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08h00 – 08h30 - Đón tiếp đại biểu và cổ đông. 

08h30 – 08h45 - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu. 

- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.  

- Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội. 

-  Giới thiệu và thông qua Chủ tọa Đoàn điều hành Đại hội.  

08h45 – 09h00 - Giới thiệu và thông qua Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu. 

- Thông qua Chương trình Đại hội. 

09h00 – 09h30 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018. 

- Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm 

toán AASC 

- Báo cáo của Hội đồng quản trị. 

- Báo cáo của Ban kiểm soát. 

- Báo cáo lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018. 

09h30-10h30 - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018. 

- Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. 

- Tờ trình thông qua Kế hoạch chi lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS 2019. 

- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019. 

- Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo 

cáo tài chính của Công ty năm 2019. 

- Thảo luận và thông qua các nội dung lấy ý kiến tại Đại hội  

10h30 – 11h00  - Bỏ Thẻ biểu quyết các nội dung cần lấy ý kiến  

- Nghỉ giải lao 

11h00 – 11h10 - Công bố kết quả kiểm phiếu;  

11h10 – 11h20 - Thư ký trình bày nội dung Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội;  

- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội; 

11h30 - Tuyên bố Bế mạc Đại hội. 
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QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT  

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 
 

I.  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh 

 Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí 

Minh (“Công ty”) 

 

Điều 2: Đối tượng áp dụng 

 Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức đại hội, quyền và nghĩa vụ của 

các bên tham gia đại hội và thể thức tiến hành đại hội. 

 

Điều 3: Tính hiệu lực 

 Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của 

Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này. 

 

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI  

Điều 4: Điều kiện tiến hành Đại hội 

 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại 

diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty 

cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh do Trung tâm Lưu ký chứng 

khoán Việt Nam chốt ngày 07/6/2019. 

 

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI  

Điều 5. Điều kiện tham dự Đại hội 

 Tất cả các cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ 

chức sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty (theo danh sách cổ đông của Công ty do 

Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 07/6/2019) hoặc người đại diện 

theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông là cá nhân. 

 

Điều 6. Quy định về Ủy quyền 

6.1. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập 

thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây: 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM 

 

Số:   01   /QC-ĐHĐCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2019 
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 - Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ 

đông đó và người được ủy quyền dự họp; 

 - Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ 

ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức 

và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp; 

 - Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật 

của cổ đông và người được ủy quyền dự họp. 

6.2. Các trường hợp Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của 

công ty sẽ do Chủ tọa đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó. 

6.3. Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông. 

6.4. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy 

quyền trước khi vào phòng họp. 

 

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội 

7.1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội 

 - Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp đại hội 

bằng văn bản ủy quyền theo mẫu;  

 - Khi tham dự cuộc họp đại hội cổ đông thường niên, mỗi cổ đông/ đại diện cổ 

đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều nhận được các thẻ/phiếu biểu 

quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo 

luận tại cuộc họp;  

 - Được quyền phát biểu, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm 

quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp 

luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty; 

 - Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;  

 - Được phát các tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo;  

 - Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó 

có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm 

dừng Đại hội đó để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến 

hành sẽ không bị ảnh hưởng. 

7.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội 

 - Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và 

quy chế này;  

 - Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các 

thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau: 

 + Thư mời tham dự đại hội (nếu có). 

 + Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu. 

 + Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội). 

 + Ký vào danh sách đến tham dự Đại hội. 
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 + Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc 

đại diện cổ đông được ủy quyền các tài liệu:  

 Phiếu biểu quyết màu vàng (A4)  

 Thẻ biểu quyết màu trắng (A4) 

 - Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng 

kết quả làm việc tại Đại hội;  

 - Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng 

sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội; 

 - Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp 

thuận của Chủ tọa Đại hội. Tự túc về các chi phí để tham dự đại hội (như phương tiện 

đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi…). 

 

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký 

8.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội 

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa tiến 

hành điều khiển Đại hội; 

- Quyết định của chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài 

chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất; 

- Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội 

đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong 

muốn của đa số tham dự; 

- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ 

đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội; 

- Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông 

cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật doanh nghiệp và 

Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng: 

+ Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có 

trật tự của cuộc họp. 

+ Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp 

lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc. 

8.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội 

- Ban thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định. 

- Ban thư ký có chức năng lập Biên bản đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp 

theo sự phân công của Chủ tọa. 

 

Điều 9: Ban kiểm phiếu 

- Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đại hội đề 

cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết trực 

tiếp tại đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty. 
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- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và 

tổ chức kiểm phiếu. 

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước 

Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết và phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội. 

- Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm 

phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó. 

 

IV. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI  

Điều 10: Nội dung tiến hành Đại hội 

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018. 

2. Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC  

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị. 

4. Báo cáo của Ban kiểm soát. 

5. Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018. 

6. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018. 

7. Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. 

8. Tờ trình thông qua Kế hoạch chi thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2019. 

9. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019. 

10. Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo 

tài chính của Công ty năm 2019. 

 

Điều 11: Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội 

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo 

các hình thức dưới đây: 

11.1. Biểu quyết trực tiếp (bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết) 

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các nội dung: Thông qua nhân 

sự Chủ tọa đoàn; Thư ký đoàn; Ban kiểm phiếu; Quy chế làm việc và biểu quyết tại 

Đại hội; Chương trình của Đại hội; Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và nội dung 

của mục 1, 2, 3, 4, 5 của Điều 10 nêu trên. 

Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền 

của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Phiếu biểu quyết của 

mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa. Mặt trước của 

Phiếu biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp cổ 

đông/đại diện không giơ Phiếu biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không 

tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành 

vấn đề đó. Trường hợp cổ đông/đại diện giơ cao Phiếu biểu quyết nhiều hơn một (01) 

lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì 

được xem như biểu quyết không hợp lệ. 

Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến 

để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội. 
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11.2. Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết 

a. Việc biểu quyết các nội dung mục  6,7, 8, 9 và 10 của Điều 10 nêu trên sẽ được 

thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín và bảo đảm minh bạch và công bằng. Các nội 

dung biểu quyết được ghi trong Thẻ biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy 

quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án đồng ý hoặc không 

đồng ý hoặc không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến bằng cách đánh dấu 

chéo hoặc dấu tích (X hoặc ). 

11.3. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:  

a. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng 

ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ Thẻ biểu quyết vào thùng phiếu 

hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. 

Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không 

tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến. 

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng 

phiếu được niêm phong. 

b. Các Phiếu không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm: 

- Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty; 

- Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa; 

- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu; 

- Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần 

biểu quyết đó không hợp lệ. 

- Phiếu không có chữ ký, không ghi rõ họ tên của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền 

dự họp; 

- Phiếu không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một vấn 

đề biểu quyết. 

Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Thẻ biểu quyết là độc 

lập với nhau và tính hợp lệ của phần biếu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến 

tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác. 

c. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Thẻ biểu quyết bị nhầm lẫn với 

điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm 

phiếu xin đổi lại Thẻ biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông. 

 11.4. Kết quả biểu quyết: đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến của từng nội 

dung sẽ được thông báo trước Đại hội và thể hiện tại Biên bản Đại hội đồng cổ đông. 

 

Điều 12: Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu 

12.1. Tổ chức kiểm phiếu 

- Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau 

khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gạch xoá, sửa chữa trên phiếu 

biểu quyết. 
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12.2. Công bố kết quả kiểm phiếu 

- Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành Ban kiểm phiếu lập biên bản 

kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu. 

- Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu 

trước Đại hội. 

 

Điều 13: Phát biểu ý kiến tại Đại hội 

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu 

biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền 

đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với Đoàn Chủ tịch qua thư ký 

Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu. Nội 

dung phát biểu cần ngắn gọn, và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ 

đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý 

kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản 

cuộc họp. 

 

Điều 14: Thông qua quyết định tại Đại hội 

Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có 

quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại 

Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh 

nghiệp; 

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để đồng ý, 

không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội 

theo quy định tại Điều 11 Quy chế này. 

- Trong nội dung phiếu biểu quyết không đánh dấu vào nội dung nào coi như không 

có ý kiến. 

 

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI 

Điều 15: Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông 

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội 

ghi thành biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi 

bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty. 

 

Điều 16: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

- Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về 

các vấn đề đã được Đại hội thông qua. 

- Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc có quyền yêu 

cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của 

ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Điều 147 Luật Doanh nghiệp. 
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VI. ĐIỀU KHOẢN KHÁC 

Điều 17: Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông không thành 

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại 

Điều 4 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ 2 trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ 

ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thứ 

hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền 

biểu quyết. 

- Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy 

định tại khoản 1 Điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn hai mươi 

ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc 

họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp. 

 

Điều 18: Một số quy định khác 

Sau cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng quản trị cam kết thực hiện tốt phương án sản xuất 

kinh doanh cùng các vấn đề được thông qua tại Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội. 

 

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH  

Điều 19: Hiệu lực thi hành 

Quy chế này bao gồm 7 phần, 19 điều, được thông qua ngày 28 tháng 06 năm 

2019 và có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
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+CÔNG TY CỔ PHẦN 

CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 

Số:   02 /BC-ĐHĐCĐ Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2019 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 
 
 

 

 Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chiếu sáng 

công cộng thành phố Hồ Chí Minh đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 

thành lập ngày 19/05/2016; 

 Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/6/2018 của Đại hội đồng 

cổ đông thường niên năm 2018; 

 Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Công 

ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Đại hội đồng 

cổ đông kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau: 

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018: 

ĐVT: triệu đồng. 

Stt Chỉ tiêu
KH được ĐHĐCĐ 

thông qua

Kết quả thực hiện 

năm 2017

Tỷ lệ hoàn 

thành

1 Doanh thu 390.000 383.010 98,21%

2 Chi phí 357.919 353.021 98,63%

3 Lợi nhuận trước thuế 32.081 29.989 93,48%

4 Lợi nhuận sau thuế 25.578 23.897 93,43%   

2. Phân tích, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và kết quả đạt được: 

 2.1 Về chỉ tiêu tài chính: 

a) Doanh thu:  

Tổng doanh thu thực hiện năm 2018 là 383.010 triệu đồng, đạt 98,21% 

theo kế hoạch. Nguyên nhân giảm so với kế hoạch là:  

- Về công tác duy tu:  

+ Năm 2018 được thực hiện theo phương thức đấu thầu, là phương thức 

thực hiện mới, các Chủ quản lý cần thời gian để hoàn thiện và thống nhất quy 

định thủ tục, trình tự thực hiện nên quỹ thời gian còn lại để triển khai khối lượng 

theo Hợp đồng đã ký không còn nhiều, do đó đã làm ảnh hưởng đến giá trị thực 

hiện đạt được là chưa theo Hợp đồng được ký kết (chủ yếu được thực hiện trong 

quý 4/2018 và dồn nhiều vào tháng 12/2018) . 

+ Giảm thị phần thực hiện so với năm 2017 (năm 2018 Công ty thực hiện 

21/24 quận/huyện; năm 2017 thực hiện 23/24 quận/huyện). 

- Về thi công công trình: 

+ So với năm 2017, nguồn hình thành của các công trình, gói thầu, dự án 

của các năm trước để ghi nhận doanh thu cho năm 2018 là giảm.  
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+ Năm 2018 Công ty đã chủ động tham gia đấu thầu, nhận thầu thi công 

các công trình. So với năm 2017 là không giảm về quy mô, số lượng. Tuy nhiên, 

kết quả đạt được và để ghi nhận doanh thu trong năm là không theo kế hoạch, 

không như dự kiến và giảm so với năm 2017. Nguyên nhân chủ yếu là các Chủ 

đầu tư, bên mời thầu đưa ra các điều kiện, yêu cầu, tiêu chí quá cao so với quy 

mô của công trình nhằm hạn chế sự tham gia của Nhà thầu, trong đó có Công ty. 

Điển hình là Gói thầu số 08XL: Toàn bộ phần xây lắp thuộc dự án: Xây dựng hệ 

thống điện chiếu sáng công cộng và vỉa hè đoạn từ Nam cầu Hùng Vương đến 

cổng ga Hàng không sân bay Tuy Hòa; Dự án: Thay đèn chiếu sáng Sodium 

hiện hữu bằng đèn Led tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, … 

+ Bên cạnh đó, một phần nguyên nhân cũng bị ảnh hưởng  bởi Nghị định 

số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ. 

b) Chi phí:   

Tổng chi phí thực hiện năm 2018 là 353.021 triệu đồng, đạt 98,63% theo 

kế hoạch, tăng 0,4% (theo tỷ lệ chi phí/doanh thu giữa kế hoạch và thực hiện). 

Nguyên nhân là Công ty thanh toán kinh phí mua vật tư, thiết bị, nguyên – nhiên 

liệu phục vụ công tác duy tu, thi công công trình; năm 2018 có phát sinh các chi 

phí so với năm 2017, cụ thể: 

- Tiếp tục phát sinh chi phí phân bổ giá trị thương hiệu khi cổ phần hóa 

doanh nghiệp; chi phí khấu hao tài sản số định, công cụ dụng cụ tăng do đánh giá 

lại khi chuyển đổi sang công ty cổ phần; …. 

- Chi phí trượt giá leo thang (vật tư, bảo hiểm xã hội, chi phí tiền cơm, chi 

phí giải quyết nghỉ việc, chi phí nhiên liệu (xăng, dầu, điện, nước, …)). 

- Phát sinh chi phí mua các vật tư phụ bắt buộc để thực hiện hoàn thành 

các hạng mục công tác của gói thầu trong công tác duy tu và thi công công trình. 

c) Lợi nhuận trước thuế:  

Lợi nhuận thực hiện năm 2018 là 29.989 triệu đồng, đạt 93,48% so với kế 

hoạch, là giảm theo doanh thu và chi phí phát sinh nêu trên. 

d) Nộp ngân sách Nhà nước: 

Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách năm 2018 là 6.093 triệu đồng, đảm 

bảo thực hiện tuân thủ theo quy định hiện hành của nhà nước. 

2.2. Nhận xét, đánh giá chung  

Như vậy, Công ty vẫn duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh 

trong điều kiện khách quan tác động hết sức khó khăn, phức tạp. Kết quả trình 

bày ở trên, về các chỉ tiêu tài chính chỉ tiệm cận kế hoạch đề ra. Những yếu tố 

ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh đã được trình bày tại phần 2.1 nêu 

trên. 

a) Những mặt làm được: 

 Tiếp tục được sự quan tâm, theo dõi, chỉ đạo, hỗ trợ của Sở, ngành chức 

năng trong hoạt động của Công ty, đặc biệt là của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà 
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nước thành phố Hồ Chí Minh, của Cổ đông chiến lược và các Cổ đông của Công 

ty trong quá trình hoạt động. 

Được sự quyết tâm, đồng thuận cao trong tập thể Lãnh đạo Công ty tổ 

chức hoạt động sản xuất kinh doanh chung. 

Sự nỗ lực, đóng góp của toàn thể Người lao động Công ty trong việc thực 

hiện các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trong thực hiện công tác duy trì hệ 

thống vào những tháng cuối năm 2018. 

Với các lĩnh vực như sau: 

- Lĩnh vực duy tu (lĩnh vực công ích theo phương thức đấu thầu): Là năm 

đầu tiên thực hiện theo phương thức đấu thầu theo hình thức mời rộng rãi, công 

khai. Do yêu cầu cạnh tranh với nhiều đơn vị tham gia nên thị phần thực hiện 

tuy có giảm nhưng Công ty vẫn thực hiện đa số đối với hệ thống chiếu sáng 

công cộng (21/24 quận/huyện) và toàn bộ hệ thống đèn tín hiệu giao thông. 

- Lĩnh vực thi công xây lắp: Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty đã 

chủ động tham gia và được nhận thầu một số công trình, tiêu biểu nhất: 

+ Lắp đặt hệ thống chiếu sáng mỹ thuật Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố; 

Địa điểm: Số 97A Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh, với giá trị: 642 triệu đồng. 

- Xây dựng tuyến đường nối từ nút giao thông cầu Bà Chiêm đến Khu 

công nghiệp Hiệp Phước (giai đoạn 2). Gói thầu : Xây lắp số 6 (cây xanh, chiếu 

sáng). Địa điểm : Huyện Nhà Bè –Thành phố Hồ Chí Minh, với giá trị: 8,3 tỷ 

đồng. 

- Dự án: Thay thế hệ thống chiếu sáng mỹ thuật Trụ sở hội đồng nhân dân 

và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Địa điểm : 86 Lê Thánh Tôn, 

P.Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, với giá trị: 13,3 tỷ đồng. 

- Lĩnh vực kinh doanh khác: đảm bảo đạt theo kế hoạch đề ra nhưng chủ 

yếu từ nguồn thu đền bù do gây ra sự cố (phát sinh đột xuất). 

- Lãi tiền gửi ngân hàng: được hình thành từ số dư tiền gửi của Công ty, 

phát sinh từ các khoản phải trả cho Người lao động, các khoản chưa thanh toán 

cho khách hàng do điều kiện thanh toán đã thỏa thuận, … 

b) Những khó khăn và hạn chế: 

 Bên cạnh những mặt làm được, những thuận lợi nêu trên, trong quá trình 

hoạt động sản xuất kinh doanh cũng đã xuất hiện các khó khăn nhất định: 

- Về lĩnh vực duy tu: 

+ Về triển khai theo hình thức đấu thầu: 

* Năm 2018 là năm đầu tiên thực hiện theo phương thức đấu thầu theo 

hình thức mời rộng rãi, công khai. Do yêu cầu cạnh tranh với nhiều đơn vị tham 

gia nên thị phần thực hiện tiếp tục giảm, năm 2018 Công ty đang thực hiện 

21/24 quận/huyện, giảm 02 quận/huyện so với năm 2017 (23/24 quận/huyện). 

* Khối lượng mời thầu, ký hợp đồng chỉ dừng ở mức được Chủ đầu tư 

tiên lượng, do không có hồ sơ thiết kế nên việc thực hiện được triển khai theo 

hình thức hư đâu sửa đó. Chưa theo kế hoạch đề xuất của Công ty cũng như hiện 
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trạng hệ thống. Do đó, đã ảnh hưởng đến khối lượng, giá trị thực hiện theo hợp 

đồng được ký kết. 

* Vì do là năm đầu tiên thực hiện theo phương thức đấu thầu, việc triển 

khai thực hiện, nhất là khối lượng phát sinh rất lúng túng. Đến ngày 28/6/2018 

(văn bản số 7525/SGTVT-KT) Sở Giao thông Vận tải thành phố mới có văn bản 

hướng dẫn thực hiện cho phần phát sinh khối lượng, hạng mục và đến ngày 

10/7/2018 (văn bản số 7915/SGTVT-KT) có văn bản hướng dẫn sử dụng giá vật 

tư. Theo đó: 

√ Đối với khối lượng, hạng mục phát sinh đã có đơn giá ký hợp đồng: đơn 

giá lập tại thời điểm hiện hành cao hơn đơn giá ký hợp đồng (đã có giảm giá lần 

1) thì đơn giá thanh toán ≤ đơn giá ký hợp đồng; thấp hơn đơn giá ký hợp đồng 

(đã có giảm giá) thì đơn giá thanh toán ≤ đơn giá tại thời điểm hiện hành x tỷ lệ 

giảm giá của gói thầu (giảm giá lần 2). Giá vật tư là theo giá dự toán đấu thầu 

(không theo giá vật tư dự thầu). 

√ Đối với khối lượng, hạng mục phát sinh chưa có đơn giá ký hợp đồng: 

đơn giá thanh toán ≤ đơn giá tại thời điểm hiện hành x tỷ lệ giảm giá của gói 

thầu (giảm giá lần 2). Giá vật tư là theo giá công bố giá quý I năm 2018 của Sở 

Xây dựng. 

√ Việc thực hiện khối lượng phát sinh chỉ được ghi nhận, tổ chức thực 

hiện nhưng chưa nghiệm thu thanh toán.  

Như vậy, nếu càng thực hiện khối lượng, hạng mục phát sinh nhiều thì 

nguy cơ lỗ càng cao do đơn giá áp dụng không theo quy luật thị trường (thường 

biến động tăng). 

* Bên cạnh đó, về nguyên tắc khi đấu thầu Nhà thầu được quyền triển 

khai thực hiện các khối lượng theo Hợp đồng được ký kết. Tuy nhiên, mặc dù là 

hình thức đấu thầu nhưng việc tổ chức thực hiện của các Chủ quản lý là tương tự 

như phương thức đặt hàng và bị chi phối bởi đơn vị cấp trên trực tiếp nên đã ảnh 

hưởng đến kế hoạch thực hiện, dẫn đến tình trạng khối lượng dồn nhiều vào 

tháng cuối năm. 

+ Về đơn giá áp dụng:  

Là chưa được điều chỉnh kịp thời theo quy định hiện hành, cụ thể các gói 

thầu: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống chiếu sáng đô thị tháng 

12/2017 và năm 2018; theo quy định, mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2017 là 

1.300.000 đồng/tháng và từ ngày 01/7/2018 là 1.390.000 đồng/tháng, tuy nhiên 

thực tế áp dụng là 1.210.000 đồng/tháng; theo quy định, tỷ lệ chi phí chung là 

52% từ ngày 15/02/2018, thực tế áp dụng là 45%. Nội dung này, Công ty đã có 

báo cáo, kiến nghị Sở GTVT, các Khu xem xét áp dụng, điều chỉnh mức lương 

cở sở và tỷ lệ chi phí chung theo quy định. 

