP.HCM        1.000.000 8,61%

c. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan : 

-  Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có 

-  Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn: Không có 

-  Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bộ: Không có 

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2012 

   Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc 

      
            LÂM THIẾU QUÂN      
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kern lheo Baa cao Ki~rn loan DOcI~p
va Baa cao eua Ban Giarn a6e
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Gong ty G6 phan Gong ngh~Th~nPhong
Bao cao tal chinh hc;rpnhit cho nam tal chlnh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2011
Mvc Ivc

N<il dung

Bao cao cua Ban Giam ,,6c

Bao cao Kil!m loan DOc I~p

Bang can ,,6i Kl1loan hc;rpnhal

Bao cao Kl11qua Ho"l "Ong Kinh doanh hc;rpnhal

Bao cao Ll1u chuyl!n Til1n t~ hc;rpnhal

Thuyl11minh Bao cao Tai chlnh hc;rpnhal
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Gong ty G6 ph~nGong ngh~Tien Phong
B~o c~o ~I chinh hQ'p nhAI cho nam tal chlnh k61thuc ngay 31 lh~ng 12 nam 2011
B~o c~o cua Ban Gi~m dOc

Ban Giam .dOc COng ty CO p~~n COng nghQ Ti~n Phong ("COng ty") trlnh bay bao cao nay cung vai cac
bao cao tal chlnh hO'Pnhllt cua T~p doan dA dlfO'c ki~m loan l<;lingay 31 thang 12 nam 2011 va cho nam
tai chlnh k~llhUc cung ngay.

1. Thanh vien clla H~i dOng Quan trio Ban Ki4m soal va Ban Glam dOc

NhCing n~lfai sau day la lhanh vi~n cua HOi dOng Quan tri, Ban Ki~m soat va Ban Giam dOc trong nam
va cho d n ngay I~p Mo cao nay:

H~I dOng Quoin trj

He va len ChLrc vy Ngay bOnhltm Nglly ml4n nhitm
Ong Lam Thiilu Quan Chu lich 27 thang 6 nam 2009
Ong HOQuoc An Thanh vil~n 28 lhang 3 nam 2009
Ong Nguy~n HCiu Lam Thanh vi~n 28 thang 3 nam 2009
Ong Nguy~n HCiu Dang Thanh vi~n 28 thang 3 nam 2009
Ong Thomas Hermansen Thanh vi~n 28 lhang 3 nam 2009
Ong Tr~n Thanh Nguy~n Thanh vi~n 01 lhang 4 nam 2006
Ong Mai Minh Tan Thanh vi~n 23 thang 4 nam 2011
Ong Mai Tulln Tu Thanh vi~n 23 thang 4 nam 2011
Ong Nguy~n Thanh Khiilt Thanh vi~n 23 thang 4 nam 2011 ..•
Ong Nguy~n Khac Dung Thanh vi~n

,\
01 lhang 4 nam 2006 23 lhang 4 nam 2011 .,-c

Ba Nguy~n Thj B<;lchTuyilt Thanh vi~n 01 thang 4 nam 2006 23 lhang 4 nam 2011 "Ong Hsun Tony Cau Fong Thanh vi~n 17 thang 4 nam 2010 23 thang 4 nam 2011 .1
=I

Ban Ki4m soat J.•,
He va ten ChLrc vy Ngay bOnhitm Ngay mi6n nhitm ••
Ong L~ Trung Ha Twang ban 23 lhang 4 nam 2011
Ba Nguylm Thj Thu SlfO'ng Thanh vi~n 28 thang 3 nam 2009
Ba Tr~n Thu Lan Thanh vi~n 23 thang 4 nam 2011
Ong Llfu tllnh Ai Trlfang ban 28 thang 3 nam 2009 23 thang 4 nam 2011

Ong Mai Minh Tan Thanh vi~n 17 thang 4 nam 2010 23 thang 4 nam 2011

Ban Giam dOc

He va ten ChCrcvy Ngay bOnhitm

Ong Lam Thiilu Quan TOng Giam dOc 01 thang 4 nam 2000

2. J<acnh~n clla Ban Glam dOc

Ban Giam dOCCOng ty chju trach nhiQm I~p cac bao cao tai chlnh hO'Pnhllt phan anh trung thl,fc va hO'P
Iy t1nh hlnh tai chlnh cua T~p doan t<;lingay 31 thang 12 nam 2011 cOng nhlf kilt qua hO<;ltdOng kinh
doanh va t1nh hlnh IlfU chuy~n ti~n tQ cua T~p doan cho nam tal chlnh kilt thuc cung ngay. Trong VIQC
I~p cac bao cao tai chlnh hO'Pnhllt nay. Ban Giam dOc can phal:

Ll,fa chon cac chlnh sach killoan thlch hO'Pva ap dung cac chlnh sach dO mOt cach nhat quan;

tllfa ra cac danh gia va lfaC t1nh mOt cach hO'PIy va than trc;mg;
N~u rO cac nguy,~mWc kil toan thlch hO'PcO dlfO'c tuan thu hay khOng, tuy thuOc nhCing khac biQt
trong yilu da dlfO'c trlnh bay va giai thlch trong cac bao cao tai chlnh;
L~p cac bao cao tai chlnh tr~n CO'sa nguy~n tac hO<;ltdOng li~n tuc trlJ' trlf<:mg hO'P khOng th~
cho rang T~p doan sa tiilp tuC hO<;ltdOng kinh doanh; va
Thiet kil va ap dung hQ thong ki~m soat nOi bO hiQu qua trong viQc lap cac bao cao tai chlnh phu
hO'Pnham giam thieu cac sai sOt va gian Ian.

1



Thanh phO H6 ChI Minh, Vi"t Nam
NgtW 28 thang 3 nam 2012

Gong ty G6 phAn Gong ngh~Tilm Phong
B'o e'o tal ehfnh h9'J)nhat eho nam tal ehlnh kllt !hue ngay 31 tMng 12 nam 2011
B'o e'o eua Ban GI'm .,6e (th~ptheo)

Ban Giam dOc chju trach nhi~m dam bao rang cac 50 sach kiltoan thlch hoopdlfOOCIlfU giCi dil phan anh
tlnh hlnh tai chlnh cua Tap doan v&i mti'c dO chinh xac hoop15' tiili bat ky th&i diollm nao va dam bao rang
cac bao cao tai chlnh hoopnhat tuan thu theo cac Chuan ml,fc Kiltoan Vi~t Nam, H~ thOng Kil toan Vi~t
Nam va cac quy dinh kiltoan hi~n hanh !iili Vi~t Nam. Ban Giam dOc cOng chju trach nhi~m vll vi~c dam
bao an toan cho tai san cua Tap doan va do d6 thl,fc hi~n cac bi~n phap thlch hoopdollngan chan va phat
hi~n cac hanh vi gian Ian va vi phiilm khac.

Ban Giam dOc cam kilt rang Tap doan da tuan thu nhCing yeu cau neu tren trong vi~c lap cac bao cao tai
chfnh hoopnhat.

3. Ph6 duytt e'e b'o e'o tal ehlnh

Tor pM duy~t cac bao cao tai chlnh hoopnhat kem theo. Cac bao cao nay phan anh trung thl,fcva hoop15'
l1nh hlnh tai chlnh cua Tap dOan tiili ngay 31 thang 12 nam 2011 cOng nhlf kilt qua hOiilt dOng klnh doanh
va,J~ chuyolln tilln t~ cho nam tai chlnh kilt thuc cung ngay, tuan thu theo cac Chuan ml,fC Kil toan VI~\t

""5io1:Nam(J1 thOng Kil toan Vi~t Nam va cac quy l1jnh kil toan hi~n hanh tiili Vi~t Nam.~~"~~o,
19i C?NG::'Y '''',
.;/ CO PHAN
*1 C~NGNGH~ ) ~

Pc:.. TlcN PHON i!' / ~..,. ~.h .7'1- .
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BAo cAo KltM ToAN DOCL~P

S6: 119-21-11

NEXIAACPA
Audiling & Consulting Il'"TERNATJONAL

Girl cac cil dong
Cong ty cil phdn Cong ngh~ Tien Phong

Chung toi di! ki~m toan Mng din d6i k~ toan hQ"PnhAt dinh kern cua Cong ty Cd phAn Cong ngM Tien
Phong va cac cong ty con ("Tlip doan") tai ngay 31 thang 12 nam 2011, va cac bao cao hQ"PnhAt lien
quan v~ k~t qua hoat d(\ng kinh doanh, luu chuy~n ti~n t~ cho nam tai chfnh k~t thuc cung ngay va cac
thuy~t minh bao cao tili chfnh hQ"PnhAt kern theo ("cac bao cao tai chinh hQ"PnhAt") nhu duQ'c trinh bay
tir trang 4 d~n trang 39.

Trach nhi~m cua Ban Giam i16c va Ki€m toan vien

Nhu di! trinh bay trang Bao cao cua Ban Giam d6c tai trang 1 va 2, Ban Giam d6c cua Cong ty chju trach
nhi~m v~ cac bao cao tili chinh hQ'pnhAt nay. Trach nhi~m cua chung toi la dua ra y ki~n v~ cac baD caD
tai chinh hQ"PnhAt nay d\l"avao cong vi~c ki~m toan cua chung toi. Cac bao cao tai chfnh hQ"PnhAt cua
Tlip doan cho nam tai chfnh k~t thuc n~ay 31 thang 12 nam 2010 duQ'c ki~m toan bai cDng ty ki~m toan
kMc va vai y ki~n chAp nhlin toan phan nhu duQ'c neu trong bao cao ki~m toan ngay 21 thang 4 nam
2011.

Chung toi di! th\l"c hi~n ki~m toan theo cac ChuAn m\l"cKi~m toan Vi~t Nam. ChuAn m\l"Cnay doi hoi
chung toi phai llip k~ hoach va th\l"chi~n ki~m toan d~ c6 S\l"dam bao hQ"PIf rAng cac bao cao tili chfnh
hQ"PnhAt khong chua d\l"ngcac sai s6t tn;mg y~u. Qua Irinh ki~m toan baD gom vi~c ki~m tra, Iren co sa
chlln m~u, cac b~ng chUng chunr minh cho cac s6 Ii~u va giai tdnh tren cac bao cao tai chinh hQ"PnhAt.
Qua tnnh ki~m toan cling bao gom vi~c danh gia cac nguyen tAc k~ toan duQ'c a~ d\lng va cac uac tinh
quan trllng do Ban Giam d6c thllc hi~n, cling nhu danh gia S\l" tdnh bay tdng the cac baD cao tai chinh
hQ"PnhAt. Chung toi tin r~ng qua trinh ki~m toan di! cung cApcac co sa hQ"PIy cho y ki~n cua chung toi.

y ki~n ki€m toan

Theo y ki~n cua chung toi, cac baD cao tai chinh hQ"PnhAt di! phan anh trung th\l"Cva hQ"PIy, tren mlli
khfa canh trllng y~u, Hnh hlnh tai chfnh cua T(ip doan dtai ngay 31 thang 12 nam 2011 cling nhu k~t qua
hoat d(\ng kinh doanh va luu chuy~n ti~n t~ cho ni!m tai chfnh k~t thuc clmg ngay, phil hQ"Pvai cac
ChuAn m\l"CK~ toan Vi~t Nam, H~ th6ng K~ toan Vi~t Nam va cac quy djnh k~ toan hi~n hanh tai Vi~t
Nam.
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QUO TUAN
ChUn chi Ki m toan vien s6: 0253fKTV
Ph6 Tdng Giam d6c

NGUYEN M~NH TuAN
Chung chi Ki~m toan vien s6: 0817fKTV
Ki~m toan vien

Thanh ph6 H6 Chi Minh. Vi~t Nam
Ngiiy 28 thOng 3 nam 2012
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Gong ty G6 phan Gong nghe Th~nPhong
SANG CAN DO, KE TOAN HQ'PNHAT •
!<IIngay 31 tMng 12 nam 2011
Dan vi tlnh: £>OngVi~1 Nam

TAl SAN Thuy6t
Mii s6 mlnh 31 thang 12 nam 2011 31 tMng 12 nam 2010

TAl SAN NGAN HAN 100 422.275.406.282
Tlin va eae khoan tlJ'O'ngcl'''''"g tl~n

406.083.387.103
110 6 50.601.583.927 49.229.141.377Tilln 111 37.497.448.822 33.994.868.784

Cae khoan IU'ang C1U'anglilln 112 13.104.135.105 15.234.272.593
Cae khoan clAutil taj ehlnh ngin hfn 120 7 11.282.011.827 11.223.403.986
Dflu IlIlai ehlnh ngan h,ln 121 11.282.011.827 11.223.403.986
Cae khoan phai thu ngin hfn 130 193.586.625.704 215.244.507.818
Phai Ihu kMeh Mng 131 39 170.867.316.744 195.179.467.719
Tra In.t&c cho ngU'ai ban 132 20.351.219.451 19.340.940.588
PMi Ihu kMc 135 8;39 4.656.036.989 2.331.643.760
Ol,l' pheng phai thu khe C1ei 139 9 (2.287.947.480) (1.607.544.249)
Hang tOn kho 140 10 129.110.898.997 105.080.854.418
Hang IOn kho 141 135.752.767.456 110.478.009.549
Ol,l' pheng giam gia hang IOn kho 149 (6.641.868.459) (5.397.155.131)
Taj san ngin hfn khiie 150 37.694.285.827 25.305.479.504
Chi phi Ira In.t&c ngan h,ln 151 11 3.517.491.118 2.828.285.011 .~Thull gia Irj gia lang C1U'O'ckhau IrCr 152 6.576.074.561 7.199.363.886 "Thull va cac khoan phai Ihu Nha nU'&c 154 12.016.278 ~"
Tai san ngan h,ln kMc 158 12

N .•
27.588.703.870 15.277.830.607 os

TAl SAN oAI HAN 200 344.912.117.628 205.811.252.324 ',CP
"0<1

Cae khoan phaj thu dal hfn 210 3.000.000 ...-
d

Phai thu dai h,ln kMc 218 3.000.000 .;:;

Taj san e6 cllnh 220 228.381.333.181 111.771.331.039
Tai san cOC1jnhhCruhlnh 221 13 159.179.718.543 9.951.503.714
- Nguy~n gia 222 176.872.015.253 23.670.162.620
- Gia tri hao men lOy kll 223 (17.692.296.710) (13.718.658.906)

Tai san cOC1inhvO hlnh 227 14 67.965.095.717 58.224.535.613
- Nguy~n gia 228 70.498.746.381 58.840.140.825
- Gia Iri hao men lOy kll 229 (2.533.650.664) (615.605.212)

Chi phi xay dl,l'ng Co' ban der dang 230 15 1.236.518.921 43.595.291.712

sAt clc)ngsan clAutil 240 16 15.505.224.590 21.234.353.401
- Nguy~n gia 241 38.179.543.108 37.583.618.667
- Gia Iri hao men lOy kll 242 (22.674.318.518) (16.349.265.266)

Cae khoan clAu III taj ehinh dal hfn 250 64.131.569.805 60.415.265.131
£>flu IU'vao eOng ty Han klll 252 17 46.021.465.334 51.858.917.667
£>flu IU' dai h,ln khac 258 18 20.110.104.471 9.356.347.464
Ol,l'phOng giam gia C1auIU' lai chlnh dai h,ln 259 19 (2.000.000.000) (800.000.000)

Taj san dal hfn khae 260 33.769.325.924 12.390.302.753

Chi phi Ira In.tac dai h,ln 261 20 26.720.690.897 4.093.059.081

Tai san Ihull thu nhap hoan l;;li 262 36 1.777.144.427 885.199.578
Tai san dai h;;ln kMc 268 21 5.271.490.600 7.412.044.094

LQ'i th6 thllC7flg m~j 269 22 3.121.664.128

TONG TAl sAN 270 767.187.523.910 611.894.639.427
Cae thuy6t minh tCftrang 9 d6n trang 39 IS bOphsn h<;1pthBnh CUB cac bao cao tai chinh h<;1pnhAt nay.

4



N

Cong ty c6 ph~nCong ngh~Ti€m Phong
BANG CAN DO, KE TOAN HOOPNHAT (tl6p theo)
ql ng~y 31 thang 12 nlm 2011
£)O'nvi lfnh: £)OngVi~1 Nam

ThuyAt
NGUONVON Ma sO mlnh 31 thang 12 nam 2011 31 thang 12 nlm 2010

NO'PHAI TRA 300 385.452.284.970 300.965.662.476
NezngAn han 310 291.158.127.023 238.662.228.965
Vay ngan h,m 311 23 70.920.991.432 66.850.751.780
Phai Ira ng1lO'i ban 312 39 110.908.715.294 72.710.971.042
Ng1lO'imua Ira li~n Ir1lO'c 313 32.846.728.105 18.602.692.081
Thull va cac khoan phai nOp Ngan sach
Nha n1lO'c 314 24 33.045.927.869 25.534.633.648
Phai Ira ng1lO'i lao 110ng 315 9.012.839.920 9.695.934.191
Chi phi phai Ira 316 25 6.481.481.348 7.401.904.253
Phai Ira nOi bO 318 37.782.561
Phai Ira kMc 319 26;39 13.530.313.010 28.670.353.804
DI,PphOng phai Ira ngan h,m 320 8.493.596.419 5.233.385.392
Qu9 khen Ihllang, phuc lQ'i 323 5.879.751.065 3.961.602.774

NO'd~1han 330 94.294.157.947 62.303.433.511
Phai Ira dai h,m khac 333 1.228.632.200 972.738.200
Vay dai h,m 334 27 87.696.208.298 52.848.099.585
DI,PphOng IrQ' dip mal vi~c lam 336 1.318.040.858 459.003.497 ~
Doanh Ihu chlla Ihl,Pchi~n 338 1.027.167.454 6.589.332.710 .~

Qu9 pMI lrilln khoa hoc va c6ng ngh~ 339 3.024.109.137 1.434.259.519 :j

.\
VON CHO sO' HO'U 400 221.724.923.120 190.527.695.811 ,
VOnehu sa hliu

',1
410 28 221.724.923.120 190.527.695.811 .)