+ Về công tác đấu thầu lĩnh vực chiếu sáng công cộng giai đoạn 2019-

2021: 

Theo kế hoạch đấu thầu của các Chủ quản lý, từ ngày 09/11/2018 Công ty 

đã tổ chức thực hiện, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ dự thầu của các gói thầu chiếu sáng 

công cộng giai đoạn 2019-2021. Tuy nhiên, gần đến thời điểm nộp hồ sơ dự 
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thầu, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại văn bản số 

5506/UBND-ĐT ngày 06/12/2018, các Chủ quản lý có Thông báo hủy đấu thầu, 

dừng thực hiện công tác đấu thầu. Việc này đã ảnh hưởng đến hoạt động của 

Công ty, đặc biệt là các tháng cuối năm, làm phát sinh chi phí trong công tác 

chuẩn bị, lập hồ sơ dự thầu. 

+ Về công tác quyết toán công tác duy tu các năm trước: 

Qua xét duyệt quyết toán công tác duy tu năm 2015 - năm 2016 vào tháng 

12/2018, Công ty được biết ngày 12/7/2018 Sở Giao thông Vận tải thành phố có 

văn bản số 8029/SGTVT-KT về việc xây dựng đơn giá và áp dụng định mức 

theo công văn số 1076/UBND-ĐTMT ngày 04/3/2015 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Hồ Chí Minh (thời gian áp dụng sẽ từ ngày 01/4/2014 đến hết năm 

2014) để áp dụng xét duyệt quyết toán cho năm 2015 và năm 2016.  

Trong khi đó, năm 2015, năm 2016 Công ty tổ chức thực hiện được 

nghiệm thu, thanh toán đơn giá nhân công theo dự toán đặt hàng được Chủ quản 

lý giao, được cấp thẩm quyền (Sở Giao thông Vận tải thành phố) phê duyệt. 

Theo Thông báo số 6843/TB-SGTVT ngày 03/12/2018 của Sở Giao thông Vận 

tải thành phố, Công ty tính toán sơ bộ giá trị giảm của năm 2015 và năm 2016 là 

khoảng trên 44 tỷ đồng. Việc xét duyệt giảm này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Công ty, do Công ty đã thanh toán các khoản chi 

phí (trả tiền lương cho Người lao động; chi trả cổ tức, …..), đồng thời thực hiện 

xong các nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước theo quy định cũng như công tác 

quyết toán chuyển thể theo chỉ đạo. 

+ Về thuế GTGT đầu vào: 

Từ năm 2014 đến nay, Công ty chưa được chủ đầu tư thanh toán với tổng 

giá trị là: 33.568 triệu đồng và Công ty đã nhiều lần kiến nghị giải quyết. Ngày 

13/11/2018 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản số 

5089/UBND-KT về việc thanh toán thuế giá trị gia tăng đầu vào của chi phí vật 

liệu cấu thành giá sản phẩm dịch vụ công ích chăm sóc bảo dưỡng công viên cây 

xanh và chiếu sáng công cộng, theo đó: “Chấp thuận chủ trương cho các đơn vị 

thuộc Sở Giao thông Vận tải được thanh toán thuế giá trị gia tăng đầu vào của 

chi phí vật liệu cấu thành giá sản phẩm dịch vụ công ích lĩnh vực chăm sóc cây 

xanh và chiếu sáng công cộng đối với các hợp đồng từ năm 2014 đến năm 2017 

có thỏa thuận thanh toán thuế giá trị gia tăng đầu vào của vật liệu”. Đến nay, 

Công ty chưa được thanh toán. 

+ Về giữ hộ vật tư thu hồi được đánh giá thanh lý lĩnh vực chiếu sáng đô 

thị: 

Công ty đang thuê kho bãi để tổ chức lưu giữ, bảo quản vật tư thu hồi từ 

năm 2013 đến nay. Ngày 10/12/2016 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 

đã có Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND về ban hành Quy chế quản lý, xử lý vật 

tư thu hồi từ các công trình kết cấu hạ tầng giao thông do đơn vị trực thuộc Sở 

Giao thông Vận tải thành phố quản lý nhưng đến nay chưa được tổ chức bán 

thanh lý. 
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- Về lĩnh vực thi công xây lắp:  

+ Nguồn hình thành của các công trình, gói thầu, dự án của các năm trước 

giảm.  

+ Năm 2018 Công ty đã chủ động tham gia đấu thầu, nhận thầu thi công 

các công trình. So với năm 2017 là không giảm nhưng kết quả đạt được là không 

như dự kiến. Nguyên nhân là các Chủ đầu tư, bên mời thầu đưa ra các điều kiện, 

yêu cầu, tiêu chí quá cao so với quy mô của công trình nhằm hạn chế sự tham 

gia của các Nhà thầu, trong đó có Công ty. Điển hình là dự án: Xây dựng hệ 

thống điện chiếu sáng công cộng và vỉa hè đoạn từ Nam cầu Hùng Vương đến 

cổng ga Hàng không sân bay Tuy Hòa; Dự án: Thay đèn chiếu sáng Sodium 

hiện hữu bằng đèn Led tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, … 

+ Bên cạnh đó, việc thực hiện Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 

26/6/2014 của Chính phủ chưa được tháo gỡ.  

Vì vậy, đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thực hiện lĩnh vực công xây 

lắp của Công ty. 

- Lĩnh vực kinh doanh khác: 

Phát sinh chủ yếu từ đền bù từ tai nạn, sự cố là công tác đột xuất không 

nằm trong kế hoạch nên sẽ ảnh hưởng đến công tác xây dựng kế hoạch chỉ tiêu 

tài chính của kỳ tài chính kế tiếp. 

- Sau công tác cổ phần hóa, Công ty phát sinh thêm các khoản chi phí : Chi 

phí giá trị lợi thế doanh nghiệp; chi phí khấu hao phải phân bổ thêm do đánh giá 

lại tài sản cố định  khi chuyển đổi doanh nghiệp; chi phí BHXH, BHYT, KPCĐ 

tăng do thực hiện theo quy định của nhà nước. 

- Về công tác quản lý điều hành: 

Về các tài sản loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp: Đã được Công 

ty bàn giao cho Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh 

(HFIC) từ ngày 10/3/2016, hiện Công ty đang giữ hộ, mặc dù thời gian qua luôn 

được HFIC quan tâm, giải quyết nhưng đến nay chưa được xử lý nên đã ảnh 

hưởng đến mặt bằng, đến kho lưu trữ và hoạt động của Công ty. 

 - Về tình hình khen thưởng, phúc lợi đối với Người lao động: 

Trong điều kiện giảm đơn giá áp dụng của lĩnh vực duy tu là không tính 

đúng, tính đủ và chưa được điều chỉnh kịp thời theo quy định hiện hành, trong 

khi khối lượng thực hiện không thay đổi, yêu cầu nghiêm khắc hơn mặc dù tập 

thể Lãnh đạo và Người lao động đã hết sức nỗ lực, phấn đấu và làm với khối 

lượng nhiều hơn so với năm 2017 (năng suất lao động tăng) nhưng do yêu cầu 

cạnh tranh với nhiều đơn vị tham gia của lĩnh vực duy tu, nguồn của lĩnh vực thi 

công xây lắp giảm, … nên đã ảnh hưởng đến việc hoàn thành các chỉ tiêu tài 

chính năm, vì vậy dẫn đến quỹ khen thưởng, phúc lợi bị ảnh hưởng và đời sống 

của Người lao động trong Công ty cũng bị ảnh hưởng theo. 
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3. Công tác lao động tiền lương: 

3.1. Công tác lao động:    

Trình độ và số lượng lao động Công ty tính đến 31/12/2018: 

STT Phân theo Tổng số lao động 

1 Lao động chuyên môn, nghiệp vụ 99 

2 Lao động trực tiếp SXKD 309 

3 Lao động thừa hành phục vụ 12 

Tổng cộng 397 

- Tổng số lao động tăng: 06 người. 

- Tổng số lao động giảm: 39 người. 

-  Công tác đào tạo: 

Công ty đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp 

ứng yêu cầu công tác của Công ty, cụ thể: 

+ Huấn luyện an toàn điện theo thông tư số 31.2014/ TT-BCT của Bộ 

Công thương cho 372 công nhân khối trực tiếp sản xuất. 

+ Huấn luyện nghiệp vụ kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động theo Nghị định 

44/2016/NĐ-CP của Chính phủ cho Ban Lãnh đạo Công ty, Lãnh đạo đơn vị 

trực thuộc Công ty, cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách công tác an toàn lao 

động, an toàn vệ sinh viên và công nhân trực tiếp sản xuất. 

+ Huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy theo quy định. 

Trong năm 2018, Công ty tiếp tục quan tâm đến đời sống vật chất và tinh 

thần của người lao động. Thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ và trích nộp 

BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đầy đủ theo quy định của Nhà nước. 

3.2. Công tác tiền lương năm 2018:  

Lương bình quân người lao động là 17.351 triệu đồng/người/tháng  

3.3. Công tác an toàn: 

 Tiếp tục thực hiện theo các quy định của Công ty về việc thực hiện công 

tác an toàn hệ thống như: tự kiểm tra giữa các Xí nghiệp (kiểm tra chéo), phòng 

An toàn đã tổ chức hướng dẫn kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác thực hiện 

của các Xí nghiệp theo định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và đột xuất. 

Công tác sinh hoạt an toán, kiểm tra chất lượng quản lý vận hành được duy trì 

liên tục. Kết quả: hệ thống hoạt động ổn định, an toàn trong năm 2018. 

Cùng với công tác an toàn hệ thống, công tác an toàn lao động cũng luôn 

được quan tâm và được tổ chức thực hiện chặt chẽ, kịp thời, tuân thủ quy định, 

công tác an toàn lao động đảm bảo theo yêu cầu 

Bên cạnh đó, công tác Phòng chống cháy nổ đã luôn được tổ chức thực 

hiện nghiêm túc như: kiểm tra phòng chống cháy nổ định kỳ hàng tháng, hàng 

quý và các ngày Lễ Tết tại các trụ sở Công ty; tổ chức bảo dưỡng hệ thống 

phòng cháy chữa cháy theo quy định. 

Ngoài ra, nhằm đảm bảo công tác an toàn được thực hiện nghiêm túc, đầy 

đủ và hiệu quả, Công ty cũng đã chú trọng đến công tác đào tạo nghề, đào tạo - 

huấn luyện kỹ năng cho Người lao động trong Công ty, bên cạnh đó cũng tổ 

chức trang bị công cụ, dụng cụ bảo hộ lao động theo đúng thỏa thuận với Người 

lao động. 
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3.4. Công tác thi đua + khen thưởng: 

- Công tác thi đua: 

Thông qua Hội nghị Người lao động 2018, Công ty đã phát động thi đua và 

động viên CB-NLĐ đăng ký các danh hiệu thi đua, đăng ký nghiên cứu các đề tài 

sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng công trình, chống lãng phí, chống 

tham ô, cửa quyền, từ đó thúc đẩy các đơn vị trực thuộc hoàn thành tốt các nhiệm 

vụ được giao, góp phần vào thành tích chung của Công ty.  

Phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” được phát động sâu rộng 

trong toàn thể CB-NLĐ Công ty, tổ chức các lớp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, 

đào tạo nâng bậc thợ, đào tạo về công tác an toàn cho người lao động. Đồng thời 

Công ty cũng đã phát huy, ứng dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật và triển khai 

ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý chuyên ngành để nâng cao 

hiệu quả công tác. Hiện nay Công ty đang sử dụng phần mềm E-OFFIC quản lý 

chung trong toàn Công ty để các đơn vị trực thuộc phối hợp thực hiện công tác 

một cách đồng bộ, nhịp nhàng và xuyên suốt. 

Phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được triển khai trong 

toàn thể các đơn vị trực thuộc Công ty gắn với cuộc vận động  “học tập và làm 

theo tư tưởng, tấm gương đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh”cụ thể như: tiết 

kiệm trong việc sử dụng chi phí văn phòng phẩm, chi phí điện thoại, điện, nước 

sinh hoạt và chi phí tiếp khách, hội họp.  

 Trong năm 2018 Công ty đã tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày thành lập 

Đảng 3-2, ngày chiến thắng 30-4, kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19-5 

bằng hình thức tổ chức giải bóng đá mini cúp Sapulico cho Người lao động. 

+ Triển khai và hỗ trợ 100% kinh phí cho 6 cháu là con CB-NLĐ Công ty 

tham dự trại hè Thanh Đa. 

+ Tổ chức thi tìm hiểu “Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Một nhân cách lớn” 

lần 4 - năm 2018 và đã chọn ra một số bài gửi dự thi Công đoàn HFIC, trong đó 

có 01 bài cá nhân đạt giải nhất. 

+ Triển khai đăng ký tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố Hồ Chí 

Minh lần thứ 25. 

+ Cử 06 đoàn viên tham gia Hội thi “Bàn tay vàng nghề điện công nghiệp 

HFIC năm 2018” do Công đoàn HFIC tổ chức. 

+ Hỗ trợ Quỹ học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho Công đoàn HFIC.  

+ Ủng hộ Quỹ “ Vì Biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc ”. 

+ Chăm lo người nghèo trên địa bàn đón Tết. 

+ Cử 01 cán bộ tham gia Đoàn đại biểu Thành phố đi thăm cán bộ, chiến 

sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1. 
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+ Trao 01 nhà tình thương cho người nghèo ở Bến Tre. 

+ Trao 10 xuất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho học sinh nghèo hiếu học 

tại xã Trí Phải; tặng quà cho người khuyết tật, trẻ mồ côi huyện Thới Bình, tỉnh 

Cà Mau. 

+ Hỗ trợ, đóng góp xây dựng cầu An Sinh tại Đồng Tháp Mười. 

+ Có 28 người tham gia hiến máu nhân đạo do Công đoàn HFIC tổ chức. 

+ Đóng Quỹ phòng chống thiên tai. 

Việc phát động các phong trào thi đua trong đơn vị luôn được sự quan 

tâm của Đảng bộ Công ty kết hợp với sự nỗ lực của các tổ chức đoàn thể: Công 

đoàn, Đoàn Thanh niên, các phong trào thi đua uôn được Người lao động hưởng 

ứng tích cực, đạt được những hiệu quả cao, đóng góp vào kết quả hoạt động sản 

xuất kinh doanh và sự phát triển của Công ty. 

- Công tác khen thưởng: 

Quỹ khen thưởng của Công ty chưa được thông qua và phê duyệt nên việc 

khen thưởng cho các tập thể, cá nhân trong và ngoài Công ty có thành tích đóng 

góp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không thực hiện được. 

3.5 Về chi trả cổ tức: 

  Công ty đã hoàn tất việc Đại hội cổ đông thường niên và chi trả cổ tức cho 

Cổ đông theo quy định, cụ thể: 

- Chi trả cổ tức phần còn lại năm 2017 với tỷ lệ 4,9%/vốn điều lệ. 

- Chi tạm ứng cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 3,5%/vốn điều lệ. 

4. Hoạt động đầu tư: 

Năm 2018 Công ty chỉ triển khai thực hiện mua sắm một số trang thiết bị 

công cụ, dụng cụ, tài sản mang tính bắt buộc, thiết yếu và cấp bách phục vụ cho 

việc điều hành, sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM kính báo cáo kết quả 

thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như trên. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu. 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Huỳnh Trí Dũng 

 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN 

CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP. HCM 

 

Số:  03 /TTr-ĐHĐCĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng  06 năm 2019 

 

TỜ TRÌNH 

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán  

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 

 

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2017 của Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2017; 

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 28/07/2017 của Hội đồng quản trị. 

Theo đó, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2018 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 

năm 2018. 

Hội đồng quản trị đã lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty TNHH hãng kiểm 

toán AASC để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018. 

Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC đã hoàn tất kiểm toán Báo cáo tài 

chính năm 2018 và ký ban hành ngày 05/04/2019. 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM kính trình 

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty 

TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán. 

Trân trọng kính trình./. 

 

Đính kèm: 

- Báo cáo tài chính năm 2018  

đã được kiểm toán 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
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C6ng ty C6 phin Chi6u sdng C6ng cQng thnnh ph5 nd Cnl Uintr
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Cdng ty C6 phin Chi6u sdng C6ng cQng thnnh ph5 nd Cni Uintr

56 121 Chdu Vln Li6m, qufln 5, thdnh ptrO HO Chl Minh

nAo cAo cuA BAN rOuc cravr Doc

Ban Tdng Ciam C6c C6ng ty CO ptrin Chi6u sdng COng cQng thenh ph6 Hd Chl Minh (sau ttdy ggi tat le *COng ty') trinh
bly B6o c6o cta minh vd 86o c6o tdi chtuh cria C6ng ty cho nern tdi chlnh t<6t ttrUc ngdy 31t1212018.

CONG TY

Cdng ty C6 phan Chi6u s6ng C6ng cQng thanh ph5 H6 Chi Minh, tru6c ttdy ld Cdng ty TNHH MOt thanh vi6n Chii5u sdng

C6ng cQng thdnh ph6 HO Chi Minh, mQt doanh nghiQp Nhd nudc ttugc c6 pnan hOa vd chinh thtc chuyCn sang COng ty C6
phAn theo Gi6y Chung nhfn Dang kf Doanh nghiQp tli6u chinh l6n 5 s6 $00423479 do S& Kri hopch vd DAu nr Thanh ph6
HO Chl Minh cAp ngiy 0l th6ng 07 nlm 2016.

Try sd chinh cria C6ng ty tai s6 121, ttudmg Chdu Vtrn Li€m, phudng 14, qufn 5, thenh pn6 Ud Chi Minh.

HQI DONG QUAN TRI, BAN TONG GIAM D6C vA BAN KITM SoAT

C6c thdnh vi6n crla H6i tt6ng Qudn tritrong ndm vi t4i ngdy lQp b6o c6o niy bao g6m:

,,
,

,i.1

\l

a

C6c thanh vi6n cria Ban T6ng Gi6m d6c dd diAu hinh C6ng ty trong ntrm vd t4i ngdy lfp b6o c6o niy bao gdm:

6ng Pham Hurg Ut
6ng L€ Manh Thuong

6ng Hulnh Tri Diing

0ngNguy6n Dinh Thg

Bd DoAn ThlMinh Trang

Ong Hulnh Tri D[ng
6ng Trdn Chi6n Thing
6ng NguyEn Minh Tudn

6ng Duong Ch{ Nam

C6c thanh vi6n Ban KiiSm so6t bao g6m:

Bd Ph4m Thi Xudn LiSu

Ong Nguy6n T6n Phong

Ong Trin Nam Trung

Chi tich

Ph6 Cht tich
Thdnh vi€n

Thdnh vi6n

ThAnh vi6n

-t -tI Ong uram ooc

Ph6 T6ng Gi6m d6c

Ph6 T6ng Gi6m ttiSc

Ph6 T6ng Gi6m d5c

Trudng ban

Thdnl vi6n

Thdnh vi6n

KITM TOAN vIfrN

C6ng ty TNHH HIng Ki6m to6n AASC tl6 thUc hien ki6m to6n c6c 86o c6o tdi chinh cho C6ng ty

cONG n6 rnAcn NHrEM c0.c. naN TONG GrAM o6c o6l vdr nAo cAo rAr cHiNH

Ban T6ng Girim d6c C6ng ty chiu trdch nhiQm v6 viQc lfp 86o c6o tAi chlnh phin 6nh trung thgc, hqrp lf tinh hinh tdi chffi,
k6t qu6 hoat ctQng kinh doanh vd tlnh hinh luu chuy6n ti6n tQ cria COng ty trong nf,m. Trong qu6 trinh lflp 86o c6o tdi chfnh,
Ban T6ng Gi6m tltic C6ng ty cam kiSt dd tudn thri c6c y€u cAu sau:

Xdy dlrng vd duy tri ki6m sodt nQi bQ md Ban T6ng Gidm tttic vd Ban quin tri C6ng ty x6c dinh h cAn thiiit de dam bao
cho viQc lpp vd trinh bdy 86o c6,o tii chinh kh6ng cdn sai s6t trgng yiiu do gian l$n hoflc do nhAm l6n;

LUa chgn c6c chinh s6ch kii to6n thich hgp vd 6p dpng c6c chinh s6ch ndy mQt c6ch nh6t qu6n;

Dua ra c6c ddnh gi6 vd dg dodn hqrp I vd thfn trgng;

N€u 16 c6c chuAn muc kal to6n duo. c 6p dUng cd dugc tu6n thri hay kh6ng, c6 nhifng 6p dUng sai l6ch trong yiSu di5n mfrc
I ... ^ , I

c6n phii c6ng b6 vd giii thfch trong 86o c6o tii chinh hay kh6ng;

2



C6ng ty Cd phin Chi6u s6ng C6ng cQng thinh ph6 Ud Cni Uintr

55 12l Chiu Vin Li6m, qufn 5, thanh phO uO Chi Minh

- LAp vd rrinh bdy c6c 86o c6o tdi chinh tr6n co sd tu6n thri c6c Chudn mgc k6 to6n, Chi5 dO ki5 torin doanh nghiQp Viqt

Nam vir c6c quy elrnh ph6p lf c6 1i6n quan tt6n viQc lfp vi ftlnh bdy b6o c6o tdi chinh;

- Lap c6c 86o c6o tii chinh dga tr€n co sd hoAt tlQng kinh doanh li€n tgc, trt trudng hgp kh6ng th6 cho rlng C6ng ty sE

ti6p tgc hopt tlQng kinh doanh.

Ban T6ng Gi6m d5c COng ty tldm b6o rlng c6c sO t6 toan dugc luu git'il6 phnn 6nh tinh hlnh tai chinh cria COng ty, vdi
mric d0 fung th1rc, hqp ly tpi b6t crl thli di6m ndo vi tlim b6o rlng 86o c6o tdi chlnh tudn thri cdc quy dinh hi€n hdnh cria

Nhd nudc. Ddng thoi c6 tr6ch nhiQm trong viQc b6o dim an toan tii sin ctia C6ng ty vd thgc hiQn c6c biQn ph6p thich hqp
dC ngen ch[n, ph6t hiQn c6c hinh vi gian Qn vd c6c vi ph4m kh6c.