VOn l1au III cua chu sa hCru 411 116.103.990.000 116.103.990.000
CO phillu qu9 414 (15.680.000) (15.680.000)
CMnh I~ch tY gia hOi 1108i 416 106.863.282
Qu9 l1au III phat trilm 417 98.919.353
Qu9 dl,PphOng lai chlnh 418 3.512.427.325 2.743.029.262
lQ'i nhuan sau thu~ chlla phan phOi 420 102.017.322.513 71.597.437.196

439 29 160.010.315.820 120.401.281.140

p~
TRt1"ONG THI PHUONG DUNG
Kll loan Irllang

Thanh ph6 H6 Chi Minh, Vi~t Nam
Ngtly 28 thtmg 3 nllm 2012
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•... Gong ty Gb phc\n Gong ngh~ Ti€mPhong
BAo cAo KeT QuA HO~T DONG KINH DOANH HQ'PNHAT
cho nam tal chlnh kAllhuc ngay 31 lhang 12 nam 2011
£lan vi tlnh: £lOng Vi~t Nam

ThuyAI
Chi t1Au MasO mlnh 2011 2010
Doanh thu ban hang va cung cap dlch Vv 01 30 722.637.438.096 634.500.005.723
Cae khoan giam tni' doanh thu 02 30 (1.572.732.918) (6.915.407.154)

Doanh thu thuan vAban hang va cung cap dlch vv 10 30 721.064.705.178 627.584.598.569
Gia vOn hang ban 11 31;40 (525.640.462.108) (433.710.836.341)

LQ'inhu~n gOp vAban hang va cung cap dlch Vv 20 195.424.243.070 193.873.762.228
Doanh thu hO;;lt"Ong tai ehlnh 21 32 17.875.721.282 10.772.499.487
Chi phllai ehlnh 22 33 (20.820.939.570) (16.416.781.203)
Chi phi ban hang 24 40 (46.637.134.880) (45.690.511.500)
Chi phi quan Iy doanh nghi~p 25 40 (61.692.004.569) (57.760.363.834)

LQ'Inhu~n Ihuan Iii ho~1"Ong klnh doanh 30 84.149.885.333 84.778.605.178
Thu nh~p khae 31 34 3.635.449.374 1.396.880.534
Chi phi khae 32 35 (868.413.568) (1.183.292.448)

LQ'Inhu~n Iii ho~1"Ong khac 40 2.767.035.806 213.588.086
Thu nh~p Iii "au III vao cac cOng ty IIAnkAI 45 17 5.126.817.916 1.729.063.530 :..
LQ'inhu~n kAloan iniac IhuA 50 36 92.043.739.055 86.721.256.794

JChi phi thua lhu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh 51 36 (14.550.989.888) (19.465.079.482)

Thu nh~p lhulllhu nh~p doanh nghi~p holln l;;Ii 52 36 891.944.849 758.508.167 .1
Lvi nhuin sau IhuAIhu nhip doanh ngh1tp

}
60 78.384.694.016 68.014.685.479

Lai nhu~n sau thua pMn bO eho cO "Ong thiau sO 61 29 32.855.308.530 28.746.371.080

Lai nhu~n sau thua pMn bO eho cO "Ong eOng ty mli' 62 28 45.529.385.486 39.268.314.399

Lal cO'ban Ir6n cO hlAu 70 37 3.922 3.383
Cac Ihuy Iminh lir lrang 9 (j n lrang 39 IB bOpMn h\!p IhBnh cua cac bao cao lai chfnh h\!p nh t nay.

?
gllail~p,

,~

~
TBiJ'EYi'fG THI PHU'ONG DUNG
Ka toan trllang

TMnh ph6 H6 Chi Minh. Vi~t Nam
Ngay 28 thBng 3 nllm 2012
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Cong ty CO phc1nCong ngh~Tien Phong
BAOCAOLlJUCHUYENTIENT~ HOOPNHAT(phllO'ng phap glan tiAp)
cho nam k6t thuc ngay 31 thang 12 nam 2011
£)O'nvi t1nh: £)OngVi~1Nam

ChI tUlu
Ma Thuy6t
s6 minh 2011 2010

LI1UCHUYENTIENnl HO~T £lONGKINHDOANH
LQ'Inhu~n tN&<:thu6 !rong nam 01 92.043.739.055 86.721.256.794
fJieu chfnh cho cae khoan:
Khflu hao va phfln b6 02 16.108.523.120 10.446.254.592
Thay (lOicac khe<ln dl,f phOng 03 6.385.327.586 1.786.699.012
LOcMnh I~ch Iy gia hOi(loai chU'a Ihl,fc hi~n 04 821.633.001 163.434.419
LfliIll' Ihanh Iy lai san cO (ljnh va tai san dai h,m khac 05 (178.565.742) (124.103.056)
LfliIll' hoal (lQng (lflu IU' 06 (20.451.946.467) (8.799.471.868)
Chi phllfli vay 07 13.191.931.367 8.397.425.677

Lr;rInhu~n til ho~1"9ng kJnhdoanh lru&c nhCmg
thay ,,61cua v6n IlIU"9n9 08 107.920.641.920 98.591.495.570
Giam cac khoan pMi Ihu 09 23.287.163.571 16.306.173.340
Tilng hang IOnkho 10 (25.274.757.907) (10.733.674.738)
(Giam)/Iflng cac khoan phai Ira va chi phi pMi Ira 11 (50.342.998) 27.856.963.957
Tilng chi phi Ira trU'ac 12 (1.350.623.723) (2.415.748.630)
Tilm Iflivay (lfl Ira 13 (22.539.811.691) (7.177.668.227)
Thue Ihu nhfip doanh nghi~p (lfl nQp 14 (9.147.660.823) (16.120.153.043)

JTilln thu khac Ill' hoal (lQng kinh doanh 15 2.140.553.494 49.022.410.714
Tilln chi khac cho hoal (lQng kinh doanh 16 (11.878.794.153) (59.358.856.030) ,

•
LIIUchuy6n ti6n IhuAn cung cap I;' ho~1"9ng kinh I
doanh 20 63.106.367.690 95.970.942.913

LI1UCHUYENTIENTV HO~T £lONG£lAu Til
Mua tai san cO (linh va lai san dai han khac 21 (126.507.224.926) (95.527.196.835)
Tilln Ihu lli Ihanh Iy tai san cO (ljnh va cac lai san dai
han khac 22 499.016.513 347.884.789
Tilln chi cho vay, mua lai cac cOng cv nQ'cua (lO'nvi
khac 23 (125.944.561.222) (32.314.918.963)
Tilln Ihu hOicho vay, ban lai cac cOng cv nQ'cua (lO'n

27.156.010.959vi khac 24 125.885.953.381
Tilln chi (lau IU'gOp vOn vao (lO'nvi khac 25 (18.137.824.566) (5.009.295.000)
Tilln Ihu hOi(lau IU',gOp vOnvao (lO'nvi khac 26 27.770.337.810 3.273.120.000

Tilln Ihu lai cho vay, cO llic va lQ'inhufin (lU'Q'cchia 27 5.778.057.910 2.669.779.044

Tilm chi Ihuan (Ill mua cOng ty con 28 (2.695.887.298)

LlIUchuv6n ti6n thuAnsUodyng cho hOfl "9ng "AuIII 30 (113.352.132.400) (99.404.616.006)

LI1UCHUYENTIENTV HO~T £lONGTAlcHfNH
Nhfin gOp vOn cua cO (lOng Ihil!u sO 31 21.986.923.695
Tilln vay ngan han va dai han nhfin (lU'Q'c 33 290.653.291.071 225.271.265.031

Tilln chi Ira nQ'gOc vay ngan han va dai han 34 (251.734.942.706) (207.205.728.955)

COIlrC, lQ'inhufin (lfl Ira cho chu sa hO'u 36 (9.287.064.600) (13.948.628.104)

LIIUchuy6n ti6n thuAn cung cap I;' hOfl "(lng tal chinh 40 51.618.207.260 4.116.907.972
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C6ng ty cll phan C6ng ngh~Til'!n Phong
BAO CAO LlfU CHUY£N TI£N Te H<;YPNHAT (phlPO'ngph~p gl~n t/ip) (tlip thea)
eho n~m kAt thue ngay 31 th~ng 12n~m 2011
£lan vi l/nh: £lOng Vi~l Nam

Ma ThuyAt
Chit/Au sO mlnh 2011 2010

TANG TI~N THUAN TRONG NAM 50 1.372.442.550 683.234.879

TI~N vA TU'ONG £l110NG TI~N £lAu NAM 60 6 49.229.141.377 48.543.842.439

Anh hLtang cua lhay 116itY gia h6i 110aiquy 116ingo"i l~ 61 2.064.059

TI~N vA TU'ONG £l110NG TI~N CUOI NAM 70 6 50.601.583.927 49.229.141.377
Cae Ihuydl minh lir lrang 9 r1dn lrang 39/a b~ pMn hQ'PIhBnh cua cae bIlo cao lai ch/nh hQ'PnMI nay.

sO SUNG THUY~T MINH v~ GIAO DICH KHONG SANG TI~N CHO Y~U

Trong n;!lm cO cac giao dich khOng bilng li~n chu yau sau :

.....

-

N~ldun9

Mua lai san c6 l1inh chLta lhanh loan
Chuylm 100inhu~n I1LtO'cchia lhanh v6n gOp b6 sung
GOp v6n bilng chuylm giao cOng ngh~
VOn hOa chi phll;!!i yay vao nguylm gia tai san cO l1inh

2011
8.830.826.809

5.232.200.000
8.452.701.785

2010
16.486.174.845
4.253.400.000

1...\
.~ I

•

-

~

N9Lt6'i I~p'

. ,~

~
TR~HI PHU'O'NG DUNG
K~ loan trLtang

TMnh ph6 H6 Chi Minh, Vi~t Nam
Ngay 28 tMng 3 nilm 2012
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C6ng ty cll ph~nC6ng ngh~TiElnPhong
THUVeT MINH BAo cAo TAl cHINH H<;7PNHAT
cho nAm tal chlnh k6tlhuc ngay 31thang 12 nAm 2011
Dan vi t1nh: DOng Vi~t Nam

1. Dan vi bao cao

COng ty co phtm COng ngh~ Tian Phong (tnr6'c <1ily la COng ty co phan Dau ttr va Phat tril!n Ky thuat
cao ITO) ("COng ty") la COng ty co phan <1trO'cthanh lap tai Vi~t Nam theo GiAy ChO'ng nhan Dang ky
Kinh doanh sO 0301596604 (trtr6'c <1ily la sO 063371) do Sa Kl! hoach va Dau ttr Thanh phO HO Chi
Minh cap ngay 20 thang 1 nam 1999. Sau <16,COng ty <1anhan <1trO'ccae GiAy ChO'ng nhan Dang ky
Kinh doanh <1illuchlnh <1l!tang vOn <1i~uI~, rna rong nganh ngh~ kinh doanh, rna van ph6ng <1aidi~n va
thay <10itr\l sa chlnh.

COng ty c6 tr\l sa chfnh <1attai SO 1, <1tr6'ngTan Thuan, Phtr6'ng Tiln Thuan DOng, Quan 7, Thanh phO
HOChi Minh. COng ty c6 2 van ph6ng <1aidi~n tai Ha NOi va Da N~ng.

Hoat <10ngchlnh cua COng ty la xily d\l'ng cOng trlnh <1tr6'ngsat, <1tr6'ngbo; lap <1atmay m6c va thi~t bi
cOng nghi~p; kinh doanh bAt <10ngsan, quy~n SU- d\lng <1Atthuoc chu sa hCru, chU SU- d\lng hoac <1ithua;
ban buOn thil!t bi va linh ki~n <1i~ntu-, viem thOng; ban buOn vatli~u, thi~t bi lap <1atkhac trong xily d\l'ng;
ban Ie may vi t1nh, thi~t bi ngoai vi, phan m~m va thi~t bi viEin thOng trong cac cu-a hang chuyan doanh;
<1aiIy mOi gi6'i, <1Augia, lap "at M thOng <1i~n;hoat <10ngthi~t kl! chuyan d\lng; xily d\l'ng cOng trlnh ky
thuat dan d\lng khac; su-a chCra may m6c, thi~t bi; hoat "ong viEin thOng c6 day; ban buOn may m6c, thi~t
bi va phIl tung may khac; hoat <10ngviEin thOng khac; nghian CO'Uva phat tril!n th\l'C nghi~m khoa hoc t\l'
nhian va ky thuat; ttr vAn may vi t1nh va quan tri M thOng may vi t1nh; ban Ie "0 <1i~ngia d\lng, gitr6'ng,
tu, ban gh~ va <10noi thAt ttrang t\l', <1enva bO <1en<1i~n;lap trlnh may vi tlnh; va ban buOn may vi t1nh,
thil!t bi ngoai vi va phan m~m.

VOn "i~u I~ "trO'c pM duy~t cua COng ty la 116.103.990.000 VND. Cac cO <10ngchu y~u cua COng ty
gOm c6:

so cOphl6u
1.385.355
1.000.000
1.576.835
1.074.183
6.574.026

50 cO phl6u
1.385.355
1.191.960
1.576.835
1.074.183
6.382.066

CO"Ong
Ong NguyEin Anh DOng
COng ty TNHH TM DV Ki~u Phong
Vietnam Infrastructure Holding Limited
Vietnam Investment Limited
Cac cO<10ngkhac

31lhang12 nAm 2011
% quy(m
sc7 huu
11,93%
8,61%

13,58%
9,25%

56,63%

31thang 12 nAm 2010
% quy4n
sc7 huu
11,93%
10,27%
13,58%
9,25%

54,97%

11.610.399 100% 11.610.399 100%

Bao cao tai chlnh hO'P nhAt cua COng ty tai ngay 31 thang 12 nam 2011 va cho nam tai chlnh k~t thuc
cung ngay bao gOm COng ty va cac cOng ty con (<1trO'cgoi chung la "Tap <1oan")va 100iIch cua Tap "oan
trong cac cOng ty lian k~t. Cac cOng ty con va cOng ty lian k~t quan trong <1trO'chO'P nhAt trong bao cao
gOm:

nn cOng ty con

COng ty CO phan COng
ngM T\I' <10ngTan Tilln

COng ty CO phan Tin hoc
Siau Tlnh

COng ty CO phan CO'<1i~n
Thach Anh

Ho~t "~ng chlnh
Mua ban, san xuAt va cung cAp cac dich
V\l lian quan <1~nthi~t bi <1i~n,<1i~ntu-, <1i~n
may, may t1nh, thi~t bi van phOng va cac
thi~t bi <10Itr6'ng cOng nghi~p

Mua ban va cung cAp dich V\l lian quan
<1~nmay t1nh, phAn m~m, thi~t bi <1i~n,
<1i~ntu-, may van ph6ng, kim khl <1i(mmay,
tin hoc va viEin thOng

Mua ban, lap <1atthiet bi cO' khl, thiet bi
ph\lc V\l xily d\l'ng va cOng nghi~p, thi~t bi
<1i~n,<1i~ntu-, tin hoc va viEin thOng.

9

Ty I~vOn do
COng ty "Am glip

59,27%

82,74%

50,51%

Quy4n bl4u
guy6t

59,27%

82,74%

50,51%



C6ng ty C6 phan C6ng nghe Tien Phong
THUYET MINH BAO CAO TAl CHiNH HQ'PNHAT (tiAp theo)
eho nam til ehlnh kAI thue ngay 31 lhang 12 nam 2011
£>O'nVI t1nh: £>OngVi$l Nam

nn eOng tv con Hoal "6ng ehlnh
Ty I~ ~On do Quy~n bl~u

COng ty CO phAn COng Mua ban, san xu<~1va cung dip cac djch
C6ng tv nam gili' guvAI

71,79% 71,79%
ngh$ Tin ThOng vv Ii!!m quan "tm v~1 Ill, may mOc nganh

cOng nghl$p, dan dung, "i$n ICrva lin hQc

COng ty TNHH Mel lhanh San xulll va cun~ clip djch Vu Ii~n quan 100% 100%
vi~n PhAn mllm Ti~n "Iln cac phan m m lin hQc
Phong

COng ty CO phan K9 Mua ban, san xual va cung clip cac djch 43,57% 52,87%
Ihuiil £>I$nToan cau (") Vu Ii~n quan "Iln Ihilll bi "I$n, "i$n ICr va

vl1!inIhOng

COng ty CO phan Thilll bj San xual Ihilll.bi "i$n, may phat "i$n, may 35,88% 64,94%
"i$n Th"ch Anh ("") billn thll, Pin, ac quy, day cap va SQ'icap

•... COng ty TNHH Li~n Mua ban va cung cap djch Vu Ii~n quan 22,22%
doanh Global Sitem (""") "Iln Ihillt bj "i$n

51,00%

COng ty CO phan Inno San xuat Ihilll bj "i$n, "i$n tCr,chOng set, 43,48% 99,8%
(""") vl1!inIhOng va Irung tam dO' Ii$u cho Ihu~

Ten e6ng tv 1i6nk~l Hoal "6ng ehlnh
Ty I~ vOn do Quy~n bl~u

COng ty CO phAn COng Mua ban, san xuat va cung clip cac djch
COng tv nAm gl(; guV~1

32,00% 32,00%
ngh$ Thl~n V~n Vu Ii~n quan "Iln Ihilll bj "'$n, "i$n tCr,

phan mllm, lruylln IhOng, giao IhOng v~n ~
tai va thilll bj van phOng ~

COng ty CO phan £>jnh vi Mua ban va cung cap djch Vu lien quan 70,16% 25,00% ~
Ti~n Phong "Iln Ihilll bi "i$n, phan mllm, may t1nh, lin Q

hQCva vi1!inthOng ,\
con~ ty CO phan £>auIII Thi COng, xay lap cOng trlnh dan dung, 17,88% 41,02%

~
1

H" I ng Toan cau (""") cOng nghi$p va h$ thOng "i$n; cho Ihue ••••

thilll bj vi1!in IhOng, "i$n, nha Ir"m va cel
ang len

Trang "0:

(") COng ty "llQ'C nh~n uy quylln quylln bi1!u quylll cua cac ca nhan vO'i tY 1$ 9,3% vOn cO philO
Ihl,J'cgOp trang con~ ty CO phan K9 thu~t £>i$nToan cau (ngay 31 lhang 12 nam 2010 : 9,3%)
,,1! nam 16ng 56 quy n bi1!u quy1!t Irong COng ty CO phAn K9 Thu~1 £>i$nToan cAu la 52,87% I"i
ngay 31 thang 12 nam 2011 (31 lhang 12 nam 2010: 50,93%).