Ban T6ng Gi5m tti5c C6ng ty cam k6t r[ng 86o c6o tdi chinh dd phtur 6nh trung thgc vd hgrp I]i tinh hinh tdi chinh cria C6ng
ty tai thdi di6m ngdy 31ll2l2}l8, ki5t qud ho4t dQng kinh doanh vd tinh hinh luu chuy6n ti6n tQ cho ntrm tdi chinh kiit thric
ctrng ngdy, pht hqp voi ChuAn mgc kli to6n, Ch6 tlQ kti toan doanh nghiQp ViQt Nam vd tu6n tht c6c quy dinh ph6p lf c6
li€n quan tliin viQc lfp vd trinh bdy b6o c6o tii chinh.

Cam r6t khac

Ban T6ng Gi6m tliic cam kt5t ring C6ng ty tu6n tht Nghi dinh s5 7l/20l7ND-CP ngiy O6lo6l2}t7 huong d6n v€ qudn tri
c6ng ty 6p dUng aOi vcri c6ng ty tlai chung vd C6ng ty kh6ng vi ph4m nghia vp c6ng bi5 thdng tin theo quy dinh tai Th6ng

l5ITT-BTC rrgdy 06/1012015 cria B0 Tei chinh huong d6n c6ng bt5 thOng tin r6n Thi trulng chimg kho6n.

ulam ooc

Hulnh Tri
-l -tr ong ulam ooc

Thdnh ph6 H6 Ch{ Minh, ngay 05 thting 04 ndm 2018
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Kfnh gfti:

BAo cAO KIEM TOAN DQC LAP

Quf C6 d6ng, HQi ttdng Quin trivi Ban T6ng Gifm tISc

C6ng ty C6 phin Chi6u sing C6ng cQng thlnh ph5 Hd Ctri Uintr

Chring tdi dd ki6m to6n B5o c6o tdi chinh kdm theo cria C6ng ty C6 phan Chitiu s6ng C6ng cQng thanh

ph6 H6 Chi Minh tlugc lflp ngdy 05 th6ng 04 ndm 2018, tir trang 6 d6n trang 29,bao gdm: Bdng cdn tt6i
ki5 to6n t4i ngdy 3l th6ng 12 ndm 2018, B6o c6o k6t qud hopt rtQng kinh doanh, 86o cdo luu chuyi5n tiAn

tQ cho ndm tdi chinh k6t thfc ctng ngdy vd Ban Thuy+5t minh 86o c6o tdi chinh.

Trdch nhiQm cta Ban T6ng Gi6m tt5c

Ban Tdng Gi6m di5c C6ng ty chiu tr6ch nhiQm vd viQc l4p vd hinh bdy trung thyc vd hqp ll 86o c6o tdi
chinh cta C6ng ty theo Chu6n mgc kti to6n, Chis d6 ki5 to6n doanh nghiQp Vi€t Nam vd c6c quy tlfnh ph6p

l! c6 li6n quan tliin viQc lpp vi trinh bdy 86o c6o tdi chinh vd chiu tr6ch nhiQm v6 ki6m so6t n6i bQ md
Ban T6ng Gi6m tl6c xdc dinh ld cAn thi6t OC Aam bdo cho viQc lflp vd trinh bdy 86o c6o tdi chinh kh6ng
c6 sai s6t trgng y6u do gian l6n hoflc ntrAm t6n.

Tr6ch nhiQm cfra Ki6m todn vi6n

Tr6ch nhiQm cria chring t6i ld <lua ra ! kiiin vC gao c6o tdi chinh dya trCn ki5t qu6 cria cuQc ki6m to6n.
Chring t6i tt5 ti6n hnnh ki6m to6n theo c6c ChuAn mgc ki6m to6n ViQt Nam. C6c chuAn mgc niy y6u cAu

chring t6i tudn tht chuAn mgc vd c6c quy ilinh vd dpo duc nghA nghiQp, lpp k6 hoach vd thgc hiQn cuQc

kiiSm to6n tle tlat tluqc sU ttdm bdo hqp lf v€ viQc li€u 86o c6o tdi chinh cta C6ng ty c6 cdn sai s6t hgng
y6u hay kh6ng.

C6ng viQc kiiim todn bao g6m thuc hiQn c6c thri tUc nhim thu thpp c6c bdng chimg ki6m to6n vA c6c si5

liQu vd thuyi5t minh tr6n 86o c6o tdi chinh. C6c thri tgc kir3m to6n dugc lga chgn dga tr6n x6t doiiLn cta
ki6m to6n vi€n, bao g6m d6nh gi6 rui ro c6 sai s6t trgng y6u trong 86o c6o tdi chinh do gian ldn ho{c
nhAm l5n. I(hi thgc hiQn tl6nh gi6 c6c rui ro ndy, ki6m to6n vi6n tt6 xem xdt ki6m so6t n6i bQ cria Cdng ty
li6n quan diin viQc l0p vd trinh bdy 86o c6o tdi chinh trung th1rc, hqp l), nhAm thiist k6 c6c thrj tpc ki6m
to6n phtr hqp vdi tinh hinh thgc t6, tuy nhi6n kt6ng nhim mpc tlich dua ra f kiiSn vB hiQu qui cta ki6m
so6t nQi bQ cta C6ng ty. C6ng viQc kir5m to6n ciing bao g6m tl6nh gi6 tinh thich hqrp cta c6c chinh s6ch

k6 toan tlugc 6p dpng vd tinh hqp lf cta c6c udc tinh kii toan cria Ban T6ng Gi6m tltic ctng nhu tLffi gi6
viQc trinh bdy t6ng th6 860 c5o tdi chinh.

Chring t6i tin tuong rang c6c bdng chung ki6m to6n md chung tdi dl thu thflp du-o. c la dAy dri vd thich hgrp

ldm co sd cho f kii5n ki€m toiin ngoqi tnr cta chung t6i.

Co s6'cta f ki6n ki6m tof n ngogi trir

Tai 86o c6o ki6m to6n s6 300318.085/BCTC.KTI ngdy 30 th6ng 03 ndm 2018 vC nao c6o tdi chinh cho
n6m tii chinh k6t thric ngdy 3l/12/2017 cria C6ng ty C6 phan Chiiiu s6ng C6ng cQng Thenh ph6 HO Chi
Minh, Ki6m to6n vi6n tld tlua ra f kii5n kiiSm to6n ngo4i tnr li6n quan d6n viQc chua thu thpp tlugc x6c
nhfn c6ng ng vd chua <t6nh gi6 tlugc khi ndng thu hdi cria c6c khoin c6ng ng phdi thu kh6ch hdng t6n l6u
vdi s5 ti6n 3,77 ty ddng.V6n dO ndy chua tlugc khic phpc, tpi ngdy 3lll2l2}l8 c6c khodn phai thu kh6ch
hdng chua thu thqp tlugc x6c nhfn c6ng ng vd chua tt6nh gi6 tlugc khd ning thu h6i la 3,77 t! tlOng. Tai
thdi tli6m lfp 86o c6o niy, bing c6c thri tpc kir5m to6n tl6 thgc hiQn, chring t6i khdng th6 thu thfp ttugc
bing chimg tl6 x6c rllnh inh huong cria v6n tt6 ndy tliSn 86o c6o tdi chfnh kdm theo cria COng ty.
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f tC6n ki6m to6n ngo4i trir

Theo f ki6n cria chring t6i, ngo4i trtr 6nh huong cta v6n dA n6u Bi do4n "Co sd cria f ki6n ki6m to6n

ngopi trtr", 86o c6o tdi chinh da phan 6nh trung thlrc vd hqp ry, tren c6c khia c4nh tqng yiSu tinh hinh tAi

"hintr.,iu 
C6ng ty C6 phAn Chi6u sdng C6ng cQng thenh ph6 H6 Chi Minh t4i ngdy 3l th6ng 12 ndm

2018, cfing nhu k6t qui ho4t tlQng kinh doanh vi ttnh hinh luu chuyGn tiAn tQ cho nlm tai chinh k6t thric

ctng ngdy, phtr hqp vdi ChuAn muc k6 to6n, Chi5 tlQ kii to6n doanh nghiQp Viet Nam vd c6c quy tlinh

ph6p lf c6 li6n quan tltin vi6c lfp vd trlnh bdy B6o c6o tai chinh.

v6n tl6 cin nhdn mSnh

Chring t6i xin luu f ngudi tlgc b6o c5o vd c6c vAn dd sau:

- Tai thli tlitim ph5t hdnh 86o c6o ki6m to6n, 86o c6o quyi5t torin c6 phAn h6a cria COng ty v6n chua
duoc co quan c6 thdm quy€n phd duyQt. Theo d6, s6 tigu 86o c6o tdi chinh cria C6ng ty c6 th6 thay d6i
khi 86o ciio quylit to6n c6 ph6n hoa dugc ph6 duyQt.

- Cdng ty Chi nhan gi6 tri doanh thu bf cit giim cria c6c hqp ddng thgc hipn trong giai do4n trudc khi c6
phan noa trCn khoen mgc Phii thu kh6c vOi s6 ti€n la 5.930.214.734 VNID vd chd hudng ddn cta cdc
co quan c6 thAm quydn (Chi ti6t thuyi5t mintr s6 OZ;.

Y tii5n nem to6n ngo4i fir cria chung t6i kh6ng li€n quan ttiin c6c v6n dd cAn nhAn manh niy.

Ki6m todn AASC

Ph4m

Ph6 T6ng Gi6m ttiic
GiSy chung nhfln d6ng ky henh ngtr6 ti6m
to6n s6: 07 7 7 -2018-OO2-l

Hd N|i, ngay 05 thdng 04 ndm 2019

Phan Bi Cudmg

Kirim to6n vi6n
GiSy chimg nhfln ttlng ky hanh ngnd fi6m
to6n s5: 3 639 -2016-002-l
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COng ty C6 phin Chi6u sdng COng cQng thnnh ph6 ud ctri vrinn

SO l2l Chdu VEn Li€m, qufn 5, thanh ptrO UO Chl Minh

B6o c6o tAi chinh

n6m tai chinh k6t thric ngdy 3lll2l2ol8

vre s6 rAI s,ix

1oo A. TAr sAx xcAx n4x

110 I. Tidn vi cfc khoin tuong tluong ti6n

I 11 l. Ti6n

ll2 2. C6c khoan hrong tluong tiAn

120 II. Diu tu tii chinh ngin hgn

123 l. DAu tu nim giri dr5n ngiy d6o h4n

130 IIL Cdc khoin phii thu ngin hgn

l3l l. Phai thung[n hen criakh6ch hang

132 2. Tri trudc cho nguoi b6n ngin h4n

136 3. Phai thu ngirn han kh6c

137 4. D1r phdng phdi thu ngin hsn kh6 dbi

140 IV. Hing t6n kho

141 l. Hdng t6n kho

150 V. TAi sin ngin h4n khdc

l5 I I . Chi phi tri trudc ngin tran

153 2. Thuti vd c6c khoin kh6c phdi thu Nhi nudc

200 B.TArsAtoArnax

210 I. C6c kho6n phii thu dii hgn

2ll l. Phai thu ddi h4n cta kh6ch hdng

220 II. Tii san c5 alnn
221 l. Tdi san c5 ainn hu'u hinh

222 - NguyAn gid

223 - Gid tr! hao mdn lfry ki!

260 IIL TAi sin dii hgn khdc

261 l. Chiphihdtrudc ddi han

270 ToNGCQNGTATSAX

nANc cAN o6I KE ToAN
Tgt ngdy jl thdng 12 ndm 2018

Thuy6t
minh

10

t2

3,/t2t20t8 01/012018

@e di6u chinh)
VND VND

358,739,039,853 348,097,071,483

3 117,840,901,749

27,840,901,749

9o,00o,ooo,ooo

10,000,000,000

10,000,000,000

198,785,446,879

169,493,759,950

1,996,052,635

27,295,634,394

31,341,380,530

31,341,3 80,53 o

771,310,695

771,310,695

103,759,895,346

15,991,846,000

15,991,846,000

22,703,298,339

22,703,299,339

76,29 t,648,891

(s 3,588,3 s0,s s2)

65,064,751,007

65,064,751,007

112,392,465,396

66,392,465,396

46,000,000,000

210,011,305,966

181,995,135,775

5,116,273,603

23,557,610,294

(657,713,796)

241586,674,932

24,586,674,932

1,106,625,299

449,2',17,509

657,347,781

126,166,040,943

23,987,769,000

23,987,768,000

28,438,221,102

28,438,221,702

76,291 ,648,891
(47,85 3,427, t 89)

73,740,051,141

73,740,051,141
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7

8

5
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99 474,263,112,326
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Cdng ty C6 phin Chi6u s6ng C6ng cQng thnnh ph6 ttd Ctri wtintr

56 12l Chdu VIn Li6m, quin 5, thenh phO UO Chi Minh

B6o c6o tdti chinh

ndm tai chinh kt5t thric ngdy 3lll2l2}l8

gANC CAN O6r rB IOAN
Tgi ngdy 31 thdng 12 ndm 2018

@dp theo)

minh
ua s6 NcUON vON

soo c.NqPHArrRA

310 I. Ng ngin hgn

3ll L Phai tringudi b6nnginhan
312 2. Ngudi mua trd tiAn trudc ngin h4n

3 13 3 . ThuiS v?r c6c khoin ph6i nQp Nhd nudc

314 4. Phei fti ngudi lao tlQng

3 l5 5. Chi phi phAi ti ngin hqn

319 6. Phai hingin hqn kh6c

322 7. Qugkhenthudng, phtc lqi

4OO D. v6N CHU SdHOU

410 I. V5n chri s& htu
4lI 1. V6n g6p cria cht sd hii'u

4l I a - C6 phiiiu phii th6ng cd quyin bieu quyiit

421 2. Lqi nhufn sau thuli chua phAn ph6i

42I a - LNST chua phdn phiii lay lai diin cu6i ndm trrhc
42tb - LNST chtta phdn phdi ndm nay

430 II. Ngu6n kinh phi vi cdc qui khdc
431 l. Ngu6n kinh phl

440 ToNGCQNGNGUoNV6N

Truong Th! Thty Ngnn

Thuy6t 3Ut2t20t8 01/01/2018

@6 tli6u chinh)
\rI\ID VND

163,239,839,889 172,010,535,480

t6

t7

Thi Xudn D6ng

163,239,839,989

102,216,008,605

4,852,512,600

1,471,375,355

18,959,411,874

8,086,417,833

17,942,870,975

9,711,242,646

298,911,491,307

284,000,000,000

284,000,000,000

14,911,491,307

954,972,842

1i,956,518,465

347,604,004

347,604,004

172,010,535,480

88,715,436,927

653,483,200

5 15,890,536

25,497,682,900

8,002,950,515

31,892,134,934

16,732,956,569

301,904,972,942

284,000,000,000

284,000,000,000

17,904,972,942

232,361,023

17,672,611,819

347,604,001

347,604,004

99 414,263,112,326

l1
l3
t2

l4
15

\

):
1',o,+

/

299,259,095,311 302,252,576,946

Ngudi lip biriu tcti toan truong

Thdnh phii A6 Cni Uintt, ngay 05 thdng 04 ndm 2018

Huinh Trl Diing
-i -r.r ong utam ooc
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C6ng ty C6 phln Chi6u sf ng C6ng cQng thlnh ph5 gd Cni Uintr

SO 12l Chdu Vin Li6m, quln 5, thenh pn5 UO Chf Minh

B6o c6o titi chinh

nlm tdi chinh kiSt thric ngdy 3lll2l2}l8

BAo cAo xnr QUA HoAT DQNG KINH DoANH

ua s6 cni rrtu

0l 1. Doanh thu b6n hing vi cung c6p dich vg

2. Doanh thu thuin vd Uln hing vi cung cdp
dlch vg

3. Gi6 v5n hing b6n

4. Lg'i nhufn gQp vA bfn hing vi cung cdp dlch vg

5. Doanh thu ho4t tlQng tdi chinh

6. Chi phi quan lf doanh nghiQp

7. Lqi nhuQn thuin tir hoSt tlQng kinh doanh

8. Thu nhfp kt5c
9. Chi phi kt6c

10. Lqi nhu$n khfc

11. T6ng tgi nhugn f6 todn tnrfc thu6

12. Chi phi thuii thu nhfp doanh nghiQp hi6n hnnh

13. Lqi nhu$n sau thu6 thu nhip doanh nghiQp

14. Lei co bin tr€n c6 phi6u

10

11

Ndm 2018

minh

19

Ntrm 2018 NiIm 2017

@e tli6u chinh)
Thuydt

18

VND

375,713,506,098

375,713,506,098

290,176,860,161

85,536,645,937

5,366,791,755

61,847,641,200

29,055,796,492

1,929,563,249

995,876,184

933,687,065

29,989,493,557

6,092,965,092

VND

383,141,397,845

383,141,397,945

291,935,959,063

91,205,438,782

2,908,032,473

61,054,065,044

33,059,406,211

1,049,729,964

1,214,756,3'14

(165,027,410)

32,894,379,901

6,701,766,992

20

2l
26

20

2t
\

30

3l
32

40

50

5l

60

70

))

_26Jn,ffif19_

86023

Truong Thi Thty Ngffn Thi Xuf,n DOng Huinh Tri Diing
-i -trong ulam qocNgudi lap bi6u K6 toen truong

Thdnh phd Hd Ch{ Minh, ngdy 05 thdng 04 ndm 2018

8
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COng ty C6 phin Chi6u srlng C6ng cQng thnnh ph5 ttd Ctrt wtintr

s6 121 chau v6n Li6m, qupn 5, thanh ph6 uo Chi Minh

86o c6o Oi chfnh

nlm tai chinh kiit thric ngdy 3l/12/2018

BAo cAo Lrru crrwEx rrtx rE
Ndm 2018

(Theo phrons phtip tryc fidp)

vra s6 cni rffi,u

I. LIIU CHUYItN TITN TTIHOAT DQNG KINH DOANH

0l I . Ti€n thu tu bdn hi.ng, cung c6p dlch vu vd doanh thu
kh6c

02 2. Ti6n chi trd cho ngucri cung c6p hdng h6a vd dich 4r
03 3. Tidn chi tri cho nguli lao tlQng

05 4. Thu6 thu nhap doanh nghipp tI6 nQp

06 5. Ti6n thu khric tir hoat tlQng kinh doanh

07 6. Ti€n chi kh6c choho4t ttQngkinh doanh

20 Lru chuydn fiin thuin tir hogt it|ng kinh doanh

Thuy6t Ntrm 2018 NIm 2017

VND VND

406,148,120,607 340,919,195,449

minh

II. LUIJ CHUYEN TItN TtIHOAT DQNG DAU TII
l. TiAn chi tili mua sim, xdy dlmg tai san ci5 tlinh va

c6c tii sdn ddi han khdc

2. Ti6n chi cho vay, mua c6c c6ng cp ng cta tton vi kh6c

3. Ti6n thu lli cho vay, c6 tuc vd lqi nhqn tlugc chia

Lwu chuydn tiin thudn tir hogt ilQng ildu fir

rII. LUIJ cHLrytN TriN TT.IHoAT DQNG TAr cHir\H
L C6 tuc, lqi nhuan d5 trd cho chri sd hitu

Lnu chuyin fiin thuin ttr hogt tlQng tdi ch[nh

50 Luu chuy6n tidn thuAn trong ntrm

60 Tidn vi tucng duong ti6n tliu ntrm

70 Tidn vi tuong tluong ti6n cu6i ntrm

Truong Thi Thty Ngin Xuin D6ng

Ngudi lflp bi6u f6 to6n truong

Thdnh ph6 na Cnt Unn, ngay 05 thdng 04 ndm 2018

5,448,436353 (14,565,702,325)

112,392,465,396 126,959,167,721

749 I

Huinh Trf Diing
-i -lI Ong urElm Ooc

(236,647,240,935)

(89,37 5,297 ,'194)
(4,068,175,377)

3,05 8,753,690

(3 6,3 99,705,905)

42,716,454,396

(174,843,000)

(10,000,000,000)

5,081,933,917

(5,092,909,093)

(32,175, I 09,950)
(32,175,109,9 50)

(181,47 5 ,903 ,212)
(128,461,273,196)

960,596,244

(34,243,5 89,056)

(2,301,982,761)

3,273,307,436

3,273,307,436

(15,537,027,000)

(15,537,027,000)

I//.//a
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Cdng ty C6 phAn Chi6u sdng Cdng cQng thlnh ph6 n6 Clt Uintr

SO 121 Chdu VEn Li6m, quin 5, thanh pnO UO Chi Minh

B6o c6o tii chfnh

n[m tdi chinh ktit thric ngdy 3lll2/2018

Tr{uYfr Mn\H nAo cAo rAr cnixn
Ndm 2018

I . DAC DIEM HOAT DQNG COA DOANH NGHIDP

Hinh thrrirc s& hitu v5n

C6ng ry C6 phAn Chii5u s6ng C6ng cQng thdnh pht5 HO Chi Minl! tru0c tl6y ld C6ng ty TNHH MQt thenh vi6n Chiiiu

sdng C6ng cQng thinh pnO UO Chi Minh, mQt doanh nghiQp Nhi nu6c ttugc c6 ptrAn hOa vd chinh thrlc chuyen sang

Cdng ty C6 phAn theo Gi6y Chung nhfn Dang kit Doanh nghiQp di6u chinh lAn 5 s6 Cf,00423479 do Sd Kti hoach vd

Dau tu Thdnhph5 HO Chi Minh c6p ngdy 0l th6ng 07 n[m 2016.

Try sd chinh cria C6ng ty tai s5 12l, tlulng Chdu V[n Li6m, phudng 14, qufn 5, thanh ph6,Ud Chi Minh.