(""J

(""")

COng ty CO phAn COng ngh$ Tien Phong "au III lrl,J'cli1!p la 6,22%, "au III gian lillp qua COng ty
CO phAn CO' "i$n Th"ch Anh la 29,66%.

COng ty c6 phan COng ngh$ Ti~n Phong "au tll gian li1!p qua COng ty CO phan K9 Ihuiil £>i$n
Toan cau.

T"i ngay 31 Ihang 12 nam 2011, T~p "oan cO 521 nhan vi~n (ngay 31 lhang 12 nam 2010: 571 nhflO

vi~n).

2. Ap dung hllcmg dan kA loan mal

Ngay 6 lhang 11 nam 2009, Be Tai chlnh "a ban hanh ThOng III 56 210/2009ffi-BTC ("ThOng III 210")
h1lO'ng dan ap dung Chuan m\fC Bao cao lai chlnh Qu6c tb vll Irlnh bay bao cao lai chlnh va Ihuylll
minh IhOng lin "Oi vO'i cac cOng cu lai chlnh. Vi$c ap dung ThOng III 210 y~u cau Irlnh bay cac IhOng lin
cOng nhll anh hllang cua vi$c Irlnh bay nay d6i vO'l mel 56 cac cOng Cu lai chlnh nhal "jnh Irong bao cao
lai chlnh cua doanh nghi$p. ThOng III nay se cO hi$u Ii,rc cho nam lai chlnh kill thuc vao hoiic sau ngay
31 lhang 12 nam 2011. COng ty "a ap dung ThOng III 210 va Irlnh bay cac Ihuylll minh bO sung vll vi$c
ap dung nay Irong bao cao lai chlnh cho nam lai chlnh kill lhUc ngay 31 Ihang 12 nam 2011 I"i Thuylll

minh 56 38.
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Cong ty c6 phan Cong ngh~TiEmPhong
THUYET MINH BAa CAO TAl CHINH HOOPNHAT (tlip thea)
cha n~m tal chlnh kAt thuc ngay 31 thang 12 n~m 2011
Dan vi IInh: £lOng Viet Nam

3. T6m cit nhiing chlnh sach kA taan chu y4u

Sau day la nhCrng chlnh sach k~ toan chu y~u dllQ'c Tap doan ap dung trong viec lap cac bao cao tai
chlnh hQ'p nhat nay:

3.1. Co' sa I(lp Mo cao tai chlnh

Cac bao cao tai chlnh hQ'p nhat nay dllQ'c trlnh bay bang £lOng Viet Nam ("VN£l"), dllQ'C lap phu hQ'p vai
cac Chuan ml,fC Ka toan Viet Nam. He thOng K~ toan Viet Nam va cac quy djnh k~ toan hien hanh t:;li
Viet Nam.

Cac bao cao tai chlnh hQ'p nhat dlnh kem khOng nham muc dlch pMn anh t1nh hlnh tal chlnh, kat qua
hO:;ltdong kinh doanh va t1nh hlnh 11lUchuyen ti~n te theo cac nguyen tac va thOng Ie ka toan phO bien a
cac quOc gla va cac the ch~ khac ngoai ph:;lm vi Viet Nam. Han nCra, viec Sll' dung cac bao cao nay
khOng nham danh cho nhCrng dOi tllQ'ng khOng dllQ'c biat ve cac nguyen tac, thU tuc va thOng Ie ke toan
Viet Nam.

Cac bao cao tai chlnh hQ'p nhat, ngo:;ll tr(y bao cao Illu chuyen tien te, dllQ'c lap tren Co' sa dOn IIch theo
nguyen tac gia gOc. Sao cao Illu chuyen tien te hQ'p nhatdllQ'c lap theo phllang phap gian ti~p.

Tap doan ap dung nhat quan cac chfnh sach ka toan trong nam va cOng nhat quan vai cac chlnh sach
ke toan ap dung trong nam wac.

3.2. Co' sa hQ'p nhat

Cac cOng tv con

Cac cOng ty con la cac dan vi chiu Sl,f kiem soat cua Tap doan. SI,f kiem soat tOn t:;li khi Tap doan cO kM
nang trl,fC ti~p hay gian ti~p, dieu hanh cac chlnh sach tai chlnh va hO:;lt dong kinh doanh cua doanh
nghiep nham thu dllQ'c lQ'i Ich kinh te t(Y hO:;ltdong cua doanh nghiep dO. Khi danh gia quyen kiem soat,
c6 xetden quyen bieu quyat tiem nang cO the thl,fC hien dllQ'c t:;li thai diem hien t:;li. Cac bao cao tai
chlnh cua cac cOng ty con dllQ'c hQ'p nhat trong bao cao tai chlnh hQ'p nhat ke t(Yngay bat dau kiem soat
d~n ngay kat thuc quyen kiem soat.

Cac cOng ty lien k$t

COng ty lien ket la nhCrng cOng ty ma Tap doan cO anh hllong dang ke, nhllng khOng kiem soat, dOi vai
cac chinh sach tai ehlnh va hO:;ltdong eua cOng ty. COng ty lien k~t dllQ'e h:;lch toan theo phllang phap
vOn chu sa hCru. Cac bao cao tai chlnh hQ'p nhiflt bao gOm phan ma Tap doan dllQ'c hllong trong thu
nhap va chi phi cua eOng ty lien ketdllQ'c h:;lch toan theo phllang phap vOn chu sa hCru, sau khi dieu
chinh theo chlnh saeh k~ toan eua Tap doan, t(y ngay batdau cho tal ngay ket thuc anh hllang dang ke.
Khi phan 1/\eua cOng ty lien k~t ma Tap doan phai chla se VllQ't qua lQ'i Ich cua Tap doan trong cOng ty
lien k~t, gia trj ghl 56 cua khoan dau tll (bao gOm cac khoan dau tll dai h:;ln, neu cO) se dllQ'c ghi gi~m
tai bang khOng va d(yng viec ghl nhan cac khoan 1/\phat sinh trong tllang lai tr(y khi khoan 16 dO nam
trong ph:;lm vi ma Tap doan cO nghTa Vu phai tra hoac da tra thay cho cOng ty lien k~t.

Cac glao dieh dllqc loaf tr(r khi hqp nhat

Cac 50 dll trong noi bo Tap doan va eac khoan thu nhap va chi phi ehlla thl,fe hien pMt sinh t(Ycac giao
djch noi bO dllQ'c 10:;litr(y khi lap bao eao tai chlnh hQ'p nhiflt. Khoan lal va 1/\ehlla thl,fc hlen pMt sinh t(Y
cac glao djch vai tai khoan vOn eua cOng ty dllQ'c dau tlldllQ'c 10:;litr(y vai khoan dau tll trong ph:;lm vi
lQ'i leh cua Tap doan t:;li cOng ty dllQ'c dau tll.

3.3. NtJm tai ehlnh

Nam tal chlnh eua Tap doan bat dau t(Yngay 1 thang 1 den ngay 31 thang 12.
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Gong ty Gll phc\n Gong ngh~ Ti{m Phong
THUYET MINH BAO CAO TAl cHINH H<;7PNHAT (tl6p thao)
eho nAm tAl ehinh k6t thue ngAy 31 thang 12 nAm 2011
flan vj tfnh: flOng Vi~t Nam

3.4. Cae giao dieh bang ngoi;3;I~

Cae giao djeh b~ng cae ngo<li t~ khae v6'i ~anvi tilln t~ VNfl tr~n bao eao ella T~p ~oim pMt sinh trong
nllm ~U'Q'equy ~Oi sang VNfl theo ty gia h6i ~oai tU'ang (yng t<li ngay giao djeh. T<li ngay k~t thUe ni~n
~Q, cae khoan m\le tai san va nQ'cO g6e b~ng ngo<li t~ kMe v6'i VNfl ~U'Q'equy ~6i sang VNfl thea tY gia
h6i ~oai ella ngay k~t thue ni~n ~Q k~ toan. Tat ca cae khoan eh~nh I~eh ty gia h6i ~oai ~IIth\l'e hi~n va
ehU'a thl,l'e hi~n ~llu ~U'Q'eh<leh toan vao bao eao tai ehlnh theo qui ~jnh ella Chuan m\l'e K~ toan Vi~t
Nam s6 10 va ThOng tU' 201/2009m-BTC ngay 15 tMng 10 nllm 2009 ella BQ Tai Chlnh hU'6'ng dlln
vi~e xU>Iy eMnh I~eh tY gia h6i ~oai.

3.5. (f6'clinh ke loan

Vi~e I~p bao eao tai ehlnh hQ'p nhat tuan tM cae Chuan ml,l'e K~ toan Vi~t Nam, H~ th6ng K~ toan Vi~t
Nam va cae quy ~jnh k~ toan hi~n hanh kMe t<li Vi~t Nam ~Oi hoi Ban Giam ~6e phai cO nhCing U'6'etfnh
va gia ~jnh cO anh hU'ong ~~n s6 li~u bao cao vll tai san, nQ' va vi$e trlnh bay cae khoan tai san va nQ'
tillm tang t<li ngay I~p bao eao tai ehlnh eOng nhU' cae s6 li$u bao eao va doanh thu va chi phi trong su6t
nllm tal ehlnh. K~t qua hO<lt~Qng kinh doanh thl,l'e l~ cO lhi! kMe v6'i cae U'6'etfnh, gia ~jnh ~al ra.

3.6. COng ev la; ehfnh

Ghi nhan ban ~ftu

ra; san lai ehfnh

T<li ngay ghi nh~n ban ~ftu, lai san lai ehlnh ~U'Q'eghi nh~n thea gia g6e eQng cae chi phi giao djeh cO
li~n quan trl,l'e ti~p ~~n vi~e mua sam lai san tai ehlnh ~O.

Tai san lai ehlnh ella T~p (loan bao gOm tian mat, tilln gu>ingan h<ln, cae khoan phai thu kMeh hang,
cae khoan phai thu kMe, cae khofm eho vay va eOng e\l tAi ehlnh (lll ni~m y~t va ehU'a ni~m y~t.

COng nil lai ehfnh

T<li ngay ghi nMn ban (lftu, COngnQ' tai ehlnh ~U'Q'eghi nh~n theo gia g6e trlr (li cae chi phi giao djeh cO
Iit'ln quan trve ti~p (l~n vi~e phal hanh eOng nQ' lai ehlnh (l0.

COng nQ'tai ehlnh ella T~p (loan bao gOm cae khoan phai tra ngU'6'i ban, phai tra kMe va cae khoan vay.

Gia trj sau ghi nhan ban (lftu

Hi~n t<li, khOng cO y~u eau xae (ljnh I<ligia lrj hQ'p Iy ella cae eOng e\l tai ehlnh sau ghi nMn ban (lftu.

3. 7. Tien va lUO'ng dUO'ng Iilin

Tian bao gOm tian mat t<li quy va tian gu>ingan hang. Cae khmin tU'ang (lU'ang tilln la cae khoan (lftu tU'
ngan h<ln cO (lQ thanh khoan eao, cO thi! dll dang ehuyi!n (l6i thanh mQt 1U'Q'ngtian xae ~jnh khOng cO
nhiau rlli ro vll thay ~6i gia trj va (lU'Q'egiCi (li! (lap (yng cae khoan cam k~t thanh toan ngan h<ln ma
khOng pha; eho m\le (lleh (lftu tU' hay la cae m\le (lleh kMe.

3.8. Cae khoan pMi Ihu nglm hi;3n

Cae khoan phai thu ngan h<ln (lU'Q'ephan anh theo gia trj U'6'e tfnh cO thi! lhu hOi sau khi (lll trlr ~i d\l'
phOng eho cae khoan phai thu khO (l0i. D\I' phOng phai thu khO (lOi (lU'Q'eI~p d\l'a vao S\l' ~anh gia ella
Ban Giam (l6e tr~n cae khoan phai thu cO dau hi~u khOng cO kha nllng thu hOi.
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Gong ty G6 ph~nGong ngh~Ti€ln Phong
THUYET MINH sAo cAO TAl CHINH H<;l'PNHAT (t16pthea)
cha nam tal chinh k6t thuc ngay 31 thang 12 nam 2011
£)O'nvj lInh: £)OngVi~t Nam

3.9. Hang tOn kho

Him tOn kho (lU'Q'c(limh gia theo gia thap hO'n glCra gla vOn va gia trj thuan cO tha th\fc hl~n (lU'Q'c.Gia
vOn1ang tOn kho bao gOm chi phi nguylm v~t Ii~u tn,l'c tlap, chi. phi nhan con.g tn,l'c tlap v~ chi phi san
xuat chung CO Ii~n quan (la (lU'a hang tOn kho (Ian vi trl va (l1~u kl~n hl~n tal. Gla vOn hang t .n kho (lU'Q'c
xac (ljnh theo phU'O'ng phap blnh quan gia quy~n. Gia tri thuan cO tha th\fc hl~n (lU'Q'c la gla ban tmng
ua trlnh hoat (lOng klnh doanh blnh thU'O'ng trit cac chi phi san xuat (la hoan thanh san pham, chi phi

~ep thi va pMn phOI san pham sau khi (la I~p d\f phOng cho hang hU' hOng, 1/\1thO'1va ch~m luan
chuyan. D\f phOng cho hang tOn kho (lU'Q'ctrlch I~p cho phAn gla trj d\f klan bj tOn that do cac khoan suy
giam trong glA trj (do giAm g;A; kem pham chat, 1/llthO'1v.v) cO t.ha xay r~ (101VO'I.v~ttU' thuOc quy~n sa
hCrucua doanh nghi~p d\fa tr~n bang chirng hQ'p Iy v~ S\f suy giam glA tf! vAo thO'1(liam I~p bang can (101
ka toan.

T~p (loan Ap dung phU'O'ng phap k~ khal thU'O'ngxuyen (la hach toAn hang tOn kho.

3.10. TtJi san cO rJjnh hO'u hlnh

Tal san cO (ljnh hCYuhlnh (lU'Q'cphan anh theo nguy~n gla trir (II gia trj hao mOn lOy ke. Khl tAl san (lU'Q'c
ban hay khOng the sir dung (lU'Q'cnCra,nguy~n gla vA gia trj hao mOn lOy ke cua tal san ~U'Q'cloa I khOltal
khoan va lal, 1/\ phat sinh tir vl~c thanh Iy tal san (lU'Q'chach toan vAo bao cao ket qua hoat (lOng kinh
doanh hQ'p nhattrong nam.

Nguyen gla

Nguyen gia ban (lau cua tal san cO (ljnh hCru hlnh bao gOm gla mua cua tal san, thue nh~p khau, cac
khoan thue khOng (lU'Q'choan lal va cac chi phi lien quan tr\fc tlep (len vi~c (lU'a tal san vao trang thai va
vj trl siln sang sir dung. Cac chi phi phat sinh sau khl tal san cO (ljnh hCruhlnh (la (lU'Q'c(lU'a vao sir dung
nhU' chi phi sira chCYa,bao dU'~ng va (lai tu, (lU'Q'chach toan vao bao cao ket qua hOat (lOng klnh doanh
trong ky phat sinh chi phI. Trong trU'O'nghQ'p cO tha chirng mlnh rO rang la cac chi phi nay lam tang IQ'I
Ich klnh tetU'O'ng lai U'O'clInh thu (lU'Q'ctir vl~c sir dung tai san cO (ljnh hCru hlnh so vO'l trang thai Mu
chulm ban (lau cua tal san (10, thl cac chi phi nay (lU'Q'cvOn hOa lam tang nguy~n gla cua tal san cO (ljnh
hCruhlnh.

Gla to hao mOn

Gia trj hao mOn (lU'Q'ct1nh theo phU'O'ng phap khau hao (lU'O'ng thilng d\fa tr~n thO'1gian hCru dung U'O'c
lInh cho tirng khoan muc cua tal san cO (linh hCruhlnh. ThO'1glan hCrudung U'O'clInh nhU' sau:

J
C.•
I.'

Nha cira, v~t klen truc
May mOc va thlet bj
PhU'O'ngtl~n v~n tal
Thiet bj van phOng
Tal san cO (ljnh hCruhlnh khac

Narn
5 - 30
2 - 20
3-6
2-8

2

ThO'1glan hCru dung va phU'O'ng pMp khAu hao (lU'Q'cxem xet (ljnh ky (Ie (lam bao rang phU'O'ng pMp
khau hao va ky khau hao la nhat quan vO'l lQ'i Ich kinh te U'O'ct1nh thu (lU'Q'ctir tai san cO (ljnh hCruhlnh.

3.11. TtJi stm cO rJjnh vO hlnh

Quy~n sir dung (lat

Quy~n sir dung (lat (lU'Q'cphan anh theo nguy~n gla trit (II gla trj hao mOn lOy ke. Nguylm gia quy~n sir
dung (lat phan anh lian thu~ (lat tra trU'O'cva cAc chi phi II~n quan (len vi~c sir dung (latthu~ (101vO'i dl~n
lIch (latthu~ (la cO Glay Chirng n.h~n quy~n sir dung (lat. Gia trj hao mOn cua Quy~n sir dung (lat (lU'Q'c
t1nh theo phU'O'ngphAp (lU'O'ng tMng trong vOng tit 31 (len 45 nam.
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Gong ty Gil ph~nGong ngh~Tien Phong
THUYET MINH BAO CAO TAl CHINH HOOPNHAT (thlp thee)
ehe nam tal ehlnh k6t thue ngay 31 thang 12 nam 2011
£lO'nvi tlnh: £lOng Vi~t Nam

Ouylm Sl! dung cOng ngM

OUYEmSLr dvng cOng ngh~ baa gOm quy~n SLr dung cOng ngh~ chlnh thLrc nh~n dlPOoidl;lng vOn g6p
(50%) va gia mua (50%). Nguylm gia ban l1au cua qUyEmSLrdVng cOng ngM I1lPOOc.xac I1jnh dl,l'a tr~n
th6a thu~n glO'a COng ty CO phan COng ngh~ TI~n Phang, COng ty CO phan CO' I1I~n Thl;lCh Anh va
Electratecnica Arteche Hermanas - S.A tl;li th6'i l1iAm nh~n quy~n SLrdVng cOng ngh~. Gia trj haa m6n
I1lPOOctlnh thea phlPO'ng phap I1lP6'ngth;\ng trang v6ng 10 nam dl,l'a tr~n khaang th6'i gian dl,l' IInh s~ thu
I1lPOOccac IooiIch tCfquy~n SLrdvng cOng ngh~.