V6n di6u lQ cria C6ng ty la 284.000.000.000 M.ID (Hai trlm tim mucri tu rj tt6ng chin), tuong duong 28.400.000

c6 phAn, mQnh gi6 mQt c6 phAn ld 10.000 tl6ng.

LInh vgc kinh doanh

Quan lf v4n hdnh, duy tu, srla chta hQ th6ng chi6u s6ng c6ng cQng, ddn tin hiQu giao th6ng, camera quan s6t giao
th6ng, bang thOng tin giao th6ng tli6n tu.

Nginh ngtrd trinn doanh

Ho4t dQng chffi cria COng ty ld:

- Quan lf vfn hanh, duy tu bdo dudng c6c hQ th6ng tldn chi6u s6ng cOng cgng.

- Tu v6n khdo s6t, lfp dg 6n, thi6t k6, $p d1r to6n, lflp hd so mdi thdu, gi6m s6t thi c6ng, quan lj di6u hanh du 6n

c6c c6ng trinh: chi6u s6ng c6ng cgng, ddn tin hiQu giao th6ng, camera quan s6t, bing th6ng tin giao th6ng tliQn
tu.

- Thi c6ng xdy ffip mdi h6 th5ng : chiiiu s6ng c6ng c$ng, ddn tin hi€u giao th6ng, camera quan s6! bang th6ng tin
giao th6ng <liQn tu.

D{c tli6m hopt tlQng cia C6ng ty trong ntrm t}i chinh c6 inh hu&ng tl6n Bdo cdo t}i chfnh

Trong ndm, C6ng ty v6n ho4t tlQng chri y6u trong linh vpc duy tu, sria chta c6c c6ng hlnh li6n quan d6n ho4t ttQng

chii5u s6ng tr6n dia bdn thdnh pnO Ud Chi Minh. Tuy nhi6n, nf,m nay Nhd nudc thyc hiQn d6u thAu d6 lya chgn nhd
thAu cung c6p dich vU duy tu thay vi d{t hang nhu c6c ndm trudc Adn a6n doanh thu vd lqi nhuan gQp cria c6ng ty
ndm nay gidm so vdi nf,m trudc. Tuy nhi6n do thu nhip kh6c vd doanh thu tdi chinh ttrng m4nh, Loi nhu6n sau thu6
n6m 2018 chi gidm nhg so voi ndm20l7.

2 . cHf De vA cHir\H sAcH xE roAx Ar oqxc r4r cONG Ty

2.1 . Ki, k6 toin, don v! ti6n tQ sri dgng trong k6 to6n

fy kl5 todn ndm cta C6ng ty theo ntrm duong lich Uit aAu tu ngdy 0l/01 vi t<6t ttlic vdo ngdy 3ll12 hang nlm.
Don vi ti€n tQ sri dpng trong ghi chdp ki5 toan li D6ng Viet Nam (VflD).

2.2 . Chuin mgc vi Ch6 dO tr6 to6n 6p drlng

Chii dO kii todn dp dqtng

COng ty 6p dgng Ch6 dO tii toan doanh nghiQp ban hanh theo Thdng tu s6 200/20l4fft-BTC ngity 22/1212014 cria

BO Tei chinh vd Th6ng tu s6 53/2016/TT-BTC ngdy 2l/03/2016 cria BO Tei chinh vA viQc sria A6i, UO sung mQt s0

tli6u cria Th6ng tu s6 200/20I4ffT-BTC.

,z
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C6ng ty C6 phAn Chi6u sdng C0ng cQng thAnh ph6 gd Cni Vrinn

s6 l2l Ch6u v6n Li6m, qufln 5, thanh pno n6 Chi Minh

86o c6o Oi chinh

nlm tai chinh k6t thric ngdy 3lll2l2}l8

Tuy€n bd vi viQc tudn thi Chuiin mltc kii todn vd Chii tl6 kii to,fin

C6ng ty tli 6p dgng c6c ChuAn mUc ki5 to6n ViQt Nam vi c6c vtrn ban hudng dan Chuan mgc do Nhi nudc dd ban

hdnh. C6c 86o c6o tdi chlnh tluqc hp vi trlnh biy theo tlung quy tlinh cria ttrng chu&r m1rc, th6ng tu hudng d6n thUc

hiQn Chuin mgc vi Ch6 d9 k6 to6n hiQn hnnh tlang 6p dpng.

2.3 . COng cg tii chinh

Ghi nhqn ban ddt
Tii san tdi chinh

Tdi san tai chinh cria Cdng ty bao g6m tiAn vd c6c khotui tuong duong tiArL c6c khoan phdi thu kh6ch hdng, phii thu

kh6c vd cdc kho6n cho vay. TAi thdi di6m ghi nhfln ban tllu, tdi sin tdi chinh tlugc x6c tllnh theo gi6 mua/chi phi
ph6t hdnh cQng c6c chi pht phAt sinh ktr6c li6n quan trUc ti6p tti5n viQc mua, ph6t hdnh Oi san tdi chinh tt6.

Nq phdi tri tdi chlnh

Nq phdi tri tdi chinh cta C6ng ty bao g6m ciic khodrn phdi tri ngudi b6n vd phii trir kh6c, chi phi phdi tri. Tai thoi
di6m ghi nhdn lAn dAu, cdc khoan ng phdi trd tdi chinh tlugc x6c tlinh theo gi6 ph6t hdnh cQng c6c chi phi ph6t sinh
li€n quan tr.uc titip di5n vi€c ph6t hnnh ng phii ri tdi chinh tt6.

Giti tri sau ghi nhQn ban diu
HiQn tqi chua c6 c6c quy tlinh v6 d6nh gi6 l4i c6ng cu tdi chinh sau ghi nhfln ban dAu.

2,4 . Ti6n vi c6c khoin tuong tluong ti6n

Tidn bao gdm ti6n mAt tei qu!, ti6n grii ngdn hdng kh6ng ky hen tpi c6c Ngdn hdng thuong m3i.

Cdc khoin tuong duong ti6n ld c6c khodn dAu tu ngfn h4n c6 thdi gian ttru hOi kh6ng qu6 03 th6ng k6 tu ngdy dAu

tu, c6 ttuh thanh ktroan cao, c6 khi ning chuytin a6i aE Aang thdnh c6c luqng ti6n x6c tllnh vd kh6ng c6 nhi6u rui ro
trong chuy6n AOi tnann tien.

2,5 . Cdc khoin tliu tu tiri chinh

Cdc khodn diu nr ndm gifr diin ngay ctdo hqn bao gdm: C6c khodn tiAn gti ng6n hdng c6 k! han tluoc nim git di5n

ngdy tl6o han vdi mgc tlich thu l6i hing k| vi c6c khoan tl6u tu nim git d6n ngdy it6o han kh6c.

2.6 . C6c khoin phii thu

C6c khoan phdi thu dugc theo d6i chi tiiit theo lcl han phdi thu, AOi tuqng phii thu, lo4i nguydn tQ phdi thu, vir c6c

yiSu tt5 khac theo nhu cAu quan lj cria C6ng ty.

Dg phdng nq phdi thu kh6 ddi tlugc trich lflp cho cdc khoin: ng phii thu qu6 han thanh to6n ghi trong hqp tl6ng kinh
tti, c6c kh(i udc vay ng, cam t6t trqp ttdng hoflc cam k6t ng vd ng ph6i thu chua d6n h4n thanh to6n nhrmg kh6 c6 khd
ndng thu hdi. Trong d6, viQc tich lpp dg phdng nq phdi thu qu6 han thanh to6n dugc c6n ct vdo thdi gian hi nq giSc

theo hgrp tl6ng mua b6n ban iIAu, kh6ng tinh d6n viQc gia han ng gif;a cdc b6n vd ng phii thu chua tt6n hqn thanh
toAn nhrmg kh6ch ng da lam vdo tinh tr4ng ph6 sin hoflc rtang ldm thri tUc gi6i th6, mAt tich, b6 tr6n.

=-i 1l
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2.7 . Illng t6n kho

Hang tdn kho dugc ghi nhan ban tlAu theo gi6 gtic bao g6m: chi phi mua" chi phi ctr6 Uiiin vd c6c chi phi li6n quan

t4rc tii5p kh6c ph6t sinh dr5 c6 du-o. c hdng t6n kho d ttia <li6m vd tr4ng th6i t4i thdi di6m ghi nhQn ban tlAu. Sau ghi

nhfln ban ttiu, tei thdi tli6m l4p 86o c6o tdi chinh n6u gi6 trithunn c6 th6 thuc hiQn ttugc cria hdng tdn kho th6p hon
gi6 g5c thi hang tdn kfio tluqc ghi nh6n theo gi6 tri thuAn c6 th6 thuc hipn tlugc.

Gi6 trihdng t6n kho tlugc x6c ttinh theo phuong phAp nhflp tnrdc xuAt rudc.



Cdng ty C6 phAn Chi6u sfng C6ng cQng thinh ph6 tt6 Ctri wtintr

sri tzt Chdu Vdn Li6m, qufn 5, thanh pn6 uO Chi Minh

86o c6o tii chfnh

nlm tdi chinh k6t thtc ngiy 3lll2l2}l8

Hang t6n kho duo. c hqch to6n theo phuong ph6p k€ ktai thudng xuy€n'

phuong ph6p x5c itlnh gi6 tri san phAm dd dang cuiii nAm: Chi phi san xu6t kinh doanh d0 dang ttugc t{p hgrp theo

tung c6ng trinh chua hoan thenh ho{c chua ghi nhan doanh thu, tuong {mg vdi khtii luqng c6ng viQc cdn d& dang

cu6inam.

Du phdng ginm gi6 hdng t6n kho ttugc lfp vio thdi tti6m cu5i ndm Id s6 ch€nh lQch gita gi6 g6c cria hang t6n kho
ldn hon gi6 tri thunn c6 th6 thgc hiQn dugc.

2.8 . Tii sin c5 ointr

Tii san cO Ainn htu htnh tlugc ghi nh4n ban tlAu theo gi6 gdc. Trong qu6 tinh st dgng, tdi san ci5 dinh hiiu hinh
tluo. c ghi nhfn theo nguy€n gi6, hao mdn lu! k6 vd gi6 fi cdn lai.

Kh6u hao tdi sin ci5 dfnh tlugc trich theo phucrng ph6p tludmg thing vdi thdi gian kh6u hao ilugc u6c tinh nhu sau:

- NhActa,vftki6ntnic 06-25 ndm
- Mly m6c, thii5t bi 05 - 07 nlm
- PhusngtiQnvfntii 06 ndm
- fhiiit bi vln phdng 03 ndm

2.9 . Chi phi tri trufc

C6c chi phi da ph6t sinh li6n quan ttrin k6t qui hopt itQng san xu6t kinh doanh cria nhiAu ky kii toan dugc hach to6n
vio chi phi trd trudc d6 phan UO aAn vdo ki5t qud ho4t tlQng kinh doanh tong c6c h! k6 todn sau.

ViQc tfnh vd phdn bd chi phi trd trudc ddi han vdo chi phi sdn xuAt kinh doanh tung k! k6 toan ilugc c6n cri vdo tlnh
ch6q mric ilQ tung loai chi phl d6 lga chon phuong ph6p vd ti6u thric ph&r b6 hqp ly. Chi phi td kudc rluqc ph6n b6
ddn vdo chi phi sdn xu6t kinh doanh theo phuong ph6p tludmg th5ng.

Lqi th6 kinh doanh ph6t sinh khi c6 phan h6a doanh nghiep Nhd nu6c ttugc phdn b6 theo phuong ph6p tludmg thing
trong thdi gian l0 nf,m theo hudng dan cria Th6ng nr s6l2712OL4/TT-BTC ngdy 05 th6ng 09 ndm 2014 cta BQ Tdi
chinh vE huong d6n xri lf tdi chinh vd x6c ttinh gi6 ti doanh nghi€p khi thlrc hi6n chuyiin doanh nghiQp 100% vtin
Nhd nudc thinh c6ng ty c6 phdn.

2.10 . Cfc khoin ng phlii tri

C6c ktroan nq phii tri duo. c theo d6i theo k! hpn phii tra, d6i tuqng phni ti, lo4i nguy€n t6 phni hi vd cdc yi5u t6
kh6c theo nhu cdu quin lf cria C6ng ty.

2.1r . Chi phf phii tri

C6c khoan phdi tri cho hdng h6a dich vU tl6 nhfln duo. c tu ngudi b6n ho{c tt6 dugc cung c6p cho ngudi mua trong kj,
biio c5o nhmg thr,rc t6 chua chi trd tlugc ghi nhan vdo chi phl san xu6t, kinh doanh cria lc! b6o c5o.

Vigc ghi nh4n c6c khoan chi phi phdi tri vdo chi phi sirn xu6t, kinh doanh trong ndm tlugc thuc hi6n theo nguyen tic
pht hqp gitra doanh thu vd chi phi ph6t sinh trong n[m. C6c khoan chi phi phdi td sE dugc quy6t toen voi s6 chi phi
thUc t6 ph6t sinh. S5 ch6nh lQch gita sti trich trudc vd chi phi thyc ti5 duo. c hodn nhfp.

2.12 . Y6nchri sO hiru

:).,
.:Y

+1\)

rI1

.:)

ii.l:

Viin ttiu tu cria chri sd hiiu tlu-o. c ghi nhfln theo s5 v6n thUc g6p cria chri sd hitu.

t2
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B6o cdo tli chinh
n[m tdi chinh k6t thric ngdy 3lll2/2018

Lqi nhuan sau thu6 chua phdn ptr6i ptran tinh ki5t qui kinh doanh (16i, l5; sau thuii thu nh{p doanh nghi€p vi tinh

hinh phdn chia lgi nhufln hoic xri l! 15 cria C6ng ty. Trudng hqp tri c6 ttc, lqi nhuan cho chri sd hiiu qu6 mric st5 lgi
nhu{n sau thui5 chua phan ph6i tlugc gtri nhfln nhu trudng hqp giam v5n g6p. Lqi nhuan sau thui5 chua phdn ph5i co

th6 du-o. c chia cho c6c nhd dAu tu dlra tr6n t! lQ g6p v5n sau khi tlugc Dpi hQi cO tl6ng ph6 duyQt vi sau khi tl6 tfch
lfp c6c qu! theo Di6u le C6ng ty vir c6c quy dinh cria ph6p luit Vigt Nam.

Cdng ty trich Iflp Qu! khen thuong, phric lqi vd Qu! khen thuong Ban di6u hanh fi lqi nhufn thudn sau thu6 thu

nhflp doanh nghigp cria C6rig ty theo dA nghi cria HQi tldng qudn d vd tlugc c6c c6 d6ng ph6 duyQt tai Dpi hQi ddne

c6 d6ng thudmg ni6n. Qu! niy tlugc trich lap d6 k'hen thuong, khuy6n khich v$t chAt, dem lai lqi ich chung vd ndng

cao phuc lgi cho c6ng nhAn vi6n vi tlugc trinh bdy nhu mQt khoan phdi tri t6n Bang cdn rl6i ki5 to6n.

CO tuc phii trd cho c5c c6 dOng tlugc ghi nhan la khoin phdi tri trong Bang can O6i t6 toan cria Cdng ty sau khi c6

th6ng b6o chia c6 trlc cria HQi tl6ng Quan tri C0ng ty vA th6ng b6o ngdy ch6t quydn nh4n c6 tfc cta Trung tdm Luu
ky chung kho6n ViQt Nam.

2.13 . Doanh thu

Doanh thu cung ciip dich vqt

Doanh thu cung cAp dich 4r <lugc Cbr nhan khi d6ng thdi thda mdn c6c didu kiQn sau:

- Doanh thu tlugc xdc cllnh tuong d6i chic chin;
- C6 kha nlng thu ilugc lgi ich kinh ti5 tir giao dich cung c6p dich vp tl6;

- Xdc tlinh ttuqc phAn cdng viQc tl6 hodn thdnh vdo ngdy l{p Bang cdn O5i t<6 toan;

- Xilc tlinh tlugc chi phi ph6t sinh cho giao dich vd chi phl e6 noan thdnh giao dich cung cdp dich vr,r d6.

Phdn cdng viQc cung c6p dich 4r tll hodn thAnh tlugc x6c tlinh theo phuong ph6p tl6nh gi6 c6ng viQc hodn thdnh.

Doanh thu hgp ddng xdy d4ng

Truong hSp hSp tldng xdy dung quy dinh nha thAu dugc thanh todn theo gi6 tri kh6i lugng thyc hiQn, ldri k6t qu6
thUc hiQn hqp ddng x6y dpg duo. c x6c tlinh mOt c6ch tl6ng tin cfy vd tlugc ktr6ch hdng x6c nhfn, thi doanh thu, chi
phi li6n quan dl5n hgrp tl6ng tlugc ghi nhfln tuong rmg vdi phdn c6ng viQc tl6 hodn thlnh tlugc kh6ch hang x6c nhfn
trong ntrm phin 6nh tr6n h6a tlon tll l4p.

Doanh thu hoqt dQng tdi chinh

Doanh thu phSt sinh tt tidn l6i vd c6c khoin doanh thu hogt tlQng tdi chinh khSc ttugc ghi nhAn khi th6a man ddng
thdi hai (2) didu ki6n sau:

- C6 kha nlng thu tluqc lqi ich kinh ti5 tu giao dich tl6;

- Doanh thu duo. c x6c tlinh tuong tt6i chic chin.

2.14 . Gin v6n hing b6n

Gi6 v6n hdng b6n trong ntrm tluqc ghi nhAn phU hgrp vdi doanh thu phSt sinh trong ndm vd tlim b6o tudn thri nguy€n
tic thfn trgng.

2.15 . Thu6 thu nhfp doanh nghiQp

a) Chi phi thu6 TNDN hiQn hanh vi Chi phi thuii TNDN hofln lpi
Chi phi thuis TNDN hiQn hnnh tlugc x6c tlinh tr6n co sd thu nhfp chiu thu6 trong ndm vd thu6 su6t thu6 TNDN trong
nim tai chinh hiQn hdnh.

b) Thu6 su6t thuil TNDN n6m hi6n hanh

Cdng ty hiQn dang 6p dgng mrlc thu6 sudt thuti TNDN ld2}% cho ntrm tdi chinh ktit thric ngity 3lll2l20t8.

\'i4
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86o c6o tii chinh
n6m tdi chinh ki5t thric ngiy 3lll2l2}l8

2.16 . Laicu bf,n tr6n c6 Phi6u

L6i co ban tren c6 phii5u dugc tinh bdng c6ch chia lqi nhufln hoflc 15 sau thu6 phan b6 cho c6 tl6ng sd hitu c6 phitiu

ptr6 ttrOng ota C6ng ty (sau khi tl6 didu chinh cho viQc trich lflp Qug khen thudng, phric lqi vd Qu! khen thudng Ban

ttieu hanh) cho s6 tugng binh qudn gia quydn cria s6 c6 phi6u ph6 th6ng tlang luu hinh fiong nam.

2.17 . Cic b6n li6n quan

C6c b€n tlugc coi ld ti6n quan ntiu b6n <16 c6 khi ndng ki6m so6t hofc c6 Anh huong tl6ng tC a6i vOi b6n kia trong

viQc ra quyiit Ainfr vd c6c chinh s6ch tii chinh vd ho4t <lQng. C6c b€n li6n quan cria C6ng ty bao gr5m:

- C6c doanh nghiQp tr.uc titip hay girin titip qua mQt hofc nhiAu trung gian, c6 quydn ki6m so6t C6ng ty holc chiu
sU ki6m so6t cta C0ng ty, ho{c ctrng chung qr ki6m so6t vdi C6ng ty, bao gdm cd c6ng ty m9;

- Cdc c6 nhdn t4rc ti6p ho{c gi6n tii5p nim quydn bi6u quy6t cria Cdng ty mA c6 inh hudng tl6ng fC a5i vOi COng

ty, nhiing nhdn sg quin lj chri ch6t cria C6ng U, nhitng thanh vi6n mflt thiiit trong gia dinh cta cric c6 nhdn ndy;

- Cdc doanh nghiQp do c6c c6 nhdn n€u tr€n nim tryc tiiip hoflc gi6n ti6p ph6n quan trgng quy€n birlu quyiit hoflc
c6 inh hudng tl6ng k6 tOi c6c doanh nghiQp ndy.

Trong viQc xem xdt ttmg m6i quan hQ cta c6c b6n li6n quan d6 phgc W cho viQc ldp vd trinh biy 86o c6o tdi chinh,
C6ng ty chri f t6i ban ch6t cira m6i quan hQ hon ld hinh thric ph6p lf cria c6c quan hQ tl6.

2.18 . Th6ng tin bQ ph$n

Ho4t clQng kinh doanh chri y6u crla C6ng ty li ho4t tlQng duy tu vd thi cdng xdy lip, tl6ng thdi doanh thu ph6t sinh
chri yi5u tr6n tlfa bin thinh pn5 Ud Chi Minh do <16 C6ng ty kh6ng trinh bdy 86o c6o b0 phdn theo linh v.uc kinh
doanh vd khu v.uc ilia lj.

3 . TITN VA CAC KHOAN TIJONG DI.IONG TIIN
3Ut2/20t8 0 l/0 l/20 I 8

VNID VNID

Ti6n m{t
Tidn gui ngdn hdng ktr6ng k! h4n

Cdc ktroan hrorg duong ti€n (*)

T6ng

98,656,771

27,742,244,979

90,000,000,000

357,946,434

66,034,519,962

46,000,000,000

117,840,901,749 lt2,3g2,465396

(*) Tei ngiry 3lll2/2018, c6c khoan tuong tluong ti6n ld ti€n gui c6 k! h4n ttr 0l thdng d6n 03 th6ng tlugc grii tai
NgAn hang TMCP DAu tu vd Phdt tri6n Vi€t Nam vdi l6i su6t fi 5,0%/n[m diSn 5,170lndm.

4 . CACKHoANDAUTI./TAICHiNHNGANHAN

T4i ngiy 3lll2l2}l8, c6c khodn dAu tu tdi chinh ngin han Id ktroan tiAn grii c6 lc| h?Il tai Ngdn hdng TMCP DAu tu
vd Ph6t tri6n ViQt Nam k! hqn 06 th6ng, ldi su6t 5,5%/nAm vOi s5 tidn ln l0 t! tl6ng.
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5 . PHAI TI{U KHACH HANG
3yl2l20l8 01/01/2018

Gi6 tri D1r phdng ci6tri
VNID

a) Ph6i thu kh6ch hdng chi ti6t theo kh6ch hing c6 s6 du lfn
VTID VIID \TND

Khu Quin l! giao th6ng
do thi s6 I
Khu Quan 1! giao th6ng

d6 thi si5 2

I(hu Quan lj giao th6ng

tl6 thi sii 3

Khu Quan lj giao thdng
116 ttri sii 4

Sd Giao th6ng V{n tai tinh
Tdy Ninh
Ban Quan lf Dy 6n DAu tu
Xdy dpg 2 Thenh pn6 na
Rja

C6c tltii tugng kh6c

T6ng

49,905,651,656

18,302,149,597

3 I ,697,169,3 83

42,675,361,710

23,987,768,000

7,898,000,000

12,019,505,504

35,388,361,929

20,162,331,919

51,580,276,226

34,192,152,542

33,979,612,000

18,230,000,000

12,450,169,159 (657,713,796)

I
/./ |//
'.r /
r1

rf
. it\\o\
\

185,485,605,850 775

3Ut2/2018 0 l/0 l/20 I 8

Gi6 tri Dp phdng Gi6 tri Dg phdng

VI{D
b) PhAi thu khfch hdng phin lo4i theo k! h4n thanh to6n

C6c khoan phdi thu 169,493,759,850

kh6ch hang ngin trpn

C6c khoan phii thu 15,991,846,000

ktrdch hdng ddi hqn

VNID VNID VI\TD

181,995,135,775 (657,713,796)

23,987,768,000

T6ng

c6ng ty co pnan v6t tu
Xang dAu

Cong ty TNHH DAu tu Xdy
dlmg L6 Chiu
Cdng ty TNHH Xdy dgng

Thuong mai Dich vu
Hd Son

C6c ttiii tugng ktr6c

195,485,605,850 (657,713,796)

6 . TRA TRIJdC CHO NGIJOT BAN NGAN H4N
3Ur2l20l8 0 l/0 l/20 r 8

Gi6 tri Ds phdng Gi6 tri Du phdng

VNID VI{D VIIDVIID

350,367,360

290,161,900

4,374,973,443

100,771,000

546,000

290, I 6 1,800

1,603,616,83 5

101,728,000

T0ng 1,996,052,635 5,116273,603

l5

Dg phdng

205,982,903,775
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B6o cdo tii chinh
ndm tdi chinh krit thric ngdy 3l/12/2018

? . PHArTHU NGAN HrtN KHAC
3Ut2l2018 0 l/0 1/20 1 8

Gi6 tri DU phdng Gi6fi Dsphdng

VNID

172,798,862

443,835,616

59,373,382

95,250,000

17,720,232,962

1,218,179,082

5,930,214,734

1,655,749,756

VIID VNID VNID

Phii thu v€ c6 phAn h6a

DU thu l6i ti6n grii

Phii thu thu6 TNCN

Tam ung

Ky quf bio dim thVc hiQn

hqp tl6ng, ky qu} bdo ddm

chd quytit to6n

Phdi thu luong viOn chtc
quin lf ndm 20 I 3

Phdi thu C6ng ty DAu u
Tdi chinh Nhd nudc Thdnh

ptro ttd Chi Minh phdn lqi
nhufln nQp thta
Di6u chinh cit gidm doanh

thu c6c c6ng tr)nh duy tu
thUc hiQn giai tlo4n trudc
c6 phan h6a (*)

Phii thu kh6c

r ong

172,798,962

158,977,778

323,026,511

161,760,000

18,808,737,630

2,675,550,011

1,218,179,082

3 8,5 80,4 l0

.,.., 
l:-'

i.;0

i;r]'l

,ilG

A

a
27,295,634,394 23,557,,610,294

Phii thu khdc lh cfc b6n 1,218,179,082
Ii6n quan

(Xem th6ngtin chi tiiit Ui fh

lr2l8,l7g,0g2

(*) Trong n[m 2018, mQt s6 chri dAu tu tld ph€ duyQt quy6t to6n vd di6u chinh giim doanh thu mQt st5 trgrp d6ng mi
C6ng ty thgc hi€n tuong giai dopn chua c6 phan h6a v6i si5 ti€n ld: 5.930.214.734 VI{D. Vi phAn doanh thu bi cit
gi6m ndy sE anh huong tdi gi6 tri doanh nghiQp t?i thdi tli6m c6 phan h6a, do tl6 C6ng ty theo d6i c6c khoin doanh

thu bi cit gidm ndy tr6n khodn mpc Phdi thu kh6c vi chd hudng ddn cria c6c co quan c6 thAm quy0n.

l6
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s . HANG TON ICIO

Nguy6n liQu, vflt liQu

COng c1t, dung cU

Chi phf san xu6t kinh
doanh dd dang

- Ho4t dQng duy tu

- Xdy dpg tuyifn tludmg

gom thuQc tuyi5n dulng
d5n cao t6c TP HCM -
Trung Luong

- Thay th6 hQ thiing chi6u

srlng m! thu$t t4r sd

HOi ddng nhdn ddn vd

Uy ban nhan dan TP.

HCM
- Dg 6n thay ttri5 trq ttrting

ddn LED tr6n dia bdn

Thanh ph6 Bd Ria, tinh
Bd Ria - Viing Tdu

- C6c dr,r rin kh6c

Thdnh phAm

T6ng

Gi6 rd Dgr phdng

3Ut2l20r8 0 l/0 l/20 I 8

Gi6 Ei Ds phdng

(Da tlidu chinh)

VI{D

16,618,215,053

36,844,700

14,520,739,202

1,464,085,013

3,529,243,396

6,117,571,810

3,409,83 8,993

165,581,575

VNID \TNDVI.ID

15,555,455,872

99,217,600

8,742,382,613

1,126,033,595

4,624,200,000

2,992,149,019

I 89,6 18,947

, l :,J

GTY

:Y, nUr

.1tM 1

j\S(
_,_2,
.k.1

31,341,380,530

t7
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9 . rAr sAN co DINH sUu niNs

Nguy6n gi6

Sti du tIAu nam

56 du cu5i nem

Gi6 tr!hao mdn tiiy kt6

Sii du rIAu nam

- Kh6u hao trong ndm

Sii du cutii ntrm

Gi6 tr!cdn l4i
T4i ngdy tlAu n[m
T4i ngiy cuiii nem

\rND VND VND

Nhd cria,

vdt ki6n trfic M6y m6c, thi.5t bi

Phuong tiQn vfln tai,

truy6n d5n

Thiist bi, dgng cu

quAn lf cOng

VND

33,905,931,917 2,994,299,900 36,731,222,029 2,660,205,045 76,29 1,648,891

33,905,931,917 2,994.289,900 36,731,2?2,029 2.660,205,045 76.291,648,891

VI{D

1,5 12,574,069

11,661,969,140 2,314,068,742

269,790,923

31,773,332,078

3,750,089,584

2,104,057,229

202,468,788

47,853,427,189

5,734,923,363

_5tt!!i59,52

28,438,221,702

_22,M,?2W2-

2,306,526,017

777 680,221,158 4,957,989,951 556,147,816

353,679,028410,430,235 1,207,800367

Nguy6n gi6 TSCD cu6i nam dr kfi6u hao hiit nhwrg v5n cdn sri dung tgi 3tlt2l2ott ld 2t.236.832.853 vND.

\>^= 
=.4'y'

l8

13,174.543,208 2.593.959,665 35.523.421,662

20.731.388.709
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10 . CHIPHITRATRU6C

a) Ngin h4n

C6ng cp, dung cu xu6t dung

r ong

b) Dii hgn

Lqi th6 thuong mai (i)

Gi6 tri 56 c6 khi ndng

trd nq
\rIID VNID

Ph6i tr6 nguli b6n chi ti6t theo nhtr cung c6p c6 s6 du tfn
c6ngty c6 phan Thi6tbi 4,lo7,l2o,oo0 4,107,120,000

Nghe nhin Bin Sao ViQt

c6ng ty TNHH Sdn xu6t 17,927,251,870 17,927,251,870

Thuong mpi vd XAy dpg
Thi6n Minh
C6ng ty TNI{H X6y dpg vd
Thuong mai Tdn MI A
c6ng ty TNHH S6n xuSt 1,220,357,187 1,220,357,187

Thusng m4i vd Dich vg D4i

Quang Ph6t

C6ng ty C6 phAn Tu v6n 9,175,850,310 9,175,850,310

Thuong mai vd Xdy dpg
HITECH ViEtNam

C6ng ty TNHH NSJ 7,151,654,022 7,151,654,022

C6ng ty TNHH K! thuflt m6y 3,174,195,672 3,174,195,672

tinh Ph[c Chdu

C6ng ty TNHH VILIGHT 24,939,090,000 24,939,090,000

C6c d5i tuqng ldrdc 34,520,489,544 34,520,489,544

3ut2l20t8 0 l/0 1/20 1 8

VNID VTID

449,277,508

449,277,508

65,064,751,007 73,740,051,141

TSng 65,064,751,007 73,740,051,141

(i) ci6 tri lqi thti kinh doanh tlugc x6c dinh cdn cri theo Bi6n ban x6c tlinh gi6 trl doanh nehiQp ngiy 3l thdng 12

n6m 2014 vd Quy6t dinh s6 6039/QD/LIBND ngdy 17 th6ng I I ntrm 2015 crla Uy ban Nhan dan Thanh ph6 HO Chi
Minh vA viQc ph6 duyQt gi6 tri doanh nghiQp thUc hign c6 phen ho6. Gi6 tri lqi th6 kinh doanh tlugc phdn U6 dAn vao
chi phi kinh doanh trong thdi han l0 ndm theo huong d5n tni Th6ng fi s6 l27l2Ol4lTT-BTC do BQ Tdi chinh ban
hdnh ngdy 05 th6ng 09 nf,m 2Ol4 kE ft thli di6m chuy6n sang c6ng ty c6 phan @giry 01107/2016).

11 , PHAI TRA NGUdI nAx NcAN rr.I.x

3ut2l20t8 0v0U2018

Gi6 tri 56 c6 khi ndng

trd ng
VNID

21,118,537,000

4,949,149,493

3,054,954,100

25,700,915,097

2l,l18,537,000

4,948,149,493

3,054,954,100

25,',l00,915,097

\rNID

5,974,320,000 5,974,320,000

10,467,052,970 10,467,052,970

6,3',77,905,160 6,377,905,160

3,668,579,337 3,669,579,337

7,405,023,780 7,405,023,790

28,755,869,197T0ng 102,216,008,605 102,216,008,605 88,715,436,927
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C6ng ty Cd phin Chi6u srlng C6ng cQng thlnh phii ttd Ctri Vtintr
56 12l Ch6u V[n Li6m, qufln 5, thAnh pn5 Ud Chi Minh

Bdo c6o tii chinh

ndm tii chinh k6t thric ngdy 3l/12/2018

12 . THUE VA CAC KHoAN PHAI NQP NHA NTI6C
56 phni thu

-loau nam

@a di6u chinh)
56 phni n6p

dAu n6m

Si5 phii nQp

trong nf,m
Sii tla thyc n6p

fiong nAm

56 phni thu
t. -cuol nam

So phni nQp
t. -cuol nam

VTID

553,414,360

103,933,421

VNID

5 15,890,536 3,648,622,931

6,092,965,092

1,669,388,881

1,321,418,146

5,000,000

\,rND

4,830,493,749

4,068,175,377

1,670,785,873

1,321,418,146

5,000,000

665,980,282

105,330,413

VND

7,471,375,355

VNID VNID

Thu6 gi6 tri gia tdng

Thuii thu nh6p doanh nghiQp

Thui5 thu nhQp c6 nhdn

Thu6 nha aAt va ti6n thu€ d6t

C6c khoin phi, 16 phi vi c6c

khodn phii nQp kh6c

657,347,791 515,890,536 12,737,39\050 45 1,471,375,355

Quydt todn thu6 crra C6ng ty sc chiu str kiam tra cta co qu't thu6. Do vi€c dp dung luqt vn cdc qui ilinh va thu6 d6i vdi nliau loai Siao dich kldc nhau c6 th€ dqqc giAi tt ch Oro
Dtiau c6ch kh6c nha!, sd tlu6 dwc trirh bAy ffin B,o cdo Ai chlnh c{ th6 bi thay d6i Ureo quy€t itinh cria co quan thu6.

K:-- lg)\

20



Cdng ty C6 phdn Chi6u s6ng COng cQng thnnh phd nd Cni uintr

56 12l Chdu Vrn Li6m, qu{n 5, thanh ph5 Ho Chi Minh

86o qlo tli chinh

ntrm tdi chinh k6t thric ngdy 3l/12/2018

13 . NGUdI MUA rRA rItN TRI/6C NGAN HAN

Cdng ty CO phAn Xay lip tliQn Midn D6ng

C6ng ty C6 phan X6y dung vd Thuong m4i299

Vdn phong Uy ban Nhan dan Thanh ph6 HO Chi Minh

Cac d6i tuqng kh6c

T6ng

14 . CHIPHIPHAITRANGANHAN

Trich trudc chi phi c6ng kinh
Chi phi phii tri ktr6c

15 . PHAI rn.i, xCAx HAN KHAC

Phai tra thr) lao vd chi phi hoSt tlQng cria HDQT, BKS, thu k, HDQT

Phai ffa vd c6 trtc

Phai tra ti6n thu6 thu nhflp cri nhdn

Th4ng du vtin c6 phin phni nQp vd Nhd nudc (*)
C6c khoan phdi tr6, phii nQp kh6c

3yt2l20r8 0 l/0 1/20 I 8

VNID

100,422,700

495,000,000

4,007,700,000

249,389,900

100,422,700

495,000,000

5 8,060,500

\TND

4,852,512,600 653,483,200

3111212018 0l0t/2018

8,023,404,428

63,013,405

VNID

7,934,377,411

68,573,104

VIID

T6ng 7,933 8,002,950,515

VNID

.4
t,9

00
iHl\l

ftc I

,\/

-v(,-\=

3U12/2018 0U01t2018
(Da di6u chinh)

1,692,979,000

49,689,750

1,597,982,061

14,232,309,026

369,91l,l3g

VNID

3,433,200,000

8,602,973,000

3,088,670,292

14,232,309,026

2,534,992,516

TOng 17,942,870,975 31,892,134,834

(*) Thang du v5n c6 phAn khi c6 phdn h6a C6ng ty phai n6p vd C6ng ty m9 theo ki6n nghi cta Kii5m toiin Nhd nudc
Khu v.uc IV tlA cfp trong Bi€n bin ki6m to6n Nhe nudc ngdy 0l/06/2018.
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C6ng ty C6 phAn Chi6u sdng C6ng cQng thnnh ph6 Ud Ctri Uinn

36 121 Chdu vrn Li6m, quin 5, thanh ptr6 HO Chi Minh

86o c6o tli chinh

n[m tdi chhh ktSt thric ngiy 3lll2l2}l8

16 . VON CIIU SO HOU

a) Bing a5i ctri6u bi6n tlQng cia V6n chri s& hilu

V6n diutu cta Thflng duv6n c6

chri sd htu phAn

Lqi nhuan

sau thu6

chua phin pht5i

c0ng

VNID VND

284,000,000,000 14,232,309,026 21,931,368,594 320,163,617,620

VTID VI{D

s6 du diu nlm
trufc
Ldi trong nlm trudc

Phdn ph6i lqi nhu$n

T4m chia c6 tuc

25,280,559,201

(21,699,007,571)

(8,520,000,000)

25,280,559r01
(21,699,007,571)

(8,520,000,000)

s6 du cu6i ntrm

trudc

Di6u chinh trOi tO (i)

294,000,000,000 14,232,309,026 16,992,920,224 315225,229,250

(14,232,309,026) 912,052,619 (13,320,256,409)

s6 du cuSi ntrm

tru0c (sau di6u
ctrintr hdi t5)

284,000,000,000 17,904,972,942 301,904,972,942
.
;;0

GT

, rl iti

ail'
.,s(

LIi trong n6m nay

Trlch qu! khen

thudng, phric lqi
Chia c6 tuc
fim2017
Tam chia c6 nrc

nam 2018 (ii)
Thri lao vd chi phi
hoqt dQng cta
HDQT, BKS vd thu
hi HDQr

56 du cu5i ntrm

23,896,518,465

(1,770,000,000)

(13,916,000,000)

(9,940,000,000)

(1,264,000,000)

23,896,519,465

(1,770,000,000)

(13,916,000,000)

(9,940,000,000)

(1,264,000,000)

1

14,91 1,491,307 298,911,491,307

(i) Di6u chinh h6i ti5 theo Bi6n ban ki6m to6n ngly 0l th6ng 06 nlm 2018 cria Ki6m to6n nhi nu6c Khu vuc IV.

(ii) C6ng ty tqm img c6 tfc nam 20lE theo Nghi quy6t HOi tl6ng Quan tri s6 oOfNq-ffOQT ngdy l9l11/2018. Theo

Theo Nghi quyi5t cria Dai hQi ddng c6 tt6ng s5 OINQ-DHDCD ngdy 2l th6ng 06 n[m 2018, C6ng ty c6ng bii viQc

s6 tien

VND

f6t qua kinh doanh sau thu6 ndm20l7 (trudc tli6u ctrmfr hOi t6)

Lqi nhuan chua ph6n phi5i nem trudc chuy6n sang

T6ng lqi nhufln chua ph6n ph6i

Chia c6 tuc, trong iI6:

- Sii dd fim chia trong ndm 2017

- 56 chiatrongndmnay
Thir lao vd chi phi ho4t tlQng cria HDQT, BKS, thu ky HEQT vd Ban di6u hdnh

Trfch qu! khen thuong

25,290,559,201

232,361,023

25,512,920,224

22,436,000,000

8,520,000,000

13,916,000,000

1,264,000,000

885,000,000

22
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C6ng ty C6 phln Chi6u s6ng COng cQng thlnh ph6 g6 Ctri frinn
36 12l Chdu Vdn Li6m, qu4n 5, thanh ptr6,U6 Chi Minh

Bdo cdo tii chinh
ndm tii chinh ki5t thtc ngtry 3lll2l2}l8

Trich qu! phric lqi
Lqi nhan chua phdn ph5i cdn t4i

b) Chi ti6t v6n g6p cria chri s0 hitu

C6ng ty DAu tu Tni chinh Nhd

nudc thdnh phO ud Chi Minh
C6ng ty CO phan Long Hfu
C6c c6 tl6ng k:trdc

3t/1212018 ri le

%

SO ti6n

VNID

885,000,000

42,920,224

0l/01/2018 Tv le
VTID YoV}ID

144,940,000,000 51.00 144,840,000,000 51.00

96,560,000,000

42,600,000,000

34.00

15.00

96,560,000,000

42,600,000,000

34.00

15.00

T6ng 284,000,000,000 100.00 284,000,000,000 100.00

c) Cdc giao dlch vd v6n vfi c6c chri s0 htru vi phin ph5i c6 tric, chia lgi nhuin
Nam 2018 Nem 2017

284,000,000,000

284,000,000,000

8,602,97 3,000

23,856,000,000

13,916,000,000

9,940,000,000

32,409,283,2 50

22,518,973,000

9,890,310,250

VNID

284,000,000,000

284,000,000,000

24,r40,000,000

15,620,000,000

8,520,000,000

15,537,027,000

15,537,027,000

VNID

Viin dAu tu cria chri sd ht'u

- Vi5n g6p tlAu n6m

- Viin g6p cu6i nam

C6 tuc, Iqi nhuan

- C6 tric, lqi nhuQn phdi trd diu ndm

- CO tric, lqi nhuQn phdi trd trong ndm

+ C6 tuc, lqi nhuan chia tr6n lqi nhu?n nf,m trudc
+ C6 tuc, lqi nhu0n tam chia tr6n lqi nhufn nim nay

- CO t*c, lqi nhuQn ctd chi trd bdng fiin
+ CO tuc, lqi Dhuan chia tr6n lqi nhuAn n[m trudc

+ C6 tuc, lqi nhuan t4m chia tr6n lqi nhufn nlm nay

- s6 du cui5i nam

d) Cd phi6u

Si5 luqng c6 phii5u d[ng ky ph6t hdnh

Sl5 luqng c6 phii5u tl6 ph6t hdnh vd g6p vi5n dAy dt
- Cii phiilu ph6 th6ng

Sti luqng c6 phi6u ttang luu hdnh

- Cd phiiiu ph6 th6ng

MQnh gi5 c6 phii5u dang luu hinh: 10.000 VIrID/c6 phi6u

I7 . NGUON KINH PHi

Ngu6n kinh phi cdn 14i dAu n6m

49,699,750 8,602,973,000

/.
1rtsZ

I]Al\l

,rnl

\s\

3t/1212018 0l/012018

28,400,000

28,400,000

28,400,000

28,400,000

28,400,000

NAm 2018

28,400,000

28,400,000

28,400,000

28,400,000

28,400,000

Ntrm 2017

VIID

347,604,004

VNID

347,604,004

Ngu6n kinh phi cdn lqi cu6i ntrm 347,604,004 347,604,004

Ngu6n kinh phi tlugc c6p la gi6 tri v4t tu C6ng ty nhAn tu Ngdn s6ch nhi nudc d6 thUc hiQn c6c nhiQm vg duoc giao

li6n quan d6n hE th6ng chi6u sang cdng cQng.
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C6ng ty C6 phAn Chi6u sf ng C6ng cQng