Phan m~m

Gia mua cua phan mllm mOoima phan m~m nay la mot bO ph~n tach r6'i vOoiphan cLrng c6 li~n quan
I1lPOOcvOn h6a va hl;lch taan nhlP tai san cO I1jnh vO hlnh. Phfm mllm I1lPOOcpMn b6 thea phlPcmg phap
I1lP6'ngth;\ng trang v6ng tCf2 l1E!n5 nam.

Ban quylln

Ban quylln trlnh bay gia mua ban quylln phan m~m thu phi giaa thOng. Gia tri haa mOn I1lPOOctlnh thea
phlPO'ngphap I1lP6'ngth;\ng trang vOng 4 nam, biltl1au tCf l1au nam 2008.

3.12. Chi phI xay dvng CO' ban do dang

Chi phi xay dl,l'ng CO'ban do dang phan anh chi phi xily dl,l'ng tai san chlPa haan thanh v.a I1lPOOcphan
anh thea nguy~n gia. KhOng IInh haa mOn cha xily dl,l'ng CO'ban do dang trang giai l1al;ln lap l1i)t cha tOoi .(
khi cac tai san 116I1lPOOchaan thanh va l1em vaa SLrdvng.

3.13. Bat dOng san c1fw tv

Nguy~n gia

Batl10ng san l1au tlPl1lPOOcphan anh thea nguy~n gia trCf l1i gia trj haa m6n lOy kE!.Nguy~n gia ban l1au ,
cua batl10ng san l1au tlP baa gOm gia mua cua tai san va cac chi phlli~n quan trl,l'c tit.p l1E!nvi~c I1lPatai
san vaa trl;lng thai va vi trl s~n sang SLrdVng. Cac chi phi phat sinh sau khi batl10ng san l1au tlPl1a I1lPOOc
I1lPavaa SLrdVng nhlP chi phi slfa chO'a, baa dlPO'ngva I1l;1itu, I1lPOOchl;lCh taan vaa baa caa kllt qua hal;lt
110ngkinh daanh trang ky phat sinh chi phI. Trang trU'6'ng hOOpc6 thA chung minh rO rang la cac chi phi
nay lam t;!lng IooiIch kinh tll tlPO'ng lai lP6'c tlnh thu l1U'ooctCf vi~c Slf dvng bat 110ngsan l1au tlP sa v6'i
trl;lng thai Mu chuan ban l1au cua tai san 116,thl cac chi phi nay I1lPOOcvOn h6a lam t;!lng nguy~n gia cua
batl10ng san l1au tU'.

Gia trj haa mOn

Gia tri haa mOn I1lPOOcIInh thea phlPO'ng phap I1lP6'ngth;\ng dl,l'a tr~n th6'i gian SLrdvng hO'u Ich cua bat
110ngsan l1au tlP. U'OocIInh th6'i gian SLrdvng hO'u lch nhlP sau:

•..
Trl;lm thu phat s6ng

3.14. Caekhaan dfw tv

mID
5-6

Cac khaan l1au tlPl1lPOOcghi nhan thea gia goc. 01,1'ph6ng giam gia cac khaan l1au tlP I1lPOOcI~p dl,l'a vaa
SI,I'l1anh gia cua Ban Giam 110c.OlP phOng se I1lPOOchaan nh~p khi c6 Sl,l't;!lng I~n sau 116cua gia trj c6
thA thu hOi da Sl,l'ki~n khach quan xay ra sau khi khaan dl,l' phOng I1lPOOcI~p. 01,1'phOng haan nMp trang
phl;lm vi khOng lam gia tri ghi s6 cua khaan l1au tlP vU'ootqua gia tri ghi s6 cua khaan l1au tlP nay khi gia
I1jnh khOng c6 khaan dl,l' phOng naa l1a I1lPOOcghi nh~n.
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Cong ty CO phc\nCong ngh~Tien Phong
THUYET MINH BAo CAO TAl CHINH HOOPNHAT (tlAp thee)
ehe nlm tal chlnh kAt thue ngay 31 thang 12 nlm 2011
£)O'nvi tfnh: £)OngVi~t Nam

3.15. Lr;JiIhe IhU'O'ngml;li

LQ'i th~ thlYO'ng m<;lipMt sinh tiP vi~c mua l<;Iicac cOng ly con. LQ'I th~ thlYO'ng m<;li"lYQ'c phan anh theo
nguy~n gia tni' "i gia tri hao mon lOy k~. LQ'i th~ thU'O'ngm<;lixac "inh bang khoan cMnh I~ch giCrachi phi
mua va lQ'i Ich clla T~p "oan trong gia tri hQ'p II' clla tai san, cOng nQ'va cac nghTa vv nQ'cO th~ xac "inh
"lYQ'c clla cOng ly con t<;lingay mua. Khoan cMnh I~ch cO !lia trj am (bat lQ'i thU'O'ng m<;li)"lYQ'Cghi nh~n
tn,rc ti~p vao lai ho~c 10. LQ'I th~ thlYO'ng m<;li"lYQ'c pMn b6 theo phlYO'ng pMp "lY6'ng thang trong vong
mlY6'i nam.

3.16. Chi phi Ira IIV'&c dai h,m

Chi phi thUll "at tra trU'6'c

Chi phi thu~ "at tra trlYO'c bao gOm ti~n thu~ "at tra trU'O'cva cac chi phi kMc pMt sinh Ii~n quan "~n
vi~c bao "am cho vi~c SLrdvng "at thu~. Cac chi phi nay "lYQ'c ghi nh~n vao bao cao k~t qua hO<;lt"Ong
kinh doanh hQ'p nhat theo phU'O'ng pMp "U'6'ng thang trong 30 nam k~ tiP ngay clla hQ'p "Ong thu~.

Chi phi hOi villn cau lac bO GOn

Chi phi hOi vi~n cau l<;IcbO GOn "U'Q'c th~ hi~n theo nguy~n gia va "lYQ'c pMn bO theo phlYO'ng pMp
"U'6'ng thang trong vong 44 nam.

Nang cap van phOng

Nang cap van phong "lYQ'c th~ hi~n theo nguy~n gia va "lYQ'c pMn b6 theo phlYO'ng pMp "lY6'ng thang
trong vong tiP 2 "~n 3 m1m.

Chi phltMnh lap

Chi phi thanh I~p bao gOm cac chi phi pMt sinh cho vi~c thanh I~p doanh nghi~p "U'Q'c pMn bO vao chi
phi theo phlYO'ng phap "lY6'ng thang trong 3 nam k~ tiP khi doanh nghi~p bat "au hO<lt "Ong san xuat
kinh doanh.

Chi phi WO'c hoat "Ong

Chi phi trlYO'chO<;lt"Ong bao gOm cac chi phi "ao t<;lO,quang cao va khu¥~n mai tflYO'c khl doanh nghi~p
chlnh thLrc hO<;lt"Ong san xuAt kinh doanh. Cac chi phi nay "U'Q'c pMn b6 vao chi phi theo phlYO'ngpMp
"lY6'ng thi1mgtrong 3 nam k~ tiP khi doanh nghi~p bat "au hO<;lt"Ong san xuat kinh doanh.

COng cu dung cu

Cac cOng cv, dVng cv "a "lYa vao SLr dVng "lYQ'c pMn bO vao chi phi trong nam theo phlYO'ng pMp
"lY6'ng thang vO'i th6'i gian pMn bO tiP 2 "~n 5 nam.

3.17. Cilckholln phSi Ira va chi phI phSi Ira

Cac khoan phai tra va chi phi phai tra "U'Q'c ghi nh~n theo gia tri phai tra trong tU'O'ng lai li~n quan "~n
hang hOa va djch vv "a nh~n "U'Q'C,khOng phV thuOc vao vi~c Hp "oan "a nh~m "U'Q'c hOa "O'n clla nM
cung cap hay chU'a.

3.1 B. DI,f phOng phSi Ira ngl1n hl;ln

DV' phOng cho bao hanh san ph!lm "U'Q'c trlch I~p cho t(rng 10<;lisan ph!lm, hang hOa, cOng trlnh xay lap
cO cam k~t bao Mnh. Vi~c trlch I~p dV' phOng chi phi bao hanh clla T~p "oan "lYQ'c U'O'ctfnh bang
0,35% "~n 5,00% doanh thu. Cac khoan dV' phOng phai tra "U'Q'c xem xet va "illu chTnh I<li t<;lingay k~t
thuc ky kll toan.
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C6ng ty c6 phan C6ng ngh~TiE'" Phong
THUYET MINH BAo cAO TAl CHINH HOOPNHAT (tlip theo)
cho nAm tal chlnh k~t !huc ngay 31 thang 12 nAm 2011
£>emvi tlnh: £>OngVi$t Nam

3.19. Trlch l(lp quji pMt tfien khoa hQCva c6ng ngh(l

Qu9 phat tri~n khoa hQc va c6ng ngh$ "l1Q'c Slt dvng cho "lIu tl1 khoa hQc va cOng ngh$. Qu9 nay "l1Q'c
trlch I~p tran lQ'i nhu~n trl1ac thu~ dl,YaIran tY 1$IQ'inhu~n trl1ac thu~ tran vOn chU S<7hQ>uhang n.:lm va
hach toan vao chi phI. Cv th~ nhl1 sau;

TY Ie 19'1 nhuan tnroc !hu~N6n chu sa hliu blnh quan
Nh6 hem 20%
Tit 20% "~n 25%
Tit 25% "~n 30%
Tit 30% "~n 35%
Tit 35% "~n 40%
Lan hcyn40%

3.20. Doanh thu

TY It trlch
0%
2%
4%
6%
8%
10%

Doanh thu ban hang

Doan~ thu ban hang "l1Q'c ghi nMn tran bao cao k~t qua hoat "Ong kinh doanh khi phlln Ian rui ro va lQ'i
Ich g.:ln fi~n vai quy~n S<7hQ>usan phAm ~l1Q'c.chuy~n glao cho ngl1ai mua. Doanh thu khOng "l1Q'c ghi
nMn n~u nhl1 cO nhQ>ngy~u to khOng cMc cMn trQng y~u fian quan tai kha n.:lng thu hOi cac lQ'i Ich cO
fian quan tai kha n.:lng hang ban bj tra lai.

Cung cap dich vu

Doanh thu cung clIp dich VV "l1Q'c ghi nh~n tran bao cao k~t qua kinh doanh theo tY 1$hoan thanh cua
giao dich tai ngay k~t thUc nian "0. TY 1$hoan thanh "l1Q'c xac "inh dl,YaIran vi$c "anh gla cac cOng vi$c
".:I thl,Ychi$n. Doanh thu khOng "l1Q'c ghi nh~n n~u nhl1 cac y~u to khOng chAc chAn trQng y~u fian quan
tai kha n.:lng thu hOi cua cac khoan phai thu.

Thu nhap cd tQ:q

c6 titc "l1Q'c ghi nh~n khi quy~n "l1Q'c nh~n c6 titc cua T~p "oan "l1Q'c xac I~p.

Tien la;
Ti~n lai "l1Q'Cghi nMn tran ccyS<7thai gian va lai suat thl,Yct~ titng kyo

3.21. Thu(J hOilt dOng

Cac khoan thanh toan cho thua hoat "Ong "l1Q'c ghi nh~n vao bao cao k~t qua hoat "Ong kinh doanh
theo phl1cyng phap "l1ang thang dl,Ya tran thai han cua hQ'p "Ong thua. NhQ>ng l1u. "ai thua "l1Q'c ghi
nh~n vao bao cao k~t qua hoat "Ong kinh doanh nhl1 mOt phlln khOng th~ tach ral trong t6ng chi phi
thua.

3.22. Chi phI di vay

Chi phi lai vay "l1Q'c ghi nh~n la mOt khoan chi phi trang nam khi cac chi phi nay phat sinh, ngoili Irit
trLJ6'ng hQ'p chi phi vay fian quan "~n cac khoan vay cho mvc "rch hlnh thanh tal san va bat "O~g san
"lIu tl1 "u "i~u ki$n vOn hOa chi phi vay thl khi "0 chi phi vay phat sinh Irong giai "oan xay dl,Yngse "l1Q'c
vOn hoa vao nguyan gia cac tai san nay.
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eong ty ell phltn eong ngh~Th~nPhong
THUVET MINH BAO CAO TAl CHINH HOOPNHAT (t1~ptheo)
eho nAm tal ehlnh k6t !hue ngay 31thang 12 nAm 2011
£)an vi t1nh: £)Ong Vi$1 Nam

3.23. UJitr{jn cO phi6u

Tap <loan trlnh bay lai ca ban tran cO phi~u .va philn suy giam tran cO phi~u ("EPS") <lOivai cO phi~u phO
thOng. Lai ca ban tran cO phl~u <lllO'c trnh bang cach chia IO'inhuan hoac 10phan bO cho cO <lOngsa hO'u
cO phi~u phO thOng cho 50 11lO'ngblnh quan gia quy~n cua 50 cO phi~u phO thOng <lang Illu hanh Irong
nam. Philn suy glam Iran cO phi~u <lllO'c trnh bilng cach <li~u chinh IO'i nhuan hoac 10 pMn bO cho cO
<lOngsa hO'u cO phi~u phO thOng va 50 blnh quan gia quy~n cO phi~u phO thOng <lang 11lUhanh do anh
hllang cua cac cO phi~u phO thOng ti~m nang cO lac <long suy glam.

3.24. Beo ceo b~ ph9n

MOi bO ph~n la mot hO'p philn rlang bi$t cua Tap <loan tham gia vao vi$c cung ~p cac san pham va djch
vv Han quan (bO pMn theo Ilnh VV'Ckinh doanh), ho~c cung ~p san pham ho~c djch vv Irong ph;;lm vi
mot mOi Wang kinh I~ cv lh~ (bO phan kinh doanh theo khu wc <lia Iy), mOl bO pMn nay chju rOi ro va
thu <lllO'c IO'i Ich khac bi$l val bO ph~n khac. Sao cao bO phan chlnh y~u cua T~p <loan la dV'a lheo bO
ph~n Ilnh vV'c klnh doanh. Tap <loan hO;;l1<long a Vi$l Nam, la mOl khu vV'c <lia Iy duy nhAt.

3.25. Thu6 thu nh9p doanh nghi~p

Chi phi lhu~ lhu nMp doanh nghi$p <lllO'c ghi nhan vao bao cao k~l qua hO;;l1<long kinh doanh Iran ca
sa lhu~ lhu nh~p phai nop hi$n hanh va lhut'llhu nhap hoan 1;;Ii.

Thu~ lhu nhap phai nop hi$n hanh <lllO'c xac <linh dV'a Iran lhu nh~p chiu lhu~ lrong nam va thu~ sual cO
hl$u lV'c t;;li ngay lap bang can <lOik~ loan va bAI ky khoan <li~u chinh lhu~ phai nOp nao cO Hanquan <l~n
cac nam kMc. Thu nhap chju lhu~ cO lh~ c6 SV'kMc bi$l so vai IO'inhuan Mo cao tran bao cao k~l qua
hO;;l1<long kinh doanh do lhu nhap chiu lhu~ cO lh~ khOng bao gOm cac khoan lhu nh~p va chi phi <la
nop thu~ ho~c <la khAu IrCt lrong cac nam kMc va cO lh~ khOng bao gOm nhO'ng khoan thu nMp ho~c
chi phi khOng chiu lhu~ ho~c khOng <lllO'c khau IrCt.

Thu~ lhu nh~p hoan l;;Ii <lllO'c xac <linh lheo phllang phap nO' tran bang can <lOik~ loan cho cac khoan
cMnh I$ch l;;lm thai l;;ll ngay lap bang can <lOik~ loan glO'a ca sa t1nh lhu~ lhu nhap cua cac lai san va
nO'phai Ira va gia tri ghi 50 cua chung cho mvc <llch bao cao tai chlnh.

Gia t~ ghl 50 cua tal san lhu~ lhu nh~p doanh nghi$p hoan l;;Ii phai <lllO'c xem xell;;li vao ngay kt'lllhUc
nian <l0 k~ loan va phal giam gia lrj ghi 50 cua lai san lhu~ lhu nh~p hoan l;;Ii <l~n mCtc bao <lam chac
chan cO <lu IO'inhuan trnh lhu~ cho pMp IO'i Ich cua mOl philn ho~c loan bO tai san lhu~ lhu nh~p hoan
l;;Ii <lllO'c SLPdvng. Cac lai san lhu~ thu nhap doanh nghl$p hoan l;;Ii chlla ghi nhan trllac <lay <lllO'c xem
xell;;li vao ngay k~llhuc nlan <lo k~ loan va <lllO'c ghi nhan khi chac chan cO <lu 10'1nhu~n trnh thu~ <l~ cO
lh~ SLPdung cac lai san lhu~ lhu nhap hoan l;;Iichlla ghi nh~n nay.

Tai san lhu~ lhu nhap hoan l;;Ii va lhu~ lhu nhap hoan l;;Ii phai tra <lllO'Cxac <linh theo lhu~ suat dV' trnh
se ap dvng cho nam lai san <lllO'c lhu hOi hay nO' phai tra <lllO'c lhanh loan, dV'a Iran cac mli'c lhu~ suAt
va lu~llhu~ cO hi$u lV'c vao ngay k~llhuc nian <lo k~ loan.

Thu~ lhu nhap hoan l;;Ii <lllO'c ghi nhan vao bao cao k~l qua hO;;l1<long kinh doanh ngo;;l! trCt lwang hO'p
lhu~ lhu nhap pMI sinh Han quan <l~n mOl khoan mvc <lllO'c ghi lhang vao vOn cM sa hO'u, Irong lrllang
hO'p nay, lhu~ lhu nhap hoan l;;Ii cOng <lllO'c ghi nhan IrV'c li~p vao vOn chu sa hO'u.

Tai san lhu~ lhu nh~p hoan 1;;11va lhu~ lhu nMp hoan 1;;11phai Ira chi <lllO'c bu IrCt khi Tap <loan cO quy~n
hO'p pMp <lllO'c bu IrCtgiO'a lai san lhu~ lhu nhap hi$n Mnh val lhu~ lhu nMp hi$n hanh pMi nop cO Han
quan lal lhu~ lhu nhap doanh nghl$p <lllO'c quan Iy bal cung mOl ca quan lhu~ <l01vai cung mOl clan vi
chju lhu~ va doanh nghi$p dV' <linh lhanh loan lhu~ lhu nhap hi$n hanh phai nop va lai san lhu~ lhu nMp
hi$n Mnh Iran ca sa lhuiln.

3.26. Cac b{Jnfi{Jnquan

Cac ban lian quan cua Tap <loan bao gOm cac cO <lOngva cOng ty Han k~t cua COng ty, va cac cO <lOng,
nM <lau III va cac cOng ty Han k~l cua cac COng ty con.
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Gong ty G6 ph~nGong ngh~TiEln Phong
THuvih MINH BAo CAOTAl cHINH HO'PNHAT (tl6p theo)
eho nam tal ehlnh k6t thue ngay 31 thang 12 nam 2011
£)O'nvi tlnh: £)OngViet Nam

3.27. Cac khoan dt,r phOng

Cac khoan dl,f phcng ."l1O'c ghi nMn khi T~p "oan co ng~Ta V\l. hien t<li (nghTa V\l phap Iy ho~c nghTa V\l
hen "&1) do k~t qua tl1 Sl,f klen "a xay ra va glln nhl1 chac chan T~p "oan se phai thanh toan nghTa V\l
"6. ~ac khoan dl,f phcng "U'O'c xac "Inh dl,fa tren nhO'ng l1&C tlnh "ang tin c~y cua Ban Giam ,,6c va gia
tq cua nghTa V\l nO' "? t<;lingay I~p bang can "Oi k~ toan. N~u anh hl1&ng va gia trj tMi gian cua tian la
trQng y~u thl gla tq cua khoan dl,f phcng cOng clln "l1O'c xac "inh la gia trj hien t<;licua khoan chi phi dl,f
tlnh "II thanh toan nghTa V\l "c.

3.28. Cac Sl,/' ki~n kh6ng chik chiln

Cac khoan nO' tiam tang khOng "l1O'c ghi nh~n vao bao cao tai chlnh hO'p nhllt. Chung "l1O'c COngbO tr(y
khi khOng xac "inh "l1O'c kM nang phat sinh mot khoan chi "a mang I<li IO'i Ich kinh t~.

Tai san tiam tang khOng "l1O'c ghi nh~n tren bao cao tai chlnh hO'p nh;~itnhl1ng "l1O'c COng bO khi n6 c6
tha mang '<Ii IO'i Ich kinh t~.

3.29. Cac SI,/' ki~n pMt sinh sau ngay klit thUc nien 11"

Cac Sl,f kien phat sinh sau ngay kh6a 50 k~ toan ma cung cap them thOng tin va tlnh hlnh cua T~p "oan
t<li ngay kh6a 50 k~ toan ("cac Sl,f kien "iau chlnh") "l1O'c phan anh tren bao cao tai chlnh hO'p nhat. Cac
Sl,f kien phat sinh sau ngay kh6a 50 k~ toan khOng phai la cac Sl,f kien "iau chlnh "l1O'c trlnh bay tren
thuy~t minh bao cao tai chlnh hO'p nhat n~u trQng yllu.

3.30. Cac chi tieu ngoai bang can 116ikli toan

Cac chi tieu ngoai bang can "Oi k~ toan, nhU' "l1O'c "inh nghTa trong He thOng K~ toan Viet Nam, "l1O'C
cOng bO& cac thuy~t minh thlch hO'p cua cac bao cao tai chlnh hO'p nhat nay.

4. Bao eao bOpMn

Bao cao bO ph~n se "l1O'c I~p theo ITnhVI,fCkinh doanh cua Tap "oan.

K~t qua cua bO ph~n bao gOm cac m\lC "l1O'c phan bO trl,fc ti~p t&i mot bO ph~n hoac nhiau bO ph~n dl,fa
tren mot cO' 5& hO'p Iy. NhO'ng m\lC khac khOng nen "l1O'c phan b6 t&i cac bO pMn bao gOm tai san va
nO'phai tra, thu nMp tai chlnh va chi phI tai chlnh, chi phi ban hang va chi phi quan Iy, thu nMp khac va
chi phi khac, va thull thu nh~p doanh nghiep.

Cac Ilnh wc kinh doanh

2011 2010

LTnh VIfC klnh
Doanh thu thuin Gli v6n hAn bin UI Ooanh thu lhuh GIA v6n han bin LI'

doanh

lJi~n- lJi~nt(r 171.553.150.042 (110.681.770.727) 60.871.379.315 185.153.422.801 (125.842.112.161) 59.311.310.640

Vi~nthOng-
38.658.656.041 144.249.982.931 (107.888.169.074) 36.361.813.857

TInhOC 154.514.833.404 (115.856.177.363)

lJi~n- lJi~n 64.959.598.280 216.039.304.590 (151.478.975.648) 64.560.328.942
COngnghi~p 270.343.238.596 (205.383.640.316)

Het~ng-
(93.718.873.702) 30.934.609.434 82.141.888.247 (48.501.579.458) 33.640.308.789

GiaothOng 124.653.483.136

1525.640.462.1081 195.424.243.070 627.584.598.569 433.710.836.341 193.873.762.228
721.064.705.178
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Gong ty G6 phcln Gong ngh~Tien Phong
THUYET MINH BAO CAo TAl CHINH H<;7PNHAT (ti3p theo)
eho nAm tal ehinh k,h thue ngay 31 thang 12 nAm 2011
£lO'nvi tlnh: £lOng Vi~t Nam

5. HQ'pnhat klnh doanh

Vao ngay 24 thang 1 nam 2011, COng ty Co phAn Ky thuat £li~n Toan cAu (GLT), COng ty con trong Tap
<1oan,<1amua lai 99,8% vOn COphAn cua COng ty Co phAn Inno tlfang <1lfang vO'l 2.994 tri~u VN£l. Hoat
<10ngkinh doanh chlnh cua COng ty Co phAn Inno la mua ban va cung cap cac djch Vu li~n quan <1l!n
thillt bi <1i~n,<1i~ntli va vi~n thOng.

HOat <10ngmua lai nay <1acO nhung anh hU'ang <1l!ntai san va cOng nO' cua Tap <1oanvao ngay mua lai
nhU' sau:

Tilln va cac khoan
tU'O'ng<1U'ang tilln
Tra tmO'c nha cung cAp
Tai san ngiln han khac
Nglfci'i mua Ira tilln
tmO'c
Thul! va cac khoan phai
tra Nha nU'O'c
Phai Ira khac

Gla trj tal san thuan e6
th6 xae "inh

Gia phi hO'PnhAt kinh doanh

LQ'! th6 thllang mill 4'1 ngay mua

Tilln nMn <1U'O'ctai thci'i <1il!mmua

Tllln thuan chi ra eho vl~e mua 1,1

Gla trj ghl .0
trU'6'c khl mua

298.112.702
1.576.341.000
432,079,110

(2.095.800.000)

(829.059)
(590.675.783)

(380.772.030)

EJilluehinh gla trj Gla trj "U'Q'Cghl nh.n
h9'P IV khl mua 1111

298.112.702
1.576.341.000
432,079,110

(2.095.800.000)

(829.059)
(590.675.783)

(380.772.030) ;::,
2.994.000.000 ~

"3.374.772.030 •
\

298.112.702 I,
2.695.887.298 ':

6. Tilln va cae khoan tllang "lfang tilln

Tilln mat
Tilln glii ngan hang
Cac khoan tlfO'ng <1U'O'ngtilln (tilln glii tai cac ngan
hang cO ky han dU'O'I3 thang)

31 thang 12 nAm 2011
865.679.251

36.631.769.571

13.104.135.105

50.601.583.927

31 thang 12 nAm 2010
912.550.338

33.082.318.446

15.234.272.593

49.229.141.377

Tilln va cac khoan tlfcmg <1U'O'ngtilln tai ngay 31 thang 12 nam 2011 bao gOm so ngoal t~ khac vO'l VN£l
nhU' sau:

31 thang 12 nAm 2011 31 thang 12 nAm 2010

Nguy~n t~:
- £l0 la My ("USO")
- Euro ("EUR")
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C6ng ty cll ph~nC6ng ngh~Tien Phong
THUYET MINH BAO CAO TAl CHINH HOOPNHAT (t16ptheo)
eho n~m till ehinh kAt thue ngily 31 thang 12 n~m 2011
£lan vi tlnh: £lOng Vi~t Nam

7. Diu til tal ehlnh ng~n h~n

31 thang 12 n~m 2011 31 thang 12 n~m 2010
Cac khe<ln vay cung cap cho COng ty CO phtln £lau tll
H<Itang Toan cau, cOng ty li(in k~t, vO'i lai suat tit
18,00% d~n 19,80% mOt nam (2010: 13,60% mOt
nam) 6.468.268.392 7.000.000.000
Khoan vay cung cap cho COng ty co /than Thai San
Ti(in Phong, Mn li(in quan, vO'i lai su 118% mOl nam
(2010:18%) 800.000.000 800.000.000
Khoan vay cung cap cho COng ty co phan £linh vi Ti(in
Phong, cOng ty Ii(in k~t va khOng tlnh lai sual 200.000.000
Ti~n giYi cO ky h,ln lr(in 3 thang l<li cac ngan hang 3.813.743.435 1.843.903.986
Khoan vay cung cap cho Ong Ph<lm Khac Tan va
khOng tlnh lai sual 1.579.500.000

11.282.011.827 11.223.403.986

8. Phili thu khae

31 thang 12 n~m 2011 31 thang 12 n~m 2010

Thu~ gia tri gia lang chlla k(i khai khau lrit 1.600.416.616 835.654.364
Khoan phai thu hOi vOn gOp tit cOng ly TNHH MOl ,
lhanh vi(in Ky thuat di~n Toan cau {*} 1.000.000.000

.,
1

Chi hO cho cac dan vi uy thac xuat, nhap khau 483.740.736 142.800.588 )Phai thu lai vay 283.520.641 158.450.000
Phai thu cac cOng ty li(in k~t 255.869.092 •
PMi thu khac 1.080.737.004 1.194.738.808

.'
j

4.656.036.989 2.331.643.760

(*) Nghi quyet HOi dOng Quan lrj clla COng ty CO phan Ky thuat £li~n Toan cau (GLT), COng ty con
trong tap doan, ngay 16 thang 11 nam 2011 quy~t dinh giai th~ COng ty TNHH MOt thanh vi(in
San xuat Ky thuat £li~n Toan cau. COng ty TNHH MOt thanh vi(in San xuat Ky thuat £li~n Toan
cau la do GLT dau tll' 100% vOn, chll'a chlnh thitc di vao hO<lt dOng san xuat kinh doanh. T<li
ngay 31 thang 12 nam 2011, COng ty TNHH MOt thanh vi(in San xuat Ky thuat £li~n Toan cau da
nOp hO So' xin giai th~ va dang trong qua trlnh lam thll tvc giai th~. Do dO, khoan dau tll clla Tap
doan vao COng ty TNHH MOt thanh vi(in San xuat Ky thuat f)i~n Toan cau dll'O'c phan 10<lisang
phai thu khac d~ chO' xU>II'.

9. DI,l'phong ph;!i thu kh6 (foi

Bi~n dOng dl,l' phOng nO' pMi thu khO dOi trong nam nhll sau:

SO dll dau nam
DI,l'phOng tang trong nam
Hoan nhap dl,l' phOng trong nam

56 dll eu61n~m

20

2011
1.607.544.249
1.360.958.088
{680.554.857}

2.287.947.480

2010
1.174.774.580
432.769.669

1.607.544.249



Dl,J'ph6ng giam gia hang tOnkho

129.110.898.997

Sian dQngdl,J'ph6ng giam gia hang tOnkho trong nam nhU'sau:

5.397.155.131

Cong ty C6 phan Cong nghe TiEm Phong
THUYETMINHsAo CAo TAlCHI •
eho n~mtal ehlnh k6t thUengay 3~~h~~P~2HA~T(liGptheo)
DO'nVI t1nh:DOngViatNam g n m 2011

10. Hang tOnkho

HH~an~g~m~ua;dda;'n~g~d;i~d~U':;a~ng~---------~3~1jt!!;ha!!n!ll9~1~2..!!n,!~mm.l2tQO.t11Lj31.11..!!th!l!a!.!!n!.!l9j11.2.!!n!!~m:!!..l2Q:01~0~
Nguyan v~tliau 1.377.479.942 93.529.381

Chi
'phi ~ 1t k 7.224.026.700 4.565.379.531

Sdn xu", inh doanh dO-dangThanh pham 58.196.073.978 46.413.432.595
Hang h6a 854.345.799 394.270.523
Hang gu>idi ban 67.873.729.696 58.988.986.189

227.111.341 22.411.330

135.752.767.456 110.478.009.549
(6.641.868.459) (5.397.155.131)

105.080.854.418

A;;;::;A,::::::------------------...:2~01.11!.1 -l2Q:01!.Q0'-
SOdU'dftu nam 5.397.155.131 4.843.225.788
Tang trong nam 1.619.116.293 553.929.343
Hoan nMp dl,J'ph6ng (374.402.965)

SOd" euOIn~m 6.641.868.459

11. Chi phi tr3 tnroe ng~n h,n •

SOdU'dftu nam
Tang trong nam
PMn bO trong nam

SOdU'euOin~m

Tlllnthue dat eho
trfm thu phat s6ng

2.051.907.816
5.372.331.600
(5.155.587.338)

2.268.652.078

Tillnthue
m~tbAng, COnge•••

v~nph6ng, kho dyng ey
73.285.263 413.834.185
243.719.890 814.062.262
(196.965.753) (635.436.355)

120.039.400 592.460.092

Khae TOngeOng
289.257.747 2.828.285.011
337.015.541 6.767.129.293
(89.933.740) (6.077.923.186)

536.339.548 3.517.491.118

- 12. Talsan ngan h,n khae

T<lm(rng cho nhfm vian
D(jt cQC, ky quy ngftn h<ln
Taj san thiau cha xU>Iy

21

31 thang 12n~m2011
8.767.965.984
18.820.604.257

133.629

27.588.703.870

31 thang 12n~m2010
2.408.272.635
12.862.045.972

7.512.000

15.277.830.607



-

-

-

Cong ty CO ph~nCong ngh~Th~nPhong
THUYET MINH BAo cAO TAl CHINH HOOPNHAT (tlAp theo)
cho n~m tal chfnh k6t thuc ngay 31 thang 12 n~m 2011
£lO'nvi lfnh: £lOng Vi$t Nam

13. Tal san c6 "inh hliu hlnh

Nh;\ ella, Maym6eva PhlJ'O'llgti~n Thl4t bl
vat kl4n true !h14lbl vAn tal vin ph6ng Khae T6n9 cOng

NguyAngl;\
s6 dl1l1au nAm 2.737.229.964 11.197.610.856 9.679.505.320 55.816.480 23.670.162.620
TAng trang nAm 139.106.240 9.827.097.259 4.991.942.411 3.243.901.633 18.202.047.543
Chuy4n t(r xAy dl1ng
CO' ban de,dang 93.146.681.329 42.837.608.932 910.155.800 136.894.446.061
Thanh ly/x6a s6 (253.727.244) (590.659.286) (1,050,254,441 ) (1,894,640,971 )

SOdl1euOInam 93.285.787.569 55.148.208.911 15.598.893.981 12.783.308.312 55.816.480 176.872.015.253
GI;\trj haomon lOyk4

s6 dl1l1au nAm (1.703.382.698) (5.230.227.487) (6.729.232.241 ) (55.816.480) (13.718.656.906)
Haomon trang nAm (965.985.134) (942.623.739) (1.829.091.001 ) (1.820.447.388) (5.558.147.262)
Thanh ly/x6a s6 253.727.244 344.551.282 986,230,932 1,564,509,458

SOdl1euOInam (965.985.134) (2.392.279.193) (6.714.767.206) (7.563.448.697) (55.816.480) (17.692.296.710)

GI;\trl con 1,1
So dl1 "au nAm 1.033.84 7.266 5.967.383.369 2.950.273.079 9.951.503.714

so dl1euOInAm 92.319.802.435 52.755.929.718 8.884.126.775 5.219.859.615 159.179.718.543

Tai ngay 31 thang 12 nam 2011, nha cLYavlilt killn trllc, may m6c thillt bi va mOt s6 phl1O'ng ti$n vliln tai
cO gia tri cOn Jai xap xi 102.912 tri$u VN£l (31 thang 12 nam 2010: 2.295 tri$u VN£l) "l1Q'c thll chap tai )
cac Ngan hang Thl1O'ng mai c6 phfln COng Thl1O'ng - Chi nhtmh Nam Sal GOn, Ngan hang Thl1O'ng mai
c6 phfln Ky thl1O'ng Vi$t Nam, Ngan hang Thl1O'ng mai c6 phfln A CMu, Ngan hang HOng KOng
Thl1Q'ng Hai va Ngan hang £lflu tl1 va Phat trilln Vi$t Nam - Chi nhanh Thanh ph6 HO Chi Minh "ll "am
bao cho cac khoan vay cua Tlilp "oan (xem Thuyllt minh 23 va 27).

Bao gOm trong nguyl," gia cua tai san c6 "inh hCYuhJnh cO mOt s6 lai san vai nguy~n gia xap xi 8.090
lri$u VN£l "a khau hao hllt tai ngay 31 lhang 12 nam 2011 (31 lhang 12 nam 2010: 7.796 trieu VN£l)
nhl1ng van cOn "ang "l1Q'c SLYd\lng.