55 121 ChAu Vrn Li6m, qu4n 5, thdnh Ph6

thnnh ph6 gd ctri luinn
Hd chiMinh

B6o cdo tli chinh

n[m tai chinh kiit thric ngdy 3lll2/2018

18 . TONG DoANH THU BAN nAxc vA cuNG cAP DICH W

Doanh thu tu ho4t ttQng duy tu vd thi cdng xdy lip
Doanh thu dich vu kh6c

T6ng

19 . GIA V6N HAI\G BAN

Gi6 viSn cta hoqt tlQng duy tu va thi c6ng x6y l6p

D1r phdng giim gi6 hdng t6n kho

Gi6 vi5n dich vu kh6c

T6ng

20 . DOAr\H THU HOAT DoNG tAI Csir{Ir

Lai tiAn grii

-ir ong

2r . cHrPHi QUAN Lf DOANH NGHIEP

Chi phf nh6n c6ng

Chi phi kt6u hao tdi sin c6 dintr

Hoan nhap dg phdng

Chi phi dich 4t mua ngodi

Chi phi kh5c bang ti6n

713,506,098 383,141,397,845

Nam 2018 Nem 2017

VNID VND

374,75',7,397,067

956,109,03 I
380,995,698,522

2,145,699,323

375,

NAm 2018 Nlm 2017

(Da di€u chinh)

VNID

289,372,163,670 291,635,509,251

(1,344,728,719)

1,645,178,530804,696,491

290,176,860,161 291,935,959,063

Nem 2018 Nam 2017

VND

VNID

5,366,791,755 2,908,032,473

5366,791,755 2,908,032,473

VNID
r

Ndm 2018 NAm 2017

\TND VND

21,667,292,000

1,925,582,384

(657,713,796)

10,628,015,475

28,284,465,137

22,512,088,000

2,280,464,476

11,148,294,460

25,1 13,2 1 8,108

61,847,641,200 61,054,065,044

24

I
ii,l

ti

\



C6ng ty C6 phin Chi6u sdng COng cQng thnnh ph5 ttd Cnr rUinn

SO 121 Chdu Vdn Li€m, qu4n 5, thanh pnO U6 Chi Minh

86o c6o tii chinh

nlm tii chinh kiSt thric rydy 3lll2l2Ol8

22 . CIII PHi TITUE TIIU NHAP DOAI\H NGHIDP HIDN HANH

T6ne lqi nhufn ki5 to6n trudc thu6 Tl.lDN

C6c ktroan di6u chinh tlng
- Tiin phqt chdm nlp thuii

- Thi lao cia ngudi qudn $'khdng chuy€n trdch

- Cdc khodn khdc

Thu nhfp chiu thu6 TNDN

Chi phf thu6 TNDN hiQn hanh (ttru6 su6t zoy,)

Thuii TNDN phdi nQp d6u nim
rhuii fUoN dd nQp trong nlm

Lqi nhu?n thu6n sau thui5

C6c khoan tli6u chinh:

- Qui khen thtdng, philc lqi &r tinh drqc trich ti lqi nhuQn sau

thuii (*)

Lqi nhuan phan bO cho c6 phii5u ph6 th6ng

C6 phi6u ph6 th6ng dang luu hanh binh qu6n trong ndm

Chi phi nguy6n liQu, vflt liQu

Chi phi nhdn c6ng

Chi phi kh6u hao tdi sin c6 ainfr

Chi phi dich w mua ngoiri

Chi phi kh6c blng ti6n

33,508,834,911

6,092,965,092 6,701,766,992

(553,414,360)

(4,068,175,377)

(7 ,255,181 ,342)

Nlm 2018 Nam 2017

(Da di6u chinh)

VNID

29,989,483,557

475,341,901

68,869,298

403,800,000

2,672,603

30,464,825,459

32,894,378,801

614,456,110

1 91 ,1 22,7 50

42 3,3 33,360

VNID

T6ug thu6 TNDN phili nQp cu6i ntrm 1,471,375,355 G!L414J60)

23 . LArconAxrnExc6pnrEu

ViQc tffi to6n I6i co ban tr6n c6 phii5u c6 th6 phdn phi5i cho c6c c6 tl6ng sd hitu c6 phdn phO th6ng cria C6ng ty
tlugc thgc hiQn dga tr€n c6c si5 li6u sau:

Nam 2018 NAm 2017

VNID

23,896,518,465

(1,790,000,000)

(r,790,000,000)

22,106,518,465

28,400,000

VIID

26,l92,6ll,glg
(1,770,000,000)

(1,770,000,000)

24,422,611,919

28,400,000

./l'i)

Lii co bin tr6n c6 phi6u 860

(*) Theo Ngh! quyiit cria D4i hQi tl6ng c6 a0ng sO OtfNQ-OffDCD ngiy 21106/2018, C6ng ty d1r tinh tich Quy khen

thuong, phric lqi vdi t6ng ti Ie h 7%ofrInlqi nhuan sau thu6 du ki6n nlm 2018, tuong {mg voi sO tiAn L790.000.000

VND.

24 . CHIPHi SAN XUAT KINHDOANHTHEO YEU T6
NAm 2018 N[m 2017

778

189,783,112,372

93,399,557,915

5,734,923,363

3 8,143,685,33 7

31,414,217,359

VI{D

154,552,648,406

93,006,000,000

10,088,077,83 8

34,87',1,500,896

3 1,859,196,076

U\fD

324,383,423,216T6ng 358,475,496,246
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COng ty C6 phin Chi6u sdng C0ng cQng thnnh ph6 Ud Cni Vrinn

56 121 Chdu V[n Li6m, qufln 5, thanh ph5 uO Chi Minh

Bdo c6o Oi chfnh

n[m tii chinh kiit thtc ngdy 3l/12/2018

2s . coNG CU TAI CHiM

C6c loai c6ng cp tdi chinh cria C6ng ty bao gtim:

Gi6 tri s6 ki5 toan

3Ut2l20t8 0l/01/2018

Gi6 g6c D1r phdng

VI{D

112,392,465,396

229,540,514,059

Dg phdng

TOng

VNID

117,840,901,749

212,781,240,244

10,000,000,000

VNID VNID

(657,713,796)

340,622,141,993 3411932,979,455

Gi6 tri s6 t<6 torin

3t/12/2018

(657.713,796\

0l/01/2018

120,158,879,590

8,086,417,833

VI{D

120,607 ,57 I ,7 6l
8,002,950,5 15

VNID

Nq phni tri tli chinh
Phai ffi ngubi b6n, phdi tA kfi6c

Chi phi phii tri

T6ng 128,245297,413 129,610,522,276

Tdi sin tdi chinh vi ng phdi trd tai chinh chua ilugc tl6nh gi6 lai theo gi6 tri hqp lf tai ngdy krit thric k! k6 to6n nam
do Th6ng fi s6 2|O/2009/TT-BTC vd c6c quy tlinh hiQn hdnh y6u cAu trinh bdy b6o c6o tdi chinh vd thuy6t minh
th6ng tin a6i vOi c6ng cg tdi chinh nhrmg ktr6ng dua ra cdc hudng d6n tuong duong cho viQc tt6nh gi6 vd ghi nh6n
gi6 tri hqp ly cria c6c tii s6n tai chinh vd ng phdi tr6 tdi chinh, ngopi trir c6c khodn trich lpp dg phdng ng phdi thu
kh6 ddi dd tlugc n€u chi ti6t tpi c6c Thuy6t minh li6n quan.

Rrti ro thitrdng
Ho4t tlQng kinh doanh cria COng ty sE chri y6u chiu rui ro khi c6 sg thay a6i vd tai su6t.

Rti ro v6 lfri su6t:

C6ng ty chiu rui ro vA lai su6t do gi6 tri harp li cta c6c ludng tiAn trong tuong lai cta mQt c6ng cp tai chinh s0 birin
tlQng theo nhtng thay OOi cria lai su6t thf truong khi Cdng ty c6 ph6t sinh c6c khodn tiAn gfti c6 ho{c kh6ng c6 k}
h4n, c6c khoan vay vd ng chiu ldi su6t thl n6i. C6ng ty quan lf rui ro lii su6t bang c6ch ph6n tich tinh hinh c4nh
tranh tr6n thitruong tl6 c6 clugc c6c l6i su6t c6 lgi cho mpc tlich cria C6ng ty.

Rfii ro ttn dyng
Rti ro tin dgng ld rui ro md mQt b6n tham gia trong mQt cdng cp tdi chinh ho{c hgp rtdng kh6ng c6 khd ndng thuc
hiQn dugc nghla vg cta minh adn a6n t6n th6t vd tai chtnh cho C0ng ty. C6ng ty c6 cdcrui ro tin dwrg tu hoat tlQng

sAn xuAt kinh doanh (chri yliu A6i vOi c6c khoan phdi thu kh6ch hdng) vi ho4t ttQng tni chinh (bao gdm ti6n grii ngdn
hirng, cho vay vir c6c cdng cu tdi chinh kh6c), cg th6 nhu sau:

-/-

(

ai

:{L

A

!*\
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Tii sin tii chfnh
Ti6n vd ciic khodn tuorg
ouong uen

Phdi thu kh6ch hdng, phii
thu kh6c
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COng ty C6 phin Chi6u sfng COng cQng thAnh ph5 ftd Cni Uintr

SO 12l Chdu Vin Li€m, quin 5, thanh ph5 UO Chi Minh

86o c6o tii chinh

nlm tai chinh ktit thric ngdy 3lll2l2}18

Tir I ntrm

trd xu5ng

TrEn I ndm

diSn 5 n[m
TrCn 5 nlm cOng

VNID

Tgi ngiy 3llli2,n0l8
Ti6n vd tuong duong tiOn 117,840,901,749

Phii thu kt6ch hdng, phii thu ktr6c 196,789,394,244

r ong 314,6m2es993_ _1s,991,846999_

23,987,768,000

VTID

15,991,846,000

VTID VND

I 17,840,90 I ,749

212,781,240,244

T4i ngty 0l/01/20r8
Ti€n vd nrong tlucrng ti6n 112,392,465,396

Phii thu kh5ch hdng, phii thu kh6c 204,895,032,263

330,622,141,993

112,392,465,396

228,882,900,263

317,287,497,659 23,987,768,000 341,215,265,659

Rrti ro thanh kho,in
Rrii ro thanh khoan ld rui ro Cdng U eip kh6 khen khi thUc hi€n c6c nghia vr,r tdi chinh do thi6u vi5n. Rrii ro thanh
khoan cta C6ng ty chri yi5u ph6t sinh ttr viQc c6c tai san tai chinh vd ng phii td tdi chinh c6 c6c thoi tti6m d6o hp
kh6c nhau.

Thoi han thanh to6n cta c6c khoin ng phdi ti tai chinh dlra tr6n c6c khoan thanh toen dU kiiin theo hgp ddng (n6n
co sd ddng ti6n cta c6c khoin gtic) nhu sau:

Ttr I ndm TrCn I n6m Tr€n 5 nlm CQng

trd xu6ng di5n 5 n[m
VNID

T6ng

TOng

Tdng

\TND VNID VND
T4i ngly 3lll2l20l8
Phai fiA ngudi b6n, phdi trd kh6c

Chi phi phdi trd

120, I 58,879,580

8,086,417,833

128,24512971413

120,607,571,761

8,002,950,515

120,1 58,979,590

8,086,417,93 3

:

lJ

.rf

iE

.;

Tgi ngiy 0ll0ll20l8
Phai tre ngu&i biin, phdi tri kh6c

Chi phi phdi trd

128,245,297,413

120,607,571,761

8,002,950,515

\28,610,522,276

C6ng ty cho ring mtic d0 tflp trung rui ro di5i vdi viQc trA ng li th6p. Cdng ty c6 khi nlng thanh toan c6c khodn ng
di5n hp tu ddng tiAn dr hont dQng kinh doanh vd tidn thu ttr c6c tii san tdi chinh tl6o han.

26 . THONG TIN KHAC

Tpi thdi tti6m lflp b6o c6o tii chffi, Qui ti6n luong nguli lao tlQng vd vi6n chtc quan lf nem 2018 tlang rlugc ghi
nh|n theo quy dinh t4i Th6ng fi28/2OL61TT-BLDTBXH ngdy 0l th6ng 09 n6m 2016 (huong d5n ttrgc hiQn quy
<linh ve lao dQng, tiAn luong, tht lao, tiAn thuong atSi vOi C6ng ty c6 C6 phAn, v6n g6p chi phiii cta Nhd nudc) vi
tlang chd ph6 duyQt tir HQi tldng quan trl.

27 . NHtNc sr/KrpN pHAr srNH sAU NGAY xEr rHuc NAru rN cHiI{H

I(h6ng c6 su kiQn trgng y6u ndo xdy ra sau ngdy tci5t ttlic n6m tdi chinh tldi h6i phni itugc di6u chinh hay c6ng b6

trdn 86o c6o tdi chinh ndy.
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C6ng ty C5 phin Chi6u s6ng C0ng cQng thlnh ph6 gd Ctrt tUinn

36 l2l Chdu V[n Li6m, qufln 5, thenh ph6, nd Chi Minh
B6o cdo ttri chfnh

ndm tai chinh krit ttlic ngdy 3lll2/z}t}

28 . NGHTPP vU vA 56 DU vor cAc s0x Lrtx QUAN

Danh s6ch va m6i quan hQ gita c6c b6n li6n quan vi C6ng ty nhu sau:

BGn li0n quan M6i quan hQ

C6ng ty DAu tu Tii chinh Nhi nu6c thanh ph5 C6ng ty m9

H6 Chi Minh
C6ng ty C6 phin Long Hfu C6 tt6ng ldm

C6ng ty c6 cdc giao dich ph6t sinh hong nf,m vi si5 du t4i ngdy ktit thric k) ki5 torin nf,m vdi c6c b6n li6n quan nhu
sau:

Giao dich phSt sinh tong nf,m:

Ndm 2018 Nlm 2017

V}ID
Chia cO tric
C6ng ty DAu tu Tdi chinh Nhd nudc
thdnh ph6 H6 Cht Minh
C6ng ty C6 phan Long Hgu

SO du tqi ngdy ki5t thric k) k6 to6n nlm:

Phii thu khfc
C6ng ty DAu tu Tdi chinh Nhd nudc thanh phii Hd Chi Minh

Giao dich vdi c6c b6n li6n quan kh6c nhu sau:

Thu nhfp cria T6ng Gi6m di5c

Thu nhflp crla c6c thdnh vi6n kh6c trong Ban T6ng Gi6m tlSc
vd HQi tldng quan tri

VND

9,414,600,000 12,311,400,000

6,276,400,000 8,207,600,000

3yt2/2018 0u0t/2018
VI{D VTID

l,2lg,l7g,0g2 l,2lg,l7g,0g2

NIm 2018 NAm 2017

.-:

.i
L

;l

\
.'?

VNID \TND

459,905,449

2,251,556,619
776,537,976

2,657,757,376
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C6ng ty Cd phAn Chi6u s{ng COng cQng thAnh ph6 Ud Ctrt Vrinn

56 121 Chdu Vtrn Li€m, qufln 5, thanh pn6 ud Chi Minh

B6o c6o tli chinh
n6m tdi chinh kt5t thric ngdy 3l/12/2018

2s . s6 Lryu so SANH

S6 Ueu so siinh la s6liQu tr6n 86o c6o tdi chinh cho nlm Oi chinh k6t thric ngdy 31 th6ng 12 n6m 2017 il6 tlugc

C6ng ty TNHH Heng ki6m to6n AASC kiiSm to6n.

M6t s6 chi ti6u t16 rlugc di6u chinh ndi ti5 ttreo Bi6n ban ki6m torin Nhi nudc ngdy 0l th6ng 06 nlm 2018 nhu sau:

MA Didu chlnh lai De trlnh bdy Ch€nh l6ch Ghi
s5 t€n b6o c6o chri

VIID VNID VI{D
Bing Cfin a5i t6 toen

DU phdng ginm gi6hdng t6n kho 149

Thu6 vd c6c khoinphiithu 153

Nhd nudc

Phdi trd ngin h4n kh6c 3 19

Th{ng du v6n c6 phdn 412

Lqi nhuan sau thu6 chua phdn phi5i 421

86o c6o K6t qui ho4t tlQng kinh doanh

Gi6 vi5n hang btu I I
chi phi thu6 TNDN hien hanh 51

Lqi nhuen sau thu6 TNDN 60

657,347,781

31,892,134,834

17,904,972,842

291,935,959,063

6,"101,766,982

26,192,611,819

(1,245,899,112)

991,194,275

17,659,825,808

14,232,309,026

16,992,920,224

1,245,999,112

(333,846,494)

14,232,309,026

(14,232,309,026)

9t2,052,618

293,1 8 1,858,175

6,367,920,489

25,280,559,201

(1,245,899,112)

333,946,494

912,052,619

(1)

(2)

(3)

(3)

(4)

(l)
(2)

(4)

Cu th6:

(3):

(4):

Truong Thi Thty Ng6n

Nguoi Iflp bi€u I(6 toan fuong
Thdnh phii H6 Chi Minh, ngay 05 thdng 04 ndm 2018

Hoin nhfp dg phdng ginm gi6 hAng t6n kho.

Bao g6m:

- TIng thu6 TNDN phii nQp do hodn nhQp chi phi dg phdng giim gi6 hdng
t6n kho:

- T[ng thu6 TNDN phii nQp A5i vOi chi phi thir lao HDQT kh6ng trsc ti6p
tham gia di€u hdnh:

Th{ng du v6n c6 pnan ffri c6 phAn h6a phii nQp vO Nhd nudc.

Anh hudng cria viQc hodn nh6p dg phdng giim gi6 hang tdn

N Xu6n D6ng

249,179,922 YND

84,666,672 V|ID

phdi nQp :rI l,,t/l

,q,l
'k

Huinh Tri Diing
-l -ir ong ulam ooc

HIEU sArg ilr;
iHAHH ?HO

HO CH I t'llttH

coxc tt
PHAI

,o rlt]

29

+.
{



cONc rY co pnAN
cHrEU sANc cONc coNG TPHCM

ceNG HoA xA Her cHU Ncnia vIET NAM
DQc lSp - Trp do - HSnh phric

V/v giai tinh )t ki6n ngo4i tni cria C6ng ty
ki6m toan trOn 86o ciio tiri chinh

n5m 2018

TPHCM, ngoyAN thdng.*ndm 2019

Kinh grli: - Uy ban Chri.ng kho{n Nhir NuOc
- S& giao dich chrfrng khoin Hi NQi (ttr'{D

Cin cri Th6ng tu s6 155/2Ol5lfI-BTC ngdy 06/10 12015 vd viQc c6ng b6 th6ng
tin tr6n thitruong chimg khorin;

96.g ty 
"6 

pnan Cni6u s6ng c6ng cQng thanh pUO UO Chi Minh d5 thgc hiQn

c6ng b6 Biio ciio tdi chffi ndm 2018 dd dugc ki6m toin bOi C6ng ty TNHH Hang
kiem toan AASC.

T4i b6o c6o kitim toan ngdy 05 thdng 04 nam 2}lg, C6ng ty TNHH HAng Ki6m
,,.i

to6n c6 n€u y ki6n ki6m toan ngo4i tnr vd nhAn manh nhu sau:

1. {'t<i6n ngogi trt: "Tai 86o cilo kitim torin sti:OO:18.85/BCTC.KT1 ngiy 30
thang 03 n6m 2018 vC Bilo ciio tai chinh cho nf,m tai chinh k6t ttlic ngdy
3lll2l2Tl7 cria Cdng ty cO phan Chi6u siing c6ng cOng Thanh pnO UO Chf Minh,
kitim toan vi6n <I5 dua ra y ki6n kii5m toan ngoal trir 1i6n quan d6 viQc thu th4p
chua x6c nh4n c6ng no vir chua diinh gi6 dyqq kh6 nlng thu htii.cta.cfuc khoan
c6ng ng phii thu kh6ch hang t6n l6u voi s6 ti6n 3,77 tj, t16ng. Ven d0 ndy chua
iluo. c khf,c phuc, t4i ngdy 3lll2l20l8 c6c khotur ph6i thu khrlch hd.ng chua thu

Q0n elucr. c x6c nh4n c6ng ng vi chua danh gi6 duo. c khi nang thu h6i liL 3,77 ty
d6ng. Tai thcri cliOm lap b6o ciio nlry, b[ng cic thri tpc ki6m toan dE thuc hi6n,
chring t6i kh6ng ttr6 ttru th4p duqc bang chung tlti x6c dinh anh huong cua vAn aC

ndy tl6n 86o c5o tai chinh kdm theo cria C6ng ty".
Cdng ty 

"6 
pnan Cniiiu sang cdng cQng TPHCM xin gidi trinh nOi dung tr6n

nhu sau:

Dinh.ky hgog nen_r, C6ng ty .6 pnan Ctii5u siing c6ng cQng TPHCM thgc hi-en

gq b*e etii cni6u 96og nq d_6n tung Chu. iliu tu.theo quy tlinh, tuy nhi6n tl6n thoi
tli6m lOq Brlo olo ki6m toiin v5n cdn m6t s6 Chri t16u tu chua x6c nh4n c6rg no..C6ng
ty c6 phdn Chi6u s6ng cdng cQng TPHCM de tich cuc ldm viQc v6i Chri ddu tu <16 nghi
h5 trq x5c nhpn c6ng ng theo quy tltnh, tuy nhi6n vin cdr.r mQt s.o Cht <liu tu chua x6c
nh4n c6ng ng. Cdng ff se ti6p tuc ldm vi6c voi c6c Chri diu tu ve v6n dC ndy.