14. Tal san c6 "inh vO hinh

Quylm Quylln sli d\lng
Ph"n mllm Ban guylln T6ng cOngsli dyng "At cOng ngM

Nguyen gla
s6 dl1 "flu nam 43.896.062.525 13.940.500.000 673.578.300 330.000.000 58.840.140.825

Tang lrang nam 11.658.605.556 11.658.605.556

s6 dl1 cu61 n~m 43.896.062.525 25.599.105.556 673.578.300 330.000.000 70.498.746.381

Gla tri hao mOn lOy k6
s6 dl1 "flu nam (162.062.785) - (261.042.427) (192.500.000) (615.605.212)

Hao mOn trong
(1.918.045.452)nam (1.465.828.452) (213.326.000) (156.391.000) (82.500.000)

s6 dl1 cu61 n~m (1.627.891.237) (213.326.000) (417 .433.427) (275.000.000) (2.533.650.664)

Gla trj con 1,1
s6 dl1 "flu nam 43.733.999.740 13.940.500.000 412.535.873 137.500.000 58.224.535.613

s6 dl1 cu61nAm 42.268.171.288 25.385.779.556 256.144.873 55.000.000 67.965.095.717
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T<ili ngay 31 lhang 12 nam 2011, Quy~n S12 dung aat vai gia lrj con '<ili khoang 42.268 lri$u VND
(31 lhang 12 m'lm 2010: 43.734 tri$u VND) alf<;l'Clh~ chap t<iliNgan hang TMCP Cong ThlfO'ng _ Chi
nhanh Nam Sai Gon va Ngan hang ThlfO'ng m<iliCO phlm A CMu ail aam bao cho cac khoan vay ngan
h<ilnva dai h<ilncua Tap aoan (xem Thuy~l minh s6 23 va 27).

Bao g6m lrong nguy~n gia cua lai san c6 a;nh vo hlnh co mOt s6 tai san vai nguy~n gia xap xl 133 lri$u
VND aa khau hao h~l t<ilingay 31 thang 12 nam 2011 (31 thang 12 nam 2010: 75 lri$u VND) nhlfng vilncon aang alf<;l'CS12 dung.

15. Chi phI xAy d\l'ng cO' ban de;. dang

s6 dlf aau nam
Tang !rong nam

Chuyiln sang bat aOng san aau llf
Chuy~n sang tal san c6 ajnh Mu hlnh
Chuyiln sang chi phi tra lrlfac dai h<iln

56 dll cu61 nam

16. Bolld(mg san diu III

2011
43.595.291.712
96.337.918.171

(546.568.610)
(136.894.446.061 )
(1.255.676.291 )

1.236.518.921

2010
531.283.748

43.739.643.764
(675.635.800)

43.595.291.712

-
-

Nguyen gill
s6 dlf aau nam
Tang trong nam

Chuyl!n tll' xay dl,YngCO'ban d6' dang
Thanhly

56 dll cu61nAm

Gill trI hao mon lOy k6
s6 dl1 aau nam

Hao mon lrong nam
Thanh Iy

56 dll cu61 nAm

Gill trI con 1\11
s6 dl1 aau nam

56 dll cu6! nAm

23

TlJ'm Ihu pMI s6ng

37.583.618.667
72.453.920

546.568.610
(23.098.089)

38.179.543.108

(16.349.265.266)
(6.337.832.083)

12.778.831

(22.674.318.518)

21.234.353.401

15.505.224.590



Cong ty C6 phan Co h'"
THUYErMINHBAOCAOTA ng ng ~ Tlen Phong
cho n~m tal chlnh k6tth' I ;HINH HQ'PNHAT(tl3p theo)
flan vj l1nh: flOng Vi$t ~~~g y 31thilng 12 n~m 2011

17. f>~ut" vao cOng ty IIAnk6t

VNf>
2.105.211.580

VNf>
2.051.800.849COng ty CO phan Thilln V~n

COng ty COphan thanh loan
In,rc luy~n Mua Xu!!n (a)
COng ty COphan fljnh Vi Tilln
Phong (b)
COng ty CO phan flau tll' H;;'I
tang Toan cau ("Gil") (c)

31thang 12 nam 2011
501"I>'09
cOphl6u
192.000

231.000 1.792.017.357

3.213.340 42.124.236.397

31 thang 12 nam 2010
501"1""9
cO phl6u
192.000

183.000 2.634.099.176

211.000 1.966.458.502

3.995.340 45.206.559.140

(b)

==================44~6.2i02~1~.4~6~5.~33~4~=====..J5J:1.~85~8!;).9~li7.~6i67~

(a) ~~~n~o~~~a ~au tll' 2.6~0 tri$u VNfl. lll'ang ~lI'ang 18.77% vOn ~i~u 1$ clIa COng ty CO han~g~~n3~~~~1;~i~:{~I~~~;:~~~a;:!11~0~~i~i;~~~~~~il~~~a:h~~~ ~~~~~ ~~~ ~~nv~~~o~~

Theo Giay phep flang kyoKinh doanh sO 0310056838 ngay 17 !hang 9 nam 2010 clIa COng ty
CO phan fllnh VITitln Phong. quy~n bi~u quy~l clla T~p ~oan la 25%. TGlingay 31 thang 12 nam
2011. T~p ~oan ~a ~au tll' 2.310 tri$u ~Ong. tll'ang ~lI'ang 69.84% trong vOn gOp lhl,l'c l~ (ngay
31lhang 12 nam 2010: 71.55%).

(c) T~p ~oan ~flU tll' vao vao COng ty COphan flau tll' H;;'Itang Toan cau ("Gil") theo Giay Chirng
nh~n flang kyokinh doanh sO 411032000094 ngay 13 thang 12 nam 2010 do So K~ hOGlchva
flau tll' Thanh phO HO Chi Minh cap. TGlingay 31 thang 12 nam 2011. T~p ~oan ~a gOp
32.133.400.000 VNfl, tll'O'ng~II'O'ng41.02% vOn~i~u 1$clIa Gil. trong ~OCong ty CO phan COng
ngh~ Ti~n Phong ("ITO")va COng ty CO phan K9 thu~t fli~n Toan cau ("GLr) Ian 11I'Q'!~a gOp
002% va 41% von ~i~u I~ clla Gil (31 thang 12 nam 2010: 39.953.400.000 VN£l, tll'O'ng dll'ang
51% vbn di~u I~ clla Gil, trong ~O, ITO va GLT ~a gOp Ian 11I'Q'!la10% va 41%). Tron~ nam, Hlp
doan ~a chuy~n nhll'Q'ng 782.000 cO phi~u. tll'ang irng 9.98% vOn cO phan ~ua Gil cho
Southeast Asia Telecommunications Holdings Pte. Ltd, cOng ty ~1I'Q'cthanh I~p t;;'llSingapore.

Bien ~Qng gia tri ~au tll' trong cac COng ty litln ket trong nam nhll' sau:

j

,
•

-

SOdll' ~au nam
Tang !rong nam
LQ'inhuan dll'Q'cchia
Chuy~n nhll'Q'ngvon
COt(rc. lQ'inhuan M nhan trong nam

Phlln 10;;'lil;;'Ii
£lieu chlnh nam trlJ'OC

2011
51.858.917 .667

200.000.000
5.126.817.916
(8.864.031.204)

(2.636.000.000)
335.760.955

46.021.465.334

2010
43.744.151.700
7.323.400.000
1.729.063.530

(937.697.563)

51.858.917.667

-
24



Gong ty G6 ph~nGong ngh~TiEm Phong
THUYET MINH BAo CAO TAl cHINH HQ'P NHAT (tUlP thee)
cho nim tal chinh k(,t thuc ngay 31 thang 12 nim 2011
Dan vi lfnh: DOng Vi$t Nam

18. Dau tLl'dal h~n khac

31 thang 12 nim 2011 31 thang 12 nam 2010

2010

800.000.000

9.356.347.464

1.500.000.000
200.000.000

1.831.595.000

5.824.752.464

20.110.104.471

2.650.000.000

1.098.957.000

1.831.595.000

1.500.000.000

7.920.000.000
5.109.552.471

Billn ~Ong dl,t ph6ng giam gia cae khoan ~au tll dai h;;lnlrong nam nhll sau:
2011

800.000.000
1.200.000.000

SOdll "au nam
Tang lrong nam (*)

19. 0\1' phi>nggiam gla cac khoan "au tLl'dill h~n

Dau tll vao eO phillu ella COng ty CO phan Thai San
Tilln Phong
Dau tll vao eO phillu ella COng ty CO phan Tlln LUoa
DllUIII 100.000 USD vao COng ty TNHH Hanel. CSF
COng ty COphan Thanh toan Tn,re luylln MOa xuan
(Xem Thuyllt minh 17)
Khoan yay eung dip ehO COng ly TNHH Hanel- CSF
v6'i lai su!1l16,8% mOt nam trong 3 nam klllCr lhang 3
nam 2011
ChO nhan villn yay ~ll ~au III vao COng ty Thilll bi ~i$n
Th;;lehAnh va khOng lfnh lai suat
Tilln gUoie6 ky h;;ln lrlln 1 nam

SOdLl'cuOInim 2.000.000.000 800.000.000

(*) Cae khoan dl,t ph6ng tang trong nam bao gOm:
2011 2010

DI,tph6ng eho khoan ~au tll vao COng ty COphan Thanh
loan In,re tuylln MOaxuan
DI,tph6ng eho khoan ~au III vao COng ty CO phan Thai San
Tilln Phong

800.000.000

400.000.000 800.000.000

1.200.000.000 800.000.000
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Cong ty COph~n Cong ngh~ Tien Phong
THUYET MINH BAO CAO TAl cHINH HQ'PNHAT (tlip theo)
eho nAm tal ehrnh kAt thue ngay 31 thang 12 nAm 2011
Dcyn vi lInh: DOng Viet Nam

20. Chi phi tra tr.roe d31h~n

Chiphllhui dBl
Chiphi h~1

Chiphi Chiphi1"- v16" cAu Ifc NAng cAp Chi phi bio trl. Cling cy,
T6ng cOngIra 1"- thinh lip ho.t(fOng b6G6n yAn phong bio hanh tr;;tm dung cu

56 d" d~unAm 118.422.674 1.388.298.939 838.995.474 240.577.319 815.307.274 691.457.401 4.093.059.081

Tang trong nam 11.272.500.000 7.524.646.284 1.836.283.683 273.580.128 2.506.335.851 23.413.345.945

ChuyAnllr x!y
d"ng CO' bande>
dang 761.725.894 493.950.397 1.255.676.291

PMn b6!tong
nAm (93.937.500) (3.290.000) (251.394.000) (23.935.148) (376.552.596) (471.081.631) (821.199.546) (2.041.390.421)

56 dU' cu61 "Am 11.178.662.500 115.132.674 8.661.551.223 815.060.326 2.462.034.300 617.805.771 2.870.544.103 26.720.690.897

21. nr san dal h~n khae

D~t cQc tilm thua
Ky quy, thll chap l<li ngan hang "ll "am bao cho
cac hQ'p"Ong kinh til
D~t CQCkhac

22. LQ'IthA thU'ang m~1

Nguy6n gla
Tang !rong nam va 50 dll cuOi nam

Gia trj hao m6n lUy kA

Hao mOn !rong nam va 50 dll cuOi nam

Gia lrj e6n I~I

56 dU'eu61nAm

23. Vay ngAn h~n

31 thang 12 nAm 2011 31 thang 12 nAm 2010 '"
2.300.678.000 2.621.442.889 .~

.:14
:j(

2.753.880.480 4.460.339.813 10
216.932.120 330.261.392 ~,
5.271.490.600 7.412.044.094

(II,
I

"";;;:

3.374.772.030

(253.107.902)

3.121.664.128

Vay ngim h1;lnngan hang (a)
Vay ngan h1;lntiJ' ban Han quan (b)
Vay ngan h1;lntiJ' cac ca nhan (c)
Vay dai h1;ln"lm h1;lntra (xem Thuyllt minh 27)

31 thang 12 nAm 2011
16.581.469.852
1.000.000.000

35.241.164.000
18.098.357.580

70.920.991.432

31 thang 12 nAm 2010
32.452.216.780

34.176.943.000
221.592.000

66.850.751.780

(a)

(b)

(c)

cac khoan vay ngan h1;ln tiJ' cac Ngan hang ThU'cyng m1;liCO phlm Ky thllong Viet Nam. Ngan
hang ThU'ong m1;liCO phlm A Chau. Ngan hang HOng KOng ThU'Q'ng Hai va Ngan hang Dau tll va
Phattrilln Viet Nam "U'Q'c "am bao bang cac tai san cO "inh. Quylm SLrdung "at cua Tap "oan
(xem Thuyllt minh 50 13 va 14). va Quylln SLrdung "at. ti~n gLri cO ky h1;lnva tai san khac clla mOt
sO thanh vian HOi "Ong Quan trio cac khoan vay ngan h1;lnnay chiu rai suattiJ' 16.5% "lln 21,79%
mOt nam (2010: 13% "lln 16,5%).

Khoan vay tiJ' COng ty TNHH ThU'ong M1;liDich Vu Killu Phong la khOng can "am bao va chiu lai
suat 14% mOt nam.

Vay ngan h1;lncac ca nhan, khOng can "am bao vai rai suattiJ' 12% "lln 21% mOt nam (2010:
12% "lln 19,8%).
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C6ng ty cll phlin C6ng ngh~Tien Phong
THUYET MINH BAO CAO TAl cHINH HO'PNHAT (tl6p theo)
cho nam tal chlnh k6t thUc ngay 31 thang 12 nam 2011
£)an vj tlnh: £)OngVi$t Nam

24. Thu6 va cac khoan phai n<ip Ngan sach Nha n"ac

31 tMng 12 nam 2011 31 !hang 12 nam 2010
Thu~ gia trj gia tang phai n<ip 6.203.704.853 5.4 72.120.183
Thu~ gia trj gia tang hang nh(lp khllu 874.185.491 964.600.653
Thu~ xullt nhap khllu 264.988.980 461.087.134
Thu~ thu nhap doanh nghi,;,p 21.725.136.510 16.321.807.445
Thu~ thu nhap ea nhan 2.171.943.693 1.399.869.802
Thua nha !h~u 1.719.529.211
Cae lo"i thua khae 86.439.131 915.148.431

33.045.927.869 25.534.633.648

25. Chi phi phai tra ."
'>2

31 thang 12 m'lm 2011 31 !hang 12 nam 2010
N

Chi phi lal vay 780.790.254 1.675.968.793 .1
Trleh twae chi phi eho dl,f an 2.671.580.481 1.911.912.327 ;,
Chi phi lap l1at, van ehuylm, nhan eOng tr"m 2.760.324.131 3.337.220.658 .L
Chi phi djeh Vv ehuylm mOn 88.000.000 264.523.319 ~

Chi phi phai Ira khae 180.786.482 212.279.156 --.~
6.481.481.348 7.401.904.253

26. Cac khoan phai Ira, phal n<ip khac

31 !hang 12 nam 2011 31 !hang 12 nam 2010
COtCrephai tra 960.000.000 5.090.957.000
Phai Ira khae eho ea nhan (*) 8.970.000.000 20.980.000.000
Phai Ira khae eho cae blln Jilln quan (*) 793.158.550 1.106.618.708
Tai san thlra eM Xlr Iy 285.840.407 327.279.412
Bao hiam xa h<ii, bao hiam y t~, bao hiam thAt nghi$p 183,350,927 139.060.454
Nhan l1al CQe,ky quy 684.777.000 42.000.000
Tian thull I1Attlr blln !illn quan 284.348.160
Cae khoan phai tra khae 1.368.837.966 984.438.230

13.530.313.010 28.670.353.804

(*) Cae khoan phai tra cae Mn !illn quan va cae ca nhan khOng e~n l1am bao va khOng ehju lai suAt.
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Gong ty Gll phan Gong ngh~Til~nPhong
THUYET MINH BAO CAO TAl CHINH HQ'P NHAT (tJ6p lheo)
cho nAm tAl chfnh k~llhuc n91ly 31lhAn9 12 nllm 2011
£lO'nvj tlnh: £lOng Vi~l Nam

27. Yay dill h~n

Khoan vay (a)
Khoan vay (b)
Khoan vay (c)
Khoan vay (d)
Khoan vay (e)
Khoan vay

TriY: vay dai h<ln <1~nh<ln Ira (xem Thuy~l minh 23)

31lhAng12 nllm 2011
244.995.000

56.683.726.960
47.623.560.918

733.200.000
509.083.000

105.794.565.878
(18.098.357.580)

87.696.208.298

31 lhAng 12 nllm 2010
384.999.000

37.340.226.160
14.977.490.425

366.976.000

53.069.691.585
(221.592.000)

52.848.099.585

(c)

(a) Khoan vay dai h<ln III Ngtm hang T~LfO'ng m<li CO phan A Chau - Chi nhanh La van S9 <1~mua
xe 0 10. Khoan vay <1LfQ'Cbao <1ambang lai san hlnh lhanh III khoan vay (xem Thuy~l minh 50 13)
va <1LfQ'Choan Ira lrong vOng 36 lhang k~ llilhang 12 nam 2010. Khoan vay nay chju lai suallll'
17% <1~n20% mOl nam (nam 2010: 17%).

(b) Khoan vay Ill' ngan hang ThLfO'ng m<li CO phan A Chau (ACS) val h<ln mlrC tin dVng la 26. 788 tri~u
VN£l, 2~.000 tri~u VN£l va 8.212 lri~u VN£l va <1LfQ'Choan Ira ba lhang mOl Ian lrong 16 <1Q'1bang
nhau bal <1auIII 16 lhang 3 nam 2012, 27 lhang 3 nam 2012 va 18 lhang 8 nam 2012. Lai sual
lhl,l'c l~ blnh quan cho khoan vay III 16,50% <1~n23,50% mOl nam (2010: III 16,50% <1~n22,50%
mOl nam). Khoan vay dai h<ln nay <1LfQ'C<1ambao bang lai san c6 <1jnhhCru hlnh, quy~n slr dvng
<1al(xem Thuy~l minh 56 13 va 14) va 1.200.000 cO phan COng ty CO phan K9 lhual £li~n Toan
cau, lhuOc sa hCruclia COng ty CO phan COng ngM Tian Phong.

Khoan vay dai h<ln vai h<ln mlrc 60.000 lri~u VN£l III Ngan hang ThLfO'ng m<li CO phan COng
ThLfO'ng Vi~l Nam - Chi nhanh Nam Sai GOn cho vi~c lhl,l'c hi~n xay dl,l'ng lOa nha ITO, khoan vay
<1LfQ'Choan Ira hang quy bal <1auIII ngay hoan lhanh clia loa nha ITO, lhang 12 nam 2011, cho
<1~nlhang 12 nam 2018. Khoan vay <1LfQ'Cbao <1ambai chlnh lOa nha ITO va Quy~n Slr dvng <1al
clla COng ty (xem Thuy~l minh 56 13 va 14) va chiu lai sualill 19% <1~n21% mOl nam (nam 2010:
19%).

-H

(d)

(e)

Khoan vay III Ngan hang ThLfO'ng m<li CO phan K9 ThLfO'nQ Vi~l Nam - Chi nhanh Tan Sinh
("Techcombank") <1~mua xe 0 10. Khoan vay <1LfQ'Cbao <1ambang tal .san hlnh thanh III khoan vay
(xem Thuy~l minh 56 13) va <1LfQ'Choan Ira lrong vOng 241hang kl! lLf lhang 5 nam 2011. Khoan
vay nay chju lai suaI17,75% mOl nam.

Khoan vay III ngan hang ACS <1~mua xe 0 10. Khoan vay <1LfQ'Cbao <1ambang lai .san hlnh lhanh
Ill' khoan vay (xem Thuy~l minh 56 13) va <1LfQ'Choan Ira lrong vOng 36 lhang kl! lLf lhang 10 nam
2011. Khoan vay nay chiu lai sual 21,10% mOl nam.
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Gong ty Gb phan Gong ngh~Tien Phong
THUYET MINH BAOcAo TAl CHINH H<;7PNHAT (th\p theo)
cho nam tal chlnh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2011
Dan vi Unh: DOng Vi~l Nam

28. VOn chu se. hCtu
nnh hlnh lhay 110ivOn chu sa hCrulrang nam nhlP sau:

Qu?
Quj dIu tll' dY' phOng Ch6nh Itch LQ"I nhu1"

rAng CORgVOn cO phAn c6 phl6ugui phAt trI6n tal chlnh tj 91A chuoa phln ph I

56 dU', ngAy 1 th6ng 1 nAm
2010 116.103.990.000 (15.680.000) 204.783.467 2.524.125.699 46.570.264.445 132.783.819.040

III thuan trong nlm phi" b6
chOcAe cOdOng cOng ty me 39.268.314.399 39.268.314.399

Chia cO tLie (13. 948.628.1 04) (13.948.628.104)

Ttlch ~p cae quy 684.314.148 (2.865.402.909) (2.181.088.761)

lQ'i nhu~nchl1a thl/C hit"
phat sinh do h(rp nhAt cae
COngty con 2.092.727.396 2.092.727.396

Trir cae khoAn truy thu va
nOp ph", thu6 (322.852.349) (21.039.385) (343.891.714)

Di~uchlnh tang LO'!nhuan '"sau thu6 aun pha." ph6l tlr l<
cae OLl9 Cfau til ph;!!ttriAn va ,
Olf phOng tal chlnh da ttfch (101.846.642) (38.578.332) 140.424.974 N
Cae dit\u chlnh do hO'PnhAl (4.017.472) (103.979.904) 360.776.360 252.n8.984 .~
56 dll, ng'Y t thing 1 nAm

\ 1

2011 116.103.990.000 (15.680.000) 98.919.353 2.743.029.262 71.597.437.196 190.527.695.811 .\(
Lai tIlutn trong nAm phAn b6 ••
ChOcae c6 40ng cOng ty m, 45.529.365.466 45.529.385.486 ,
Chia c6 M:: (9.287.0".800) (9.287.064.800) ~
Trlch I~pcae Quj 1.076.626.438 (5.289.947.331) (4.213.120.893)

Hoan nh~pl4i~uehlnh quY (98.919.353) (101.533.527) 96.919.353 (101.533.527)

Chenh Itch tY giA 106.863.262 106.863.282

Di4u chlnh cho nAm tn16'c (205.8 ••.•• 8) (631.407.391) (837.302.239)

56 dll, ngay 31 thAng 12 nlm
2011 116.103.990.000 (15.680.000) 3.512.427.325 106.863.282 102.017.322.513 221.724.923.120

VOn cO phfm I1lPQ'cpM duy~l va l1a phal hanh cua COng ly:

VOn cO ph<\n I1lPgc pha duy~l

CO phiau phO IhOng l1a phal hanh

Mua JSlicO phieu phO IhOng l1a phal hanh

SOc6 phiau phO thOng hi~n l1ang IlPU
hanh

31 tMng 12 nam 2011 31 thang 12 "am 2010
SOhlQ'ng SOhlQ'ng
cOphi~u VNEl cO phl~u VNEl

11.610.399 116.103.990.000 11.610.399 116.103.990.000

11.610.399 116.103.990.000 11.610.399 116.103.990.000

(1.568) (15.680.000) (1.568) (15.680.000)

11.608.831 116.088.310.000 11.608.831 116.088.310.000

Tal ca cO phieu phOlhOng cO m~nh gia la 10.000 VND.
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Cong ty clI phc\n Cong nghe TiEm Phong
THUYET MINH sAo CAO TAl CHINH HOOPNHAT (liAp theo)
cho n~m tal chlnh k41lhUc ngay 31 thang 12 n~m 2011
Dan vi tlnh: DOng Vi~t Nam

29. LVi lch cO "6ng Ihi4u sO

SO dll dau nam
VOn g6p trong nam
LQ'inhuan pMn bO cho cO dOng thillu sO
CO tlrC dllQ'C chia
Trlch lap cac quy
Dieu chfnh cac quy
(Mua)/ban cO phillu quy
Ch~nh I~ch tY gia
Dieu chinh cho nam trllac
Khac

SOd" cuOI n~m

30. Doanh lhu ban hang va cung c~p djch v~

Doanh thu ban hang h6a
Doanh thu ban thanh pham
Doanh thu cung cap djch v~ va ky thuat
Doanh thu cho thu~ bat <10ngsan <1autll
Doanh thu xay d\l'ng va lap dal

TOng doanh lhu

Hang ban bj tra l<;Ii
Hang ban giam gia

Doanh lhu lhu~n

31. Gla vOn hang ban

Gia vOn hang h6a
Gia vOn thanh pham
Gia vOn djch Vu va ky thuat cung cap
Gia vOn cho thu~ bat <10ngsan <1autll
Gia vOn xily d\l'ng va lap <1at
D\I' ph6ng giam gia hang tOn kho

30

2011

120.401.281.140
27.219.123.695
32.855.308.530
(19.750.216.065)

(916.652.869)
(41.466.473)
(82.556.743)
173.424.555
152.831.862

(761.812)

160.010.315.820

2011
449.325.148.413
25.377 .492.274
68.980.082.722
28.506.310.709
150.448.403.978

722.637.438.096

(1.572.732.918)

721.064.705.178

2011
328.627.872.743
12.356.302.755
54.105.781.999
15.691.656.784
113.614.134.499

1.244.713.328

525.640.462.108

2010

80.400.525.862
28.502.199.640
28.746.371.080
(16.063.087.369)
(1.116.048.841 )

33.996.951
(42.201.197)

(60.474.986)

120.401.281.140

2010
358.746.343.269
21.474.145.016
95.069.478.432
25.952.177.330
133.257.861.677

634.500.005.723
(6.862.599.878)

(52.807.276)

627.584.598.569

2010
258.883.352.555

7.749.230.109
59.435.706.766
13.317.317.966
93.721.767.002

603.461.943

433.710.836.341



Cong ty COph~nCong ngh~TiE'" Phong
THUV£T MINH BAO CAO TAl CHINH HO'P NHAT (tUip theo)
eho nam till ehlnh kAt thUe ngay 31 thang 12 nam 2011
£)an vi t1nh: £)Ong Vi(!l Nam
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C6ng ty cll ph~nC6ng nghi.!TiE'" Phong
THUYET MINH BAO CAO TAl CHINH HOOPNHAT (ti~p theo)
cho nam tai chlnh ketthuc ngay 31 thang 12 nam 2011
£lO'nvi linh: £lOng Vi(!t Nam

36. Thue thu nh~p doanh nghi~p

Thua su;1t ap dung

T~p "oan c6 nghla Vu nOp thu~ thu nh~p doanh nghi(!p ("TNDN") vcri m(rc thu~ suat 25% tr~n IQ'inhu~n chju
thu~.

COng ty CO phAn Ky thu~t £li(!n Toan cAu, c6ng ty con, "lfQ'C mien thu~ TNDN "Oi vcri hm;tt "Ong san xuat
san pham va thi~t bj "lfQ'C sUodung trong nnh VI,fCvien thOng cho hai nam til' nam "Au Mn COng ty pMt sinh
lQ'inhu~n chju thu~ (2008 - 2009) va "lfQ'C giam 50% thu~ TNDN cho ba nam ti~p theo (2010 - 2012).

£lOi vcri hO'ilt "Ong chlnh cua COng ty TNHH PhAn Mam -nan Phong, c6ng ty con, nhlf "lfQ'C trlnh bay lQi
Thuy~t minh s6 1 cua Thuy~t minh Bao cao Tai chlnh, COng ty cO nghla Vu nOp thu~ thu nMp doanh nghi(!p
("TNDN') vcri thue suat 10% tr~n thu nh~p chju thue trong 15 nam ke til' khi COng ty bat "Au hO'ilt "Ong va
25% cho cac nam tiep thee. COng ty "lfQ'C mien thu~ TNDN trong bOn nam ke til' nam "Au Mn pMt sinh thu
nh~p chiu thu~ (2008 - 2011) va giam 50% thue TNDN trong chin nam tiep thee (2012 - 2020).

Theo Nghj c1jnhSO 10112011/N£l-CP qui "jnh chi tiet thi Mnh Nghj quy~t SO08/2011/NQ-QH13 cua Qu6c hOi
va ban Mnh bO sung mOt s6 giai pMp va thu~ nham thao gO' khO khan cua doanh nghi(!p va ca nhan ban
hanh ngay 4 tMng 11 nam 2011, cac hO'ilt "Ong cua cac COng ty trong T~p "oan "ap (rng "lfQ'C cac Mu chi
cua doanh nghi(!p nhc va vil'a, do "0 cac COng ty trong Hp "oan "lfQ'C giam 30% thue TNDN cho toan bO
nam 2011.

Ghi nhan trong bao cao kat gua hoat "Ong kinh doanh

Chi phi thue TNDN trong nam "lfQ'C linh nhlf sau:

,,
,
••,
-.•

Chi phi thue TNDN hi~n hanh
Nam hi(!n hanh
DI,f phOng thieu til' cac nam trlfcrc

Chi phi thue TNDN hoan I~i
cac khoan cMnh I(!ch t'ilm thai

Chi phi thue thu nhip doanh nghiip

2011

14.496.236.783
54.753.105

14.550.989.888

(891.944.849)

13.659.045.039

2010

19.465.079.482

19.465.079.482

(758.508.167)

18.706.571.315

Vi(!c linh thue TNDN hi(!n hanh cOn tily thuOc vao vi(!c kiem tra va pha duy(!t cua cac cO'quan thu~.
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Cong ty c6 phAn Cong ngh~Th~nPhong
THUVi!T MINH BAO cAO TAl cHINH HO'PNHAT (tlAp theo)
cho n~m tal chlnh k6t thUc ngay 31 thang 12 n~m 2011
Dcm vi t1nh: DOng Vi~t Nam

DOi chieu thue sufllthU'c t~

L9'I nhu~n k6 toan trtJ'ac thu6
Thu~ TNON theo thu~ suflt ap dung
Anh hU'ang clla cMnh I~ch thu~ suflt ap dung a cac COng ty con
trong T(lp doan
Chi phi khOng dU'O'ckhflu trll'
U'u dai thu~
Anh hU'ang clla giam thu~
Thu nh(lp khOng chiu thu~ tll' 100inhuM dU'O'cchia tCrcOng ty con
Tal san thu~ hoan l<;Iitrlln cac khoan 10 thu~ khOng dU'O'cghi nh(ln
OI,PphOng thi~u tll' cac nam trU'6'c

2011

92.043.739.055 %
22.998.322.975 25,00%

(1.054.307.994) (1,15%)
348.217.794 0,38%

(2.171.911.360) (2,38%)
(5.917.969.919) (6,48%)
(1.751.001.623) (1,90%)
1.152.942.061 1,25%

54.753.105 0,06%

13.659.045.039 14,85%

Cac tai san thu~ thu nh(lp hoan l<;Iichll y~u sau dU'O'cT(lp doan ghi nh(ln va tlnh hlnh bi~n dong trong
nam nhU' sau:

-

OI,PphOng nO' phai thu khO dOi
Trlch trU'6'c chi phi lap dat
Chi phi bao hanh phai tra
Tai san thu~ hoan l<;Iitrlln khoan
lai chU'a thl,Pchi~n tCrcac giao djch
noibo
Khac

Till san thu6 thu nh~p ho~n If I

56 dl1 t;ll ngay
31 thang 12 n~m 2010

117.918.239
19.573.389
50.555.739

675.164.284
21.987.927

885.199.578

Ghl nh~n tr6n
Bao colo k6t qua

hOft dOng kinh doanh
(117.918.239)
(19.573.389)
(2.368.102)

1.053.792.506
(21.987.927)

891.944.849

56 dl1 t;ll ngay
31 thang 12 n~m 2011

48.187.637

1.728.956.790

1.777.144.427

37. UI tr6n c6 phi6u

Uli cO' ban trlln cO phi~u

Vi~c t1nh lai cO' ban trlln cO phi~u cho nam k~tthuc ngay 31 thang 12 nam 2011 dU'O'cdl,Patrlln 100inhu(ln
pMn phOi cho cac cO dOng phO thOng la 45.529.385.486 VND (2010: 39.268.314.399 VND) va 50 IU'O'ng
trung blnh clla cO phl~u phOthOng dang lU'u hanh la 11.608.831 cO phi~u (ngay 31 thang 12 nam 2010:
11.608.831 cO phi~u). Lai cO' ban trlln cO phi~u dU'O'ct1nh nhU' sau:

-

-
LI"I nhu~n sau thut. phan ph61 cho c6 dOng cOng ty m~

SO IU'O'ngtrung blnh cO phi~u phO thOng lU'u hanh trong
nam

UI ca ban tren c6 phlt.u

2011
45.529.385.486

11.608.831

3.922

2010
39.268.314.399

11.608.831

3.383

-
--

Lai suy giam tren cO phieu

T(lp doan khOng cO cOng cu tal chlnh nao cO thll se anh hU'ang d~n SI,Psuy glam ti~m tang dOi val cO
phieu phO thOng.
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Gong ty Gll phan Gong ngh~TiElnPhong
THUYET MINH BAO CAO TAl CHINH HOOPNHAT (t1~ptheo)
cho nAm tal chlnh kilt thuc ngay 31 thang 12 nAm 2011
Dan vi tlnh: DOng Vi~t Nam

38. M",c "Ich va chlnh sach quan Iy ,ul '0 tal chlnh

T$p "oan chiu cac rui ro sau khi SlYd•••ng cac cOng c•••tai chlnh, gOm c6: nUiro thi trlJ'6'ng, rui ro tin d•••ng
va rui ro thanh khoan.

Ban Giam "bc chiu trach nhi~m chung "Oi v6'i v.i~c thillt I$p va giam sat nguy~~. tac quan Iv nUi ro tai
chlnh. Ban Giam "bc !hillt I$p cac chlnh sach nham pMt hi~n va pMn tlch cac rUi ~o ma T$p "o~n phal
chiu, thiilll$p cac bi~n pMp killm soat rui ro va cac h,ln miJ'c nUi~o !hlch hoop, va glam s~t cac r~1ro.va
vi~c thllc hi~n cac h,ln miJ'c rul roo H~ thOng va chlnh sach quan Iy rul ro ""OOc xem xet 1<11"Inh ky nham
pMn anh nhO'ng thay "Oi cua cac "iau ki~n thi lrll6'ng va h0<lt "Ong cua T$p "oan.

Rui ro thi trll(yng

Rui ro thi lrll6'ng la rui ro gia tri hoop Iv hO$c Illu chuylm tian t~ tllang lai cua mOt cOng c•••tai chlnh se
billn "Ong theo Sll biiln "Ong cua gia thi trlJ'6'ng. Rui ro thi lrll6'ng bao gOm ba 10<lirui ro: rui ro tian t~,
rui ro lai suat va rui ro gia. M•••c lieu cua vi~c quan Iv rui ro thi trlJ'6'ng la quan Iv va kiilm soat miJ'c "0 nUi
ro trong gi6'i h<ln chap nh$n ""OOC,trong khi van tOi "a h6a Iooinhu$n.

Rui ro tien te
T$p "oan chiu rui ro tY gia tr~n cac giao dich mua va ban bang cac "Ong tian t~ khOng phai la DOng Vi~t
Nam. Ng0<li t~ c6 rul ro nay chu yilu la "Ong DO la MY ("USD"), "Ong Euro ("EUR") va DO la Singapore
("SGD").

T?p "oan "am bao rang miJ'c "0 nUiro tian t~ thufm ""OOc duy trl CJ mOt miJ'c "0 c6 thil chap nh$n ""OOc
bang cach mua va ban cac ng0<li t~ theo tY gia thllc hi~n t<li th6'i "i~m khi cAn thiilt ,,~ h<ln chil Sll mat
can bang t~ong ngan h<ln. Ban Giam "Oc khOng thllc hi~n cac giao dich ph6ng ngiJ'a nUiro tian t~ sau khi
"a can nhac chi phi cua vj~c SlYd•••ng cac cOng c•••tai chlnh ph6ng ngila rui ro c6 th~ wQ't m(rc rui ro
tiam tang cua biiln "Ong tY gia.