2. f titin nhAn mqnh:

- "Tai thoi rli6m ph6t hdnh 86o c5o ki6m tod.n, 86o c5o quy6t toan cd phdn

h6a cria C6ng ry van chua dugc co quan c6 thAm quydn ph6 duyQt. Theo d6,

sO Ugu Bilo cilo tdi chffi cria COng ty c6 ttr6 thay tl6i ktri 86o c5o quy5t toan
;. ,l

c6 phAn h6a tlugc ph6 duyQt.

- C6ng ty ghr nhan gi6 tri doanh.t" Ui cit giam cria c6c hqrp d6ng thuc hiQn

tgrg giai elo4n tru6c khi c6 pnan nOa tr6n khodn mr,rc Ph6i thu khSc vdi s6

tiAn 5.930.214J34 VNiD vd chd huong din cria cdc co quan c6 tham
1..quyen.'.



Cdng ty 
"6 

phin Chi6u sdng cdng cQng TPHCM xin gi6i trinh nQi dung tr0n
nhu sau:

HiQn nay, ciic hgp tt6ng C6ng ry da thUc hien trong giai ilo4n t og. khi c6 phan
h6a (tru6c ngiy 0l/0712016) tlang tlugc c6c co quan nhd nu6c c6 thdm quy6n ph6
duyQt quy6t to6n, theo t16 ktit qui ph6 duyQt c6 tf,ng, giam gie tri quy6t to:ln. Do d6
C6ng ty tam ghi nhAn doanh thu t[ng, giAm tr6n khoan mpc phii thu, phii tri khric vi
dang cho hucrng dAn cria cilc co quan c6 thAm quydn khi B5o crio quy6t torin cd phin
h6a dugc duyQt.

Ban T6ng Gi6m d6c C6ng ty cam t<6t vC c6c nQi dung trong ban gini trinh ld
dung sg that va hoan todn chiu trrich nhiQm vd nQi dung c6ng b6 ttrOng tin.

R6t mong Quy Uy ban Chimg kho6a Nhd nu6c vi S& giao dich chimg khoan
Ha Ngi xem x6t vi ch6p thuan.

Trdn trgng./.

Noi nhQn:
- Nhu tr6n;
- Luu.
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CÔNG TY CỔ PHẦN  

CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM 
___________________________ 

 

Số:     04  / BC-ĐHĐCĐ 

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
_________________________________________ 

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2019 

 

BÁO CÁO 

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TPHCM 

NĂM 2018 

 
 

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chiếu sáng cộng 

TPHCM (sau đây gọi tắt là Công ty), Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2018 của 

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng 

TP.HCM xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản 

trị năm 2018 như sau: 

I. Thông tin  chung: 

- Công ty đã thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định và Công ty 

đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp giấy phép đăng ký kinh doanh số 

0300423479 ngày 01/07/2016,  

- Cổ phiếu của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM được niêm yết 

tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã cổ phiếu là CHS. 

II. Cơ cấu tổ chức của Công ty:  

1. Hội đồng quản trị : gồm 05 thành viên: 

- Ông Phạm Hưng Út – đại diện 5.680.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 20% vốn điều lệ 

của Công ty, hiện đang giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

- Ông Huỳnh Trí Dũng – đại diện 4.544.000 cổ phần, chiếm  tỷ lệ 16% vốn điều 

lệ của Công ty, hiện đang giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị. 

- Ông Nguyễn Đình Thọ - đại diện 4.260.000 cổ phần, chiếm  tỷ lệ 15% vốn điều 

lệ của Công ty, hiện đang giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị. 

- Ông Lê Mạnh Thường, hiện đang giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

- Bà Đoàn Thị Minh Trang, giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị chính 

thức theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2018. 

Ông Lê Mạnh Thường và bà Đoàn Thị Minh Trang đồng đại diện 9.656.000 cổ 

phần, chiếm tỷ lệ 34% vốn điều lệ của Công ty. 

2. Ban kiểm soát gồm: 03 thành viên 

- Bà Phạm Thị Xuân Liễu – Trưởng ban; 

- Ông Trần Nam Trung – Thành viên; 

- Ông Nguyễn Tấn Phong – Thành viên; 

3. Ban Tổng giám đốc điều hành gồm: Tổng Giám đốc (do ông Huỳnh Trí Dũng 

Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm) và 03 Phó Tổng Giám đốc. 
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4. Các đơn vị trực thuộc gồm: 05 phòng chức năng và 14 Xí nghiệp trực thuộc. 

III. Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty năm 2018: 

1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018: 

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ và đúng các quyền và nghĩa vụ được quy 

định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế quản lý 

nội bộ của Công ty. Hội đồng quản trị quản lý Công ty bằng biện pháp ban hành các 

Quy chế quản lý nội bộ và Nghị quyết, hàng quý hoặc đột xuất Hội đồng quản trị họp 

với bộ máy điều hành để kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết đã ban hành, trao 

đổi, thống nhất và kịp thời đưa ra các định hướng chỉ đạo trong việc điều hành hoạt 

động kinh doanh của Công ty. 

- Hội đồng quản trị chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn bộ máy điều hành tuân 

thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong sản xuất kinh doanh; tổ chức công bố 

thông tin định kỳ và đột xuất theo quy định của Luật chứng khoán; đảm bảo quyền của 

cổ đông; đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của Doanh nghiệp và các thành phần có liên 

quan khác. 

- Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện các 

nội dung trong Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. 

- Hội đồng quản trị phối hợp và hỗ trợ Tổng giám đốc giải quyết những vướng 

mắc với các đối tác trong công tác thanh toán, công tác kinh tế, đầu tư và tìm kiếm việc 

làm. Thường xuyên thảo luận giữa Chủ tịch HĐQT với Tổng giám đốc để đạt được sự 

thống nhất cao trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của Công ty. 

- Các thành viên Hội đồng quản trị được phân công cụ thể theo từng lĩnh vực để 

thẩm tra các nội dung thuộc quyền của Hội đồng quản trị. 

- Hội đồng quản trị thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, đa số tán 

thành. Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua khi đa số thành viên Hội đồng 

quản trị biểu quyết hoặc bỏ phiếu tán thành.  

- Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ để xem xét 

quyết định các vấn đề quản lý của Công ty theo thẩm quyền Hội đồng quản trị. Các cuộc 

họp HĐQT đều có đủ số thành viên theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. 

- Các Nghị quyết và quyết định Hội đồng quản trị ban hành trên cơ sở ý kiến 

thống nhất của 5/5 thành viên Hội đồng quản trị. 

- Nội dung các phiên họp trong năm 2018 như sau: 

o Phiên họp ngày 07/05/2018: Thông qua Phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 

2017; Thông qua 01 số nội dung văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2018; Thông qua các Quy chế nội bộ. 

o Phiên họp ngày 07/06/2018: Thông qua các nội dung còn lại của văn kiện 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; Thông qua kế hoạch sử dụng 

lao động năm 2018; Bàn bạc nội dung mua lại cổ phần của người lao động 

vi phạm cam kết làm việc lâu dài; Báo cáo tình hình xử lý nợ khó đòi Công 

ty 810; Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2018; Thông qua việc bổ nhiệm lại nhân sự. 
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o Phiên họp ngày 10/07/2018: Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm 

toán Báo cáo tài chính năm 2018 là Công ty TNHH hãng kiểm toán 

AASC; Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng tín dụng 

hạn mức; Thông qua chủ trương mua lại cổ phần của người lao động vi 

phạm cam kết làm việc lâu dài tại Công ty; Báo cáo dự kiến tình hình thực 

hiện kế hoạch 06 tháng cuối năm 2018;  

o Phiên họp ngày 18/11/2018: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh 

sách người sở hữu chứng khoán (28/11/2018) và ngày thanh toán cổ tức con 

còn lại bằng tiền mặt năm 2017 (07/12/2018), tỷ lệ chi cổ tức: 4,9%/vốn điều 

lệ và tạm ứng cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 3,5%/vốn điều lệ. 

 

2. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý của Công ty: 

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản 

lý Công ty trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật có liên quan 

đến công tác quản lý doanh nghiệp và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. 

- Giám sát việc sử dụng và quản lý tài sản; giám sát việc triển khai thực hiện các 

Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. 

- Chỉ đạo, giám sát việc tái cơ cấu mô hình tổ chức toàn Công ty; việc triển khai thực 

hiện kiện toàn, tinh giản bộ máy tổ chức, nhân sự từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc. 

- Chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo chế độ theo quy định Nhà nước; điều kiện môi 

trường làm việc, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác đối với người 

lao động. 

- Hình thức giám sát: định kỳ Chủ tịch Hội đồng quản trị dự họp với Bộ máy điều 

hành của Công ty về quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. 

- Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đều đúng thẩm quyền, không gây 

cản trở, chồng chéo đến việc điều hành của Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công 

ty. Qua kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, 

kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty, các đơn vị trực thuộc và có những chỉ 

đạo kịp thời đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, hạn chế các sai 

sót, rủi ro. 

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018: 

3.1 Về thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017: 

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc Công 

ty thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2017 như sau: 

- Từ ngày 07/12/2018 : Công ty đã triển khai chi trả cổ tức còn lại năm 2017 cho các 

cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần do Trung tâm lưu ký chứng khoán 

Việt Nam cung cấp với tỷ lệ chi trả cổ tức là 4,9%/ vốn điều lệ (đã tạm ứng 3%). 

Công ty đã hoàn tất việc chuyển khoản cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam 

để chi trả cổ tức cho các cổ đông đã thực hiện lưu ký cổ phiếu. Đối với các cổ đông 

chưa thực hiện lưu ký chứng khoán và nhận cổ tức bằng tiền mặt, các cổ đông vẫn 

tiếp tục liên hệ Công ty để nhận cổ tức.  
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- Công ty đã thực hiện việc trích lập các Quỹ thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng 

quản trị, Ban Kiểm soát, Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi theo giá trị đã được Đại 

hội đồng cổ đông thông qua. 

3.2 Về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018:  

Trong năm 2018, với sự chỉ đạo và định hướng của Hội đồng quản trị công ty, 

đặc biệt là việc đề ra các giải pháp kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao công tác quản lý 

điều hành, hoàn thiện các quy trình thủ tục trong các hoạt động của công ty, đẩy mạnh 

công tác tìm kiếm và tham gia các gói thầu trong địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các 

tỉnh, thành khác …kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như sau:  

STT Chỉ tiêu Kế hoạch 2018 

Thực hiện 

2018 (theo 

kết quả kiểm 

toán AASC) 

TH/KH 

1 Tổng doanh thu 390.000 383.010 98,21% 

2 Tổng chi phí 357.919  353.020 98,63% 

3 Lợi nhuận trước thuế 32.081 29.990 93,48% 

4 Lợi nhuận sau thuế 25.578 23.897 93,43% 

  

Năm 2018 là năm đầu tiên thực hiện theo phương thức đấu thầu theo hình thức 

mời rộng rãi, công khai. Do yêu cầu cạnh tranh với nhiều đơn vị tham gia nên thị phần 

thực hiện tiếp tục giảm, năm 2018 Công ty đang thực hiện 21/24 quận/huyện, giảm 02 

quận/huyện so với năm 2017 (23/24 quận/huyện). Khối lượng mời thầu, ký hợp đồng 

chỉ dừng ở mức được Chủ đầu tư tiên lượng, do không có hồ sơ thiết kế nên việc thực 

hiện được triển khai theo hình thức hư đâu sửa đó, chưa theo kế hoạch đề xuất của 

Công ty cũng như hiện trạng hệ thống. Do đó, đã ảnh hưởng đến khối lượng, giá trị thực 

hiện theo hợp đồng được ký kết. Đồng thời cũng như năm 2017, trong năm 2018 Công 

ty vẫn phát sinh thêm các khoản chi phí do chuyển đổi doanh nghiệp từ Công ty TNHH 

MTV sang Công ty cổ phần như phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh là tiềm năng phát 

triển (8,4 tỷ đồng/năm), phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh trên cơ sở giá trị thương hiệu 

(247 triệu đồng/năm), chi phí khấu hao tài sản số định tăng do đánh giá lại khi chuyển 

đổi sang công ty cổ phần khoảng 4,5 tỷ đồng/năm; chi phí công cụ dụng cụ phân bổ lại 

là 899 triệu đồng/năm. 

3.3 Về lựa chọn đơn vị kiểm toán: Lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán 

AASC. Đây là đơn vị kiểm toán nằm trong danh sách những đơn vị kiểm toán độc lập 

được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết. 

3.4 Chi thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 

 Trong năm 2018, lương và thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau: 

STT Nội dung Số lượng Lương Thù lao Tổng cộng 

 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  403.812.000 323.040.000 726.852.000 

1 Chủ tịch HĐQT chuyên trách 1 người 403.812.000  403.812.000 
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2 
Thành viên HĐQT không 

chuyên trách 
4 người  323.040.000 338.666.667 

 BAN KIỂM SOÁT  403.812.000 161.520.000 565.332.000 

1 
Trưởng Ban Kiểm soát 

chuyên trách 
1 người 403.812.000  403.812.000 

2 
Thành viên Ban Kiểm soát 

không chuyên trách 
2 người  161.520.000 161.520.000 

 TỔNG CỘNG  807.624.000 484.560.000 1.292.184.000 

 

3.5 Về việc thực hiện công bố thông tin tình hình quản trị công ty: 

Trong năm 2018, Công ty đã thực hiện công bố thông tin tình hình quản trị công ty 

02 đợt : 6 tháng đầu năm 2018 và cả năm 2018 (chi tiết theo 2 bảng báo cáo đính kèm) 

Báo cáo tình hình quản trị Công ty được công bố trên trang web của Công ty, 

trên 2 hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  và Sở giao dịch 

chứng khoán Hà Nội. 

4. Kết luận: 

Trong năm 2018, Công ty đã nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ được 

ĐHĐCĐ giao tuy kết quả hoạt động SXKD năm 2018 vẫn chưa đạt theo kế hoạch. 

Vốn chủ sở hữu được bảo toàn; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Ngân sách Nhà 

nước; thực hiện tốt công tác trả lương và các chế độ cho người lao động, thu nhập 

và đời sống của người lao động giảm so với năm 2017; các hoạt động của Hội đồng 

quản trị thực hiện tuân thủ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và 

hoạt động của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM và tuân thủ Quy chế 

quản lý nội bộ của Hội đồng quản trị. 

 

IV. Kế hoạch và định hướng của Hội đồng Quản trị năm 2019: 

Trong năm 2019, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tiếp tục 

bị ảnh hưởng bởi chính sách tiết kiệm đầu tư công, ngân sách chi đầu tư cho hạ tầng 

tiếp tục bị cắt giảm, định mức và đơn giá bị giảm theo các quyết định của UBND 

TPHCM, đồng thời ảnh hưởng bởi chủ trương về việc tổ chức đấu thầu khối lượng đặt 

hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tuy 

nhiên Công ty vẫn tiếp tục cố gắng phấn đấu đạt kết quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh năm 2019, cụ thể như sau: 

STT Các chỉ tiêu chính 
Thực hiện 

năm 2018 

Kế hoạch 

năm 2019 

1 Vốn điều lệ 284.000 284.000 

2 Doanh thu 383.010 315.000 

3 Chi phí 353.020 288.129 

4 Lợi nhuận trước thuế 29.990 26.871 

5 Nộp ngân sách (Thuế TNDN) 6.093 5.461 

6 Lợi nhuận sau thuế 23.897 21.410 
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 Với tình hình hoạt động như trên, Hội đồng quản trị phấn đấu hoàn thành chỉ 

tiêu kế hoạch được giao, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và dự kiến chi trả cổ tức năm 

2019 là 6,6% /vốn điều lệ/năm. 

Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019:  

- Tiếp tục tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh đạt kết quả tối ưu nhất.  

- Bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Doanh nghiệp. 

- Hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 được giao. 

- Đảm bảo chi cổ tức đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

- Chỉ đạo Ban Điều hành tiếp tục xây dựng và thực hiện tốt chính sách, chế độ đối 

với người lao động.  

- Thực hiện hoạt động công bố thông tin, tuân thủ pháp luật đúng quy định. 

- Theo dõi sát sao diễn biến thị trường trong nước, chủ động dự báo về biến động 

rủi ro từ thị trường, chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện quyết liệt và có hiệu quả các nội 

dung nêu trong Nghị quyết của Hội đồng Quản trị để đáp ứng kịp thời các mục tiêu sản 

xuất kinh doanh. 

 Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị. Kính trình Đại hội đồng cổ đông 

xem xét và thông qua. 

 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

CHỦ TỊCH   
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CÔNG TY CỔ PHẦN  

CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM 

BAN KIỂM SOÁT 
-------------- 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2019 

  

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

 
Kính gửi:  Quí Cổ đông Công ty Cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có 

hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;  

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chiếu sáng công cộng 

TP.Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Công ty); 

- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và các số liệu chi tiết do phòng 

Tài chính Kế toán Công ty cung cấp; 

- Căn cứ Nghị quyết 01/NQ-HĐQT ngày 21/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2018. 

- Căn cứ Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát Công ty.  

Ban Kiểm soát xin báo cáo đến Đại hội đồng Cổ đông tình hình hoạt động của 

Công ty năm 2018 kết thúc ngày 31/12/2018 với những nội dung cụ thể như sau:  

 

I. Về hoạt động của ban kiểm soát: 

- Tiến hành triển khai và thực hiện nghiêm túc việc giám sát tình hình hoạt động 

sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính Công ty, giám sát các hoạt động của Hội đồng 

quản trị, Ban Điều hành, cán bộ quản lý khác, về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 

01/NQ-HĐQT ngày 21/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông và các nhiệm vụ khác theo quy 

định của pháp luật và Điều lệ Công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty và 

cổ đông.  

- Giám sát đảm bảo việc thực hiện các Nghị quyết Hội đồng quản trị của Ban Điều 

hành Công ty.  

 - Kiểm tra, giám sát tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng 

trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của 

công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty. 

 - Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh 

doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác 
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quản lý của Hội đồng quản trị. 

 - Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty. 

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị và đóng góp ý kiến trong việc 

giám sát hoạt động của Công ty trong các cuộc họp.  

- Tổ chức phân công, phân nhiệm trong Ban Kiểm soát để phát huy tối đa hiệu 

quả trong công tác kiểm soát tại Công ty. 

- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin.  

- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty đã ban hành.  

 

Thông qua các hoạt động kiểm soát và thẩm định báo cáo tài chính, Ban Kiểm 

soát báo cáo kết quả hoạt động trình Đại hội đồng Cổ đông với nội dung chi tiết như sau:  

 

1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty: 

- Ban kiểm soát đã tham dự họp tất cả các cuộc họp Hội đồng Quản trị, kiểm tra 

các văn bản nội bộ của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc ban hành trong quá trình 

quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành 

Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội cổ đông. Trong các 

cuộc họp, Ban kiểm soát tham gia ý kiến đóng góp với những nội dung về công tác sản 

xuất kinh doanh, công tác đầu tư và một số công tác khác của Công ty  

- Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định 

của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty, thường xuyên trao đổi với Hội đồng 

quản trị và Ban Điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và nghị quyết đã 

được Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Trên cơ sở đó, Ban Kiểm soát đánh giá công tác 

quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tuân 

thủ đầy đủ quy định pháp lý liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như phù 

hợp Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo kịp thời và theo sát việc thực hiện kế hoạch của 

Công ty đã đề ra. Chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh 

doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty. 

- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đề ra hợp pháp, kịp thời có tác dụng định 

hướng trung hạn và dài hạn, đề ra các  giải pháp sâu sát, phù hợp với hoạt động sản xuất 

kinh doanh của đơn vị. 

- Chỉ đạo đơn vị thực hiện công bố thông tin tình hình sản xuất kinh doanh của 

Công ty đúng quy định. 

- Các thành viên Hội đồng quản trị tuân thủ đầy đủ quy định theo Điều lệ Công ty, 

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện nhiệm vụ một cách năng động, tận 

tụy, có trách nhiệm. Việc xây dựng và thực hiện các chủ trương luôn được sự nhất trí cao 

trong Hội đồng quản trị. Các chủ trương đều có tính thực thi cao và được Ban Tổng 

Giám đốc Công ty triển khai thực hiện nghiêm túc. 



………………………………………………………………………………………………………………. 

Báo cáo Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.  Trang 3 

 
 
 

- Ban Tổng Giám đốc luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đã bám sát chủ 

trương, kế hoạch và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, 

đánh giá đầy đủ, kịp thời các thuận lợi, khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản 

trị rủi ro trong chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh phòng ngừa thiệt hại và dự báo để 

đón đầu cơ hội. Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ 

khó khăn, tích cực mở rộng và gìn giữ thị trường. Quản lý và phát huy nguồn lực về vốn, 

tài sản và lao động của Công ty. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, cổ đông và các 

chế độ chính sách cho người lao động. thực hiện rà soát, sắp xếp kiện toàn mô hình tổ 

chức phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị. 

- Ban Tổng Giám đốc đã ban hành các quy định, quy chế nội bộ trong Công ty. 

Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tăng cường sự phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ 

được giao. Rà soát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, xây 

dựng các chỉ tiêu kế hoạch và các giải pháp thực hiện nhằm hoàn thành các chỉ tiêu được 

giao.  