Rui ro tiiln t~ cua T$p "oan ''OJv6'1USD, EUR va SGD nhll sau:

31 thang 12 nAm 2010
USD EUR SGD

Till san tal chlnh
Tian
DAu tll ngan h<ln
Tra tr1lO'c cho ngll6'i ban
Tai san ngan h,m kMc

31 thang 12 nAm 2011
USD EUR SGD

19.736 5.079
270.000

15.054 16.140 269.922
85.478

51.709

41.360

711

390.168 20.027 269.922 57.844 100
COng n9' tal chlnh
Yay ngan h,m

PMi tra ngll6'i ban

Tra tr1lO'c cho ngll6'i ban

54.130

1.968.513 179.988

5.931

100.000

97.000 342.450

4.680

2.353

Ru; ro lai suat

2.028.574 179.988 97.000 447.130 2.353

Tap "oan chiu nUlro 11Usuat pMt sinh tiJ' cac khoan vay chiu lai suat "a ""OOc kv k~t. Tap "oan chiu rui
ro lal suat khi vay vOn theo lai suat tha nOi. Rui ro nay se ""OOCTap "oan quan lrj bang cach duy trl CJ
m(rc "0 hoopIy cac khoan vay vO'i lai suat tha nOi.
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Cong ty cll phc\n Cong ngh~Tien Phong
THUYET MINH BAO CAO TAl CHINH HO'PNHAT (tiAp theo)
eho nam tal ehlnh kAt thUe ngay 31 thang 12 nam 2011
Dan vi tlnh: DOng Viel Nam

Rui ro gia

Hp doan ~6 cac hO<lt.dOng dllU tCrvOn vao cac cOng ty da nillm yilt va chlla nillm yill va chju oji ro biiln
dOng 91acua cac khoan dllU tll nay. Cac yilu to oji ro anh hllang diln kilt qua cua cac khoan dau tll nay
bao gOm kill qua hO<l1dOng kinh doanh va t1nh hlnh lai chlnh cua cac cOng ty dllO'C dau III va dillu kien
thl tnrang .•Ban Giam dOc quan Iy rui ro li.lln quan dlln y~u to k~t qua hO<ltdOng kinh doanh va llnh hlnh
tal chlnh cua cac cOng ty dllO'C dau tll b<'lngcach chon i1,a cac nganh nghll kinh doanh va cac cOng ty
dll dau tll. yilu to oji ro lilln quan d{,n dillu kien thi trllang tl,J'ban than n6 bi anh hllang bai cac dillu kien
kl~h t{, chung cua Viet Nam va cac hanh vi cua cac nha dau tll, nllm ngoai kM n<'lng killm soat cua Ban
Gram dOc. Nhling yilu to nay d<'ldan diln cac dillu kien thi tnrang bi~n dOng nhillu lrong hai n<'lmvCra
qua.

Ruj ro tin dung

Rui ro tin dvng xay ra khi mOt khach hang ho(lc dOi tac khOng dap (rng dllO'C cac nghTa vv trong hOOp
dOng dan d~n cac tOn that tai chlnh cho T(lp doan. Tap doan c6 chlnh sach tin dvng phti hOOpva lhllang
xuylln theo dOi t1nh hlnh dll danh gia xem Tap doan c6 chju rui ro tin dvng hay khOng. Rui ro tin dvng tOi
da dllO'C thll hien la gia trj con I<li cua sO dll phai thu khach hang, tra Irllac cho ngllai ban va pMi thu
khac nhll trlnh bay lrlln Bang can dOi K{, toan.

Rui ro thanh khoan .~.~:~~
Mvc dlch quan Iy rui ro thanh khoan nham dam bao du nguOn vOn dll dap (r~g cac nghTa vV tai chlnh '.: /~Clft ~
hien t<li va trong tllang lai. Tinh thanh khoan cOng dllO'C Hp doan quan Iy nh<'lm dam bao m(rc phv IrQi .• I.~ IV
gilia COngonO' d{,n h<ln va tai san d{,n h<ln trong n<'lma.m(rc c6 th~ killm soat. dOi vai sO vOn ma Tall- :" •.J lOAN \
doan tin r<'lng c6 lhll t<lOra trong n<'lmdo. Chlnh sach cua Tap doan la theo dOl thllang xuylln cac yll ~1l~N~~~,
cau thanh khoan hien t<li va dl,J'ki~n trang tU'ang lai nham dam bao Tap doan duy trl du m(rc dl,J'phong ~~
tilln m(lt, cac khoan vay va du vOn ma chu sa hCl'ucam kilt gop vOn nMm dap (rng cac quy dinh vll tlnh ~ r".tfj
lhanh khoan ngiln h<ln va dai h<ln han. " -

Bang dllai day trlnh bay chi ti~t cac m(rc dao h<ln theo hoopdOng con I<li dOi vai cOng nO' lai chlnh phi
phai sinh va thai h<ln thanh loan nhll da dllO'C thea thuan. Bang dllai day dl,J'atrlln dong tilln chlla chi~t
khau cua cOng nO' tai chlnh tlnh theo ngay sam nhat ma Tap doan phai tra.

DlIc711nam Tir 1-5 nam Tren 5 nam TOng eOng

31 thang 12 nam 2011
Cac khoan vay 70.920.991.432 73.042.804.939 14.653.403.359 158.617.199.730

Phai tra ngllai ban 110.615.831.291 292.884.003 - 110.908.715.294

Ngllai mua tra tilln tnrac 31.384.199.605 1.462.528.500 32.846.728.105

Chi phi phai tra 6.262.921.348 218.560.000 6.481.481.348

Phai tra khac 13.442.185.994 88.127.016 1.228.632.200 14.758.945.210

232.626.129.670 75.104.904.458 15.882.035.559 323.613.069.687

31 thang 12 nam 2010
Cac khoan vay 58.352.957.679 61.345.893.686 - 119.698.851.365

Phai tra ngllai ban 65.803.484.802 6.907.486.240 72.710.971.042

Ngllai mua tra tilln tnrac 14.582.654.839 4.020.037.242 18.602.692.081

Chi phi phai tra 7.221.398.877 180.505.376 7.401.904.253

Phai tra khac 28.555.132.356 115.221.448 972. 738.200 29.643.092.004

174.515.628.553 72.569.143.992 972.738.200 248.057.510.745
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Gong ty Gll ph~n Gong ngh~ Ti€lnPhong
THUV£T MINH BAO CAO TAl CHINH HOOPNHAT (tl6p theo)
eho n~m ~I ehlnh k~t thUe ngay 31 thang 12 n~m 2011
£Ian vi tlnh: £lOng Vi~t Nam

Bang dlYO'i"ay trlnh bay chi tillt cac mLrC"ao h:;m cho tai san tai chlnh phi phai sinh. Bang "lYQ'Clap tr~n
CC7 sa mLrc "ao h,m theo hQ'p "Ong chlYa chillt khau Clla tai san tai chlnh gOm lai til' cac tai san "0, nllu
cO. Vi~c trlnh bay thOng tin tai san tai chlnh phi phai sinh la can thillt ,,~ hi~u "lYQ'c vi~c quan Iy rUi ro
thanh khoan clla COng ty khi tlnh "lln thanh khoan "lYQ'c quan Iy tr~n CC7 sa COng nQ'va ~i san thufm.

Tap "oan chlYa "anh gia gia trj hQ'p Iy clla tai san ~i chlnh va cOng nQ' tai chlnh t:;li ngay 31 thang 12
nam 2011 do ThOng tlY 210 cOng nhlY cac quy "inh hi~n hanh chlYa cO hlYO'ng dAn C\l th~ vll vi~c xac
"inh gia trj hQ'p Iy Clla cac tai san tai chlnh va cOng nQ' tai chlnh. ThOng tlY 210 y~u cau ap d\lng Chu~m
ml,1Cbao cao tai chlnh Qu6c tll vlJ vi~c trlnh bay bao cao tai chlnh va thuyllt minh thOng tin ,,6i vO'i cOng
C\l tai chlnh nhlYng khOng "lYa ra hlYO'ngd~n tlYang "lYang cho vi~c "anh gia va ghi nhan COn9C\l tai
chlnh bao gOm ca ap d\lng gia tri hQ'p Iy, nham phO hQ'p vO'iChuAn ml,1c bao cao tai chlnh Qu6c teo

31 thang 12 n~m 2011
£lau tlY ngan h:;m
Phai thu khach hang
Trii trlYO'ccho nglYO'iban
Phai thu khac
£lau tlYdai h:;m khac

31 thang 12 n~m 2010
£lau tlY ngan h,m
Phai thu khach hang
Trii trlYO'ccho nglYO'iban
Phai thu khac
£lau tlY dai h:;m khac

0116'1 1 n~m

11.282.011.827
159.708.594.039
19.957.904.304
4.656.036.989
4.567.337.373

200.171.884.532

11.223.403.986
173.759.248.584
18.522.880.954
2.331.643.760

205.837.177.284

To:..1 - 5 n~m

8.870.775.225
393.315.147

13.542.767.098

22.806.857.470

19.812.674.886
818.059.634

8.556.347.464

29.187.081.984

TOng

11.282.011.827
168.579.369.264
20.351.219.451
4.656.036.989
18.110.104.471

222.978.742.002

11.223.403.986
193.571.923.470
19.340.940.588
2.331.643.760
8.556.347.464

235.024.259.268

39. Cae glao djeh ehu y~u vat cae b6n 116nquan

Cac nghi~p V\l Chll yllu vO'i HOi "Ong Quan tri va Ban Giam ,,6c trong nam nhlY sau:

B6n lien quan
HOi "Ong Quan tri va
Ban Giam ,,6c

Ban chat eua glao djeh
MlYQ'ntilJn

2011
(1.450.000.000)

2010
(16.840.000.000)

s6 dlY cOng nQ'clla HOi "Ong Quan tri va Ban Giam ,,6c t:;li ngay 31 thang 12 nam 2011 nhlY sau:

B6n lien quan

Cae khoan phal tra

HOi "Ong Quan tri va
Ban Giam ,,6c

Ban chat s6 dlJ'

Phai tra phi thlYang m:;li

31 thang 12 nam 2011 31 thang 12 n~m 2010

(50.000.000) (4.570.000.000)

Thu nhap clla Ban Giam ,,6c trong nam nhlY sau:

Tilln IlYang va cac khoan thu nhap khac
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2011

2.286.571.364

2010

1.968.974.809



Cong ty CO ph~nCong ngh~TiEln Phong
THUYET MINH BAo cAO TAl CHINH HOOPNHAT (tilSptheo)
cho nAm tal chinh kAt thuc ngay 31 th3ng 12 nAm 2011
Dan vi tlnh: DOng Vi~t Nam

Cac giao dich chu y~u cua cac ban lian quan trong nam nhU' sau:

B6n 116nquan QuanM Ban ch~t glao dlch 2011 2010

COng ty CO phAn COng ty G6p vOn 200,000,000 2,110,000,000
Djnh vi Tian lian k~t Ban hang va cung cap dich V\l 79,047.454 1,500,000,000
Phong

Cho vay 200,000,000
Cho mU'c;mtilln 45,000,000

COng ty CO phAn COng ty G6p vOn 960,000,000
COng ngh~ Thian lian kAt Nhan cO tlrC 131,800,849 103,697,563
Van Ban hang va cung cAp dich V\l 29,110,973 7,994,909,341

Mua hang h6a va djch V\l (2,732,000) (2,983.409,792)
Mua tai san cO dinh (58,270,250)

Cho mU'lln tilln 910,000,000

MU'lln tilln (856,302.437)

COng ty COghAn COng ty G6p vOn 4,253.400,000
DAu tU' H•• t ng lian kAt Nhan cO tlrC 4,253.400,000
Toan cAu ChuyAn nhU'llng vOn g6p 7,820,000,000 .~

Ban hang h6a va thanh pham 10,589,791,282 19.401,708,868 :.::

'.Mua hang h6a va dich V\l (745,580,536) (2,122,529,086) II

Nhao ky qu9 bao lanh (146,265,800) 1\

Phai thu phi ti~n Ich 115,983,501 153,983,842 .'1

Phai Ira chi phi ti~n Ich (99.457.995) "J
Chi hO tilln thua tr••m 828.748,620 444.258.633 .;

Chi hOchi phi di~n (593,200,000) (642.000,000)
Cho vay 20.993,333.773 23,000.000,000
Lai cho vay 618,050,166 1.157,791,109
Cho mU'lln tilln 180,000,000
Di vay (210.000.000)
Laidivay (627.000)
Phai thu ph••t cMm thanh toan 417,904.680
Thanh Iy tai san 40,734.116

COng ty CO phAn Ban lian Ban hang va cung cap dich V\l 48,580.051 37.772.530
Thanh toan Tr\l'c quan Nhan cO tlrC 54,900,000
tuyAn Mua Xuo!!n

Thu tilln ban hang h6a dich V\l (12.736,998)
Chi phi ti~n Ich (3.590.001 )

COng ty cO phAn Ban lian G6pvOn 1,000,000,000
Thai San Tian quan Cho vay 800,000,000
Phong

Lai cho vay 140.400.000 62.520,000
Mua hang h6a va dich V\l (2.497,000)
Thanh Iy tai san 40.734,116

Atlas CSF SON, Ban lian CO tlrC cOng bO (1,280,000.000) (320,000,000)
BHO quan CO tlrC do!!tra (640.000,000)
Site Preparation Ban lian CO tlrC cOng bO (1,856.000.000) (484,000.000)
Management Co quan CO tlrC do!!tra (1.856.000,000) (484.000,000)
Ltd
Electrotecnica Ban lian Nhan g6p vOn (5,232.200.000) (5.232,200,000)
Arteche quan Mua quylln Slr d\lng cOng ngh~ (5,845.050.000)Hermanos, S,A

Mua nguyan vat li~u (531.777.426)
Mua hang h6a (282,273.425)
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Gong ty G6 ph~nGong ngh~Ti€m Phong
THUyr£T MINH BAO cAo TAl cHINH HQ'PNHAT (thip thee)
ehe nAm tal ehfnh k6t thue ngay 31 thang 12 nAm 2011
Dan vi linh: DOng Viet Nam

Trong 56 dl1 phai lhu khaeh hang, phai lhu khae, pMi Ira khaeh hang va phai Ira khae cO cae 56 dl1 nOi bO
!<Ii ngay 31 lhang 12 nam 2011 nhl1 sau:

B6n 116nquan QuanM Ban chAt sO d" 31 thang12 nAm 2011 31 thang12 nAm 2010

Cae khean phal thu
COng ty CO phlm COng COng ty Phai lhu Ihl1ang m;Ji 1.055.791 519.483.800
ngM Thian V~n lian kal

COng ty CO ph~n Djnh vi COng ty Phai lhu Ihl1ang m;Ji 385.213.599 1.500.000.000
Tian Phong lian ~al Phai lhu phi Ihl1ang m;Ji 245.000.000

con~ ly CO ph~n Dau III COng ly Phai lhu Ihl1ang m;Ji 2.458.433.486 29.960.835
H<ill ng Toan C~u lian kal
COng ly CO ph~n Thanh Ban lian Phai lhu Ihl1cmg m;Ji 16.937.567
loan Tn,l'e luyan Mua xuan quan

COng ty cO phan Thai Ban lian Phai lhu phi Ihl1ang m<ili 1.010.829.092 870.429.092
San Tian Phong quan

Cae khean pMI tnI
COng ty CO ph~n COng COng ly Phai Ira Ihl1ang m<ili (729.974.995)

"-nghe Thian V~n lian kal Phai Ira phi Ihl1ang m<ili (856.302.437) (856.302.437) .',
con~ ty CO phan D~u III COng ly Phai Ira Ihl1ang m;Ji (513.102.668) (998.163.938)

,,
H;J I ng Toan C~u lian kal

,
PMi Ira phi Ihl1ang m;Ji (37.416.090) (212.335.198) 'J

Alias CSF SON. BHO Ban lian PMi Ira phi Ihl1ang m;Ji (960.000.000) (320.000.000) ,)
quan ~

COng ty CO ph~n nn LLra Ban lian Phai Ira phi Ihl1ang m;Ji (260.789.936) :;
quan

Eleelroleenica Arteehe Ban lian Phai Ira Ihl1ang m;Ji (343.678.667)
Hermanos, S.A quan

Cae khoan pMi lhu/(phai Ira) phi Ihl1ang m;Ji 111/(eho)eOng ty !ian kal va ban lian quan la khOng 6110'e6am
bao, khOng linh fai va khOng ~n 6jnh lhai gian hoan Ira.
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C6ng ty cll ph~nC6ng ngh~Tien Phong
THUYET MINH BAo cAo TAl cHINH HOOPNHAT (t1ip thee)
ehe nlm III ehlnh k6t thUe ngay 31 thang 12 nlm 2011
Dan vi t1nh: DOng Viet Nam

40. Chi phi san xu:1t va he,t "{lng thee y6u t6

Chi phi hoat "Ong san xu<lltkinh doanh chu yau trong nam nhl1 sau:

Chi phi hang h6a xu<lltban va djch Vu cung c<llp
Chi phi eOng nhan vilm
Thiat bj van ph6ng va van ph6ng ph<llm
Chi phi khau hao va philn bO
Chi phi djch Vu mua ngoai
Chi phi d1,l'ph6ng
Chi phi khae

2011
459.763.276.621
67.871.325.673
1.641.932.465

16.108.523.120
84.841.229.933
1.525.356.307

13.782.785.779

41. Cae 5\1' kltn phat sinh sau ngay k6t !hue nl6n "{I k6 tean

Theo Nghj quyat eua HOi "Ong Quan trj ngay 17 thang 2 nam 2012, HOi "Ong Quan trj nh<llttrltrlnh Dai
hOI ",Ong CO ",Ong thOng qua viee ehia cO tlic nam 2011 la 12% bang tian mal. Viec chia cO tlic nay dl,J'
kian "l1O'c th1,l'ehien trong thang 5 nam 2012.

-

?l16'ilaP'

~

-----------====TROOl'J"G THI PHU'ONG DUNG
Ka toan twong

Thanh ph6 H6 ChI Minh, Vi~t Nam
Ngtly 28 thtJng 3 nam 2012
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