 

2. Sự phối hợp hoạt dộng giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản 

trị, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác: 

 - Hoạt động của Ban Kiểm soát đã tuân thủ đúng chức trách nhiệm vụ và chấp 

hành đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với 

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong quá trình quản lý, điều hành mọi hoạt động 

của Công ty, góp phần hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả cao; 

 - Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban 

Kiểm soát thực thi có hiệu quả chức năng kiểm soát trên tất cả các lĩnh vực hoạt động 

của Công ty, cung cấp đầy đủ các thông tin, biên bản, số liệu, báo cáo kết quả thực hiện 

sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, giám sát tài chính … liên quan đến nội dung các 

cuộc họp Hội đồng quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh; 

 - Các ý kiến của Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc 

quan tâm và thực hiện đầy đủ; 

 - Các đơn vị trực thuộc tích cực hợp tác, hỗ trợ Ban Kiểm soát trong quá trình 

thực hiện nhiệm vụ; 

 - Ban Kiểm soát luôn lắng nghe và cập nhật thông tin của cổ đông, sẵn sàng phản 

hồi thông tin đã kiểm soát cho các cổ đông biết đầy đủ, công khai và kịp thời 

 

3. Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 

Theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 21/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông, 

HĐQT được ủy quyền và đã lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty kiểm toán 

AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2018. 
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Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty năm tài 

chính 2018 kết thúc ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán và Báo cáo kết quả kinh doanh 

năm 2018, kết quả cụ thể như sau: 

 3.1. Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018: 

         Đơn vị tính: Triệu đồng 

STT Chỉ tiêu 

Kế hoạch 

(ĐHCĐ) 

thông qua 

Thực hiện theo 

BCTC đã kiểm 

toán 

TH/KH 

1 Tổng doanh thu 390.000 383.010 98,2% 

2 Tổng chi phí 357.919 353.021 98,6% 

3 Lợi nhuận trước thuế 32.081 29.989 93,5% 

4 Lợi nhuận sau thuế 25.578 23.897 93,4% 

 

 

3.2 Tình hình tài chính (dựa trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán) 

3.2.1 Cơ cấu tài sản – nguồn vốn 

     Đơn vị tính: Triệu đồng 
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TT Khoản mục 

31/12/2018 01/01/2018 Tăng/Giảm 

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng  Giá trị Tỷ trọng 

1 TỔNG TÀI SẢN 462.499 100,00% 474.263 100,00% (11.764) 
 

1.1 Tài sản ngắn hạn 358.739 77,57% 348.097 73,40% 10.642 4.17% 

  Tiền & tương đương tiền 117.841 25,48% 112.392 23,70% 5.448  

 Đầu tư tài chính ngắn hạn 10.000 2,16%   10.000  

  Phải thu ngắn hạn 198.758 42,98% 210.011 44,28% (11.226)  

  Hàng tồn kho 31.341 6,78% 24.587 5,18% 6.755  

  Tài sản ngắn hạn khác 771 0,17% 1.107 0,23% (335)  

1.2 Tài sản dài hạn 103.756 22,43% 126.166 26,60% (22.406) (4.17%) 

  Phải thu dài hạn 15.992 3,46% 23.988 5,06% (7.996)  

  Tài sản cố định 22.703 4,91% 28.438 6,00% (5.735)  

  Tài sản dài hạn khác 65.065 14,07% 73.740 15,55% (8.675)  

2 NGUỒN VỐN 462.499 100,00% 474.263 100,00% (11.764)  

2.1 Nợ phải trả 163.240 35,30% 172.011 36,27% (8.771) (0.97%) 

  Ngắn hạn 163.240 35,30% 172.011 36,27% (8.771)  

2.2 Vốn chủ sở hữu 299.259 64,70% 302.253 63,73% -7.543 0.97% 

 

4\3.2.2 Tình hình công nợ: 

* Nợ phải thu: Công ty có số dư nợ phải thu cao 214.750 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 

46,44%) trong cơ cấu tổng tài sản. Bao gồm các khoản: 

- Phải thu của khách hàng: 185.486 triệu đồng 

Trong đó: 

+ Phải thu ngắn hạn khách hàng là 169.494 triệu đồng, số dư nợ này chủ yếu là từ 

các Khu quản lý giao thông đô thị phát sinh từ công tác đặt hàng các sản phẩm dịch vụ 

công ích và các công trình xây lắp đang chờ chủ đầu tư thanh toán, các công trình đã 

hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng chưa được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 

quyết toán, nợ bảo hành công trình, nợ thuế GTGT mua vật tư thiết bị công tác duy tu 

đang chờ cơ quan có thẩm quyền xem xét.  
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+ Phải thu khách hàng dài hạn là 15.992 triệu đồng, đây là công nợ của công trình 

thi công trang trí đèn Led phục vụ CSCC và trang trí đô thị tại Tây Ninh, theo hợp đồng 

đã ký kết công trình có thời gian thanh toán theo giai đoạn và đến năm 2021 sẽ hoàn tất 

việc thanh quyết toán. 

* Nợ phải trả: Công ty không có số dư nợ vay, khoản nợ chủ yếu là nợ phải trả nhà cung 

cấp và trích chi phí phải trả người lao động nên chỉ số khả năng thanh toán của Công ty 

đang ở mức an toàn. 

3.2.3 Một số chỉ tiêu tài chính: 

  31/12/2018 

HỆ SỐ THANH TOÁN  

Khả năng thanh toán hiện hành 2,20 

Khả năng thanh toán nhanh 2,01 

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG   

Vòng quay khoản phải thu khách hàng 1,84 

Vòng quay hàng tồn kho 10,38 

TỶ SUẤT  

LN sau thuế / DT thuần (ROS) 6,36% 

LN sau thuế / Vốn CSH (ROE) 8,41% 

LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA) 5,17% 

 

 3.3.  Về thực hiện các ý kiến, khiếu nại của Cổ đông.  

- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự đại hội, Ban Kiểm 

soát chưa nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của Hội 

đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được 

giao.  

II. NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN CỦA BAN KIỂM SOÁT.  

1. Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Báo cáo 

Kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty trình Đại hội. 

Với tinh thần trách nhiệm xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực 

hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao cho, Ban Kiểm soát luôn phối hợp trao đổi và đóng 

góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong việc xây 

dựng các quy chế, nghị quyết, quyết định. Để tiếp tục duy trì phát triển và hoàn thành tốt 

nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, Ban Kiểm soát kinh đề nghị Ban lãnh đạo Công ty: 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, thực hiện 

điều tiết, luân chuyển, bố trí nhân sự hợp lý, phù hợp với hiện tại và nhu cầu 

phát triển Công ty; 

- Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho BKS hoạt động đúng theo chức năng và 

nhiệm vụ. 
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PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2019 CỦA BAN KIỂM SOÁT: 

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại 

hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Giám 

sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ cức hoạt động, tình hình thực 

hiện các Quy chế, Nghị quyết Đại hội đồng cổ dông của Hội động Quản trị và Ban Điều 

hành Công ty. 

- Thực hiện thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh 6 

tháng và hàng năm của Công ty. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều 

hành trình Đại hội cổ đông. Giám sát tình hình tài chính, khả năng thanh toán nợ, tình 

hình quản lý và sử dụng vốn; bảo toàn và phát triển nguồn vốn chủ sở hữu; tình hình sản 

xuất kinh doanh của Công ty 

-  Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Ban 

điều hành nếu xét thấy cần thiết hoặc theo đề nghị của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo 

quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.  

- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành 

công ty, đảm bảo sự tuân thủ của Hội đồng quản trị và Ban điều hành đối với các Nghị 

quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông.  

Trên đây là nội dung kết quả trong quá trình kiểm tra giám sát hoạt động Công ty 

và phương hướng hoạt động năm 2019  Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội.  

Chúc sức khoẻ Quí Đại biểu, Quí Cổ đông.  

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.  

 

TM. BAN KIỂM SOÁT  

             TRƯỞNG BAN  

 

 

 

    Phạm Thị Xuân Liễu 



CÔNG TY CỔ PHẦN 

CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 

Số:  05  / TTr-ĐHĐCĐ TPHCM, ngày 28 tháng 06 năm 2019 

 

TỜ TRÌNH 

V/v Thông qua Báo cáo lương, thù lao Hội đồng quản trị,  

Ban kiểm soát năm 2018 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 

 

 Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng 

thành phố Hồ Chí Minh sửa đổi bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 

thông qua ngày 21/06/2018; 

 Căn cứ kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM kính trình Đại 

hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 

năm 2018, cụ thể như sau:  

 

STT Họ tên Số lượng Lương Thù lao Tổng cộng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 403.812.000 323.040.000 726.852.000

1 Chủ tịch HĐQT chuyên trách 1 người 403.812.000 403.812.000

2
Thành viên HĐQT không 

chuyên trách
4 người 323.040.000 323.040.000

BAN KIỂM SOÁT 403.812.000 161.520.000 565.332.000

1
Trưởng Ban kiểm soát chuyên 

trách
1 người 403.812.000 403.812.000

2
Thành viên Ban kiểm soát 

không chuyên trách
2 người 161.520.000 161.520.000

TỔNG CỘNG 807.624.000 484.560.000 1.292.184.000  

Trân trọng kính trình./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TPHCM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:  06 /TTr-ĐHĐCĐ TPHCM, ngày 28  tháng 6 năm 2019 

 

TỜ TRÌNH 
V/v Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 

 
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi bổ sung của Công ty cổ phần Chiếu sáng 

công cộng thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21 tháng 6 năm 

2018; 

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm 

toán AASC; 

Căn cứ kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế 2018; 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM kính đề nghị Đại hội 

đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 như sau: 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau: 

 

Chỉ tiêu Kế hoạch 2018 Thực hiện 2018 Tỷ lệ 

Doanh thu 390.000.000.000 383.009.861.102 98,21% 

Chi phí 357.919.000.000 353.020.377.545 98,63% 

Lợi nhuận trước thuế 32.081.000.000 29.989.483.557 93,48% 

Thuế TNDN 6.503.000.000 6.092.965.092 93,69% 

Lợi nhuận sau thuế 25.578.000.000 23.896.518.465 93,43% 

Căn cứ kết quá sản xuất kinh doanh 2018, đề xuất phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 

như sau: 

Chỉ tiêu 
Kế hoạch Thực hiện 

Tỷ lệ Giá trị Tỷ lệ Giá trị 

Lợi nhuận sau thuế 

(LNST) 
 25.578.000.000  23.896.518.465 

Lợi nhuận chưa phân phối 

năm trước chuyển sang 
 43.000.000  651.052.842 (*) 

Lợi nhuận được phân phối 

năm nay 
   24.547.571.307 

Chia cổ tức 7,9%/Vốn điều lệ 22.436.000.000 7,67%/Vốn điều lệ 21.782.800.000 

Thù lao, ngân sách hoạt 

động của HĐQT, BKS, 

Thư ký HĐQT, Ban Điều 

hành 

5% LNST 1.278.900.000 
4,5% LNST 

(**) 
1.075.343.331 

Quỹ khen thưởng 3,5% LNST 895.230.000 3,5% LNST 836.378.146 

Quỹ Phúc lợi 3,5% LNST 895.230.000 3,5% LNST 836.378.146 

Lợi nhuận còn lại chưa 

phân phối 
   16.671.684 
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(*) Theo kết quả kiểm toán nhà nước khu vực IV kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017, lợi 

nhuận còn lại chưa phân phối năm 2017 là 954.972.842 đồng. 

- Giá trị lợi nhuận sau thuế sử dụng mua lại cổ phần của người lao động vi phạm cam kết làm 

việc lâu dài tại Công ty Đợt 1 năm 2019 (theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 10/07/2018 và 

Quyết định số 01/QĐ-CTCSCC ngày 08/03/2019) : 303.920.000 đồng. 

- Giá trị lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2017 (sau kiểm toán Nhà nước):  

954.972.842 – 303.920.000 = 651.052.842 đồng 

(**) Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh không đạt kế hoạch được giao, đề xuất tỷ lệ trích 

quỹ Thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT, Ban Điều hành giảm 10% so 

với tỷ lệ kế hoạch (từ 5% xuống còn 4,5%). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Trân trọng kính trình./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 

Số:  07 / TTr-ĐHĐCĐ Tp. Hồ Chí Minh, ngày  28 tháng 6 năm 2019 

 

TỜ TRÌNH 

THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 

 

 Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chiếu sáng 

công cộng thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập 

ngày 19/05/2016; 

 Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-HĐQT ngày 28/7/2017 của Hội đồng quản 

trị về ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung một số Điều lệ tổ chức và hoạt động của 

Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh; 

 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ 

Chí Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 

2019 như sau:  

 

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 

 

 Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và các tác động đã làm 

ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong các năm gần đây cũng 

như trong năm xây dựng kế hoạch, Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố 

Hồ Chí Minh kính báo cáo xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2019, cụ thể như sau: 

1. Đánh giá tình hình năm 2019: 

1.1 Tình hình chung: 

Với những kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2018, cho thấy 

hoạt động của Công ty vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn cả về chủ quan lẫn khách quan. 

Theo kết quả thực hiện của năm 2018, lĩnh vực duy tu (lĩnh vực công ích theo phương 

thức đấu thầu) và lĩnh vực thi công xây lắp vẫn là lĩnh vực kinh doanh chính của Công 

ty và sẽ được duy trì cho các năm tiếp theo, trong đó có năm 2019. Cụ thể: 

- Đối với lĩnh vực duy tu (lĩnh vực công ích theo phương thức đấu thầu): 

+ Là lĩnh vực được sử dụng từ nguồn vốn chi ngân sách thường xuyên của 

Thành phố trong kinh phí kiến thiết thị chính. Theo xu thế chia sẻ chung, Thành phố 

phải cắt giảm 5% tỷ lệ thu ngân sách được giữ lại giai đoạn 2017-2020, do đó ngân 

sách của thành phố sẽ được điều chỉnh giảm cho phù hợp, trong đó có chi ngân sách 

thường xuyên. Vì vậy, dự kiến nguồn vốn cho lĩnh vực xây dựng công trình công ích 

năm 2019 sẽ không tăng so với năm 2018. 
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+ Đến nay về cơ bản kết quả đấu thầu của công tác duy trì hệ thống đèn tín hiệu 

giao thông năm 2019 là đáp ứng nhu cầu của Công ty. 

+ Lĩnh vực đèn chiếu sáng công cộng chiếm tỷ trọng cao trong doanh thu hàng 

năm của Công ty đã hủy thầu và đã chuyển giao đơn vị quản lý Nhà nước từ Sở Giao 

thông Vận tải thành phố về Sở Xây dựng thành phố từ ngày 01/01/2019, đến nay vẫn 

chưa xác định được phương thức thực hiện, chưa xác định được Chủ thể ký hợp đồng 

thực hiện, thanh toán. 

Vì vậy dự báo việc thực hiện đạt giá trị của công tác duy tu, đặc biệt là đối với 

lĩnh vực chiếu sáng công cộng trong năm 2019 là hết sức khó khăn, phức tạp hơn và 

không thể bằng với giá trị đã đạt được so với năm 2018. 

- Đối với lĩnh vực thi công xây lắp: 

Một trong những yếu tố khách quan ảnh hưởng đến kết quả thực hiện của lĩnh 

vực thi công xây lắp là do: 

+ Nguồn hình thành của các công trình, gói thầu, dự án của các năm trước giảm.  

+ Các Chủ đầu tư, bên mời thầu đưa ra các điều kiện, yêu cầu, tiêu chí quá cao 

so với quy mô của công trình nhằm hạn chế sự tham gia của các Nhà thầu, trong đó có 

Công ty.  

+ Bên cạnh đó, việc thực hiện Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 

của Chính phủ chưa được tháo gỡ. 

Các nguyên nhân trên sẽ tiếp tục tác động đến lĩnh vực thi công xây lắp trong 

năm 2019. 

- Lĩnh vực khác: 

Là công tác đột xuất không nằm trong kế hoạch nên ảnh hưởng đến công tác 

xây dựng kế hoạch chỉ tiêu tài chính của năm tài chính kế tiếp. 

Từ nhận định trên, Công ty xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho năm 

2019 như sau: 

1.2 Tình hình năm 2019: 

 a) Thuận lợi: 

- Tiếp tục được sự quan tâm, theo dõi, chỉ đạo, hỗ trợ của các Sở, ngành chức 

năng trong hoạt động của Công ty. 

- Tiếp tục được giao thực hiện công tác quản lý vận hành, bảo dưỡng thường 

xuyên hệ thống đèn tín hiệu giao thông theo hình thức đấu thầu. Riêng hệ thống chiếu 

sáng công cộng mới chỉ dừng ở bước giao địa bàn thực hiện như năm 2018. 

- Đối với lĩnh vực thi công xây lắp: Công ty chủ động tham gia đấu thầu, nhận 

thầu thi công các công trình trong năm. 

- Tiếp tục là sự đồng thuận cao trong tập thể Lãnh đạo Công ty, sự hỗ trợ tích 

cực từ các cổ đông, đặc biệt là cổ đông chiến lược, sự nhất trí trong toàn thể Người lao 

động của Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh chung. 
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 - Công ty đã hoạt động, vận hành ổn định về cơ cấu, về tổ chức theo mô hình 

Công ty cổ phần. 

 b) Khó khăn: 

 Các khó khăn trong năm 2018 chưa được cấp thẩm quyền chỉ đạo giải quyết 

chính thức cũng chính là các khó khăn được tiếp nối trong năm 2019, bên cạnh đó đã 

xuất hiện nhiều khó khăn, thách thức khách quan mới, cụ thể: 

- Đối với lĩnh vực duy tu hệ thống chiếu sáng công cộng:  

+ Đã hủy thầu và đã chuyển giao đơn vị quản lý Nhà nước từ Sở Giao thông Vận 

tải thành phố về Sở Xây dựng thành phố từ ngày 01/01/2019, đến nay vẫn chưa xác định 

được phương thức thực hiện, chưa xác định được Chủ thể ký hợp đồng, thanh toán. 

+ Công tác triển khai hiện nay hết sức cầm chừng, chủ yếu thực hiện công tác 

quản lý vận hành là chính, công tác duy tu sửa chữa thực hiện nhỏ, lẻ chủ yếu là công 

tác sửa đèn tắt, khắc phục sự cố. Chưa thực hiện theo kế hoạch, theo nhu cầu và theo 

hiện trạng hệ thống. Dự báo việc triển khai này sẽ còn tiếp tục cho đến khi Sở Xây 

dựng thành lập Trung tâm (dự kiến trong tháng 5/2019). 

+ Đối với công tác đấu thầu 06 tháng cuối năm, do đã chuyển giao đơn vị quản 

lý Nhà nước, đơn vị mới, phương thức thực hiện mới nên dự báo việc tham gia đấu 

thầu của Công ty là khó khăn. 

Vì vậy dự báo việc thực hiện hoàn thành, đạt giá trị của công tác duy tu, đặc 

biệt là đối với lĩnh vực chiếu sáng công cộng năm 2019 là hết sức khó khăn, phức tạp 

hơn so với năm 2018. 

- Đối với lĩnh vực thi công xây lắp: 

+ Nguồn hình thành của các công trình, gói thầu, dự án các năm trước của Công 

ty đến nay còn rất ít.  

+ Việc các Chủ đầu tư, bên mời thầu đưa ra các điều kiện, yêu cầu, tiêu chí quá 

cao so với quy mô của công trình nhằm hạn chế sự tham gia của các Nhà thầu có thể 

tiếp diễn trong năm 2019.  

+ Bên cạnh đó, việc thực hiện Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 

của Chính phủ tiếp tục ảnh hưởng đến Công ty. 

- Lĩnh vực kinh doanh khác: 

Chủ yếu là công tác đột xuất không nằm trong kế hoạch nên cơ sở, căn cứ để 

xây dựng kế hoạch chỉ tiêu tài chính của năm tài chính là khó khăn. 

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019: 

 Từ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và dự báo tình hình sản xuất kinh 

doanh năm 2019, Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh xây 

dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau: 

 2.1 Mục tiêu: 

- Phấn đấu hoàn thành đạt mức chỉ tiêu tài chính năm 2019 đề ra. 

- Đảm bảo bảo toàn nguồn vốn của Doanh nghiệp. 

- Đảm bảo sự ổn định trong sản xuất kinh doanh. 



4/7 

 

- Chăm lo và nâng cao đời sống cho Người lao động, thực hiện tốt chính sách, 

chế độ đối với Người lao động. 

- Tiếp tục củng cố, từng bước xây dựng, phát triển hơn nữa thương hiệu của 

Công ty.  

- Không để xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí đối với tài sản và vật tư thiết bị. 

2.2 Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ cụ thể: 

- Về lĩnh vực duy tu (lĩnh vực công ích theo phương thức đấu thầu): 

+ Đảm bảo hoàn thành khối lượng, giá trị của công tác quản lý vận hành, duy tu 

hệ thống đèn tín hiệu giao thông năm 2019 theo Hợp đồng ký kết với các Chủ quản lý. 

+ Phấn đấu giữ thị phần, địa bàn như thực hiện của năm 2018 và giá trị dự kiến 

đạt được với kết quả tốt nhất.  

+ Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham gia công tác đấu thầu công tác duy 

tu hệ thống chiếu sáng công cộng 06 tháng cuối năm 2019 theo Kế hoạch của Chủ 

quản lý. 

- Về lĩnh vực lắp đặt hệ thống điện (thi công xây lắp):  

Tiếp tục có những giải pháp nhằm đẩy mạnh tham gia lĩnh vực thi công xây lắp. 

Thống nhất các giải pháp về tài chính, hậu mãi để tăng năng lực cạnh tranh. Tích cực 

nghiên cứu, tìm hiểu thị trường và xây dựng chiến lược mở rộng thị phần. 

- Về các lĩnh vực, nội dung khác:  

+ Về lĩnh vực tư vấn, thiết kế: Đẩy mạnh tham gia, tích cực nghiên cứu, thị 

trường  nhằm nâng cao giá trị đóng góp cho hoạt động của Công ty. 

+ Tập trung theo dõi, tiếp tục kiến nghị để được giải quyết các vướng mắc, khó 

khăn của năm 2018 làm cơ sở, tiền đề cho hoạt động của Công ty trong năm 2019. 

+ Tiếp tục đẩy mạnh lĩnh vực LED vì đây là xu thế tất yếu. 

+ Chủ động nghiên cứu, đề xuất, tăng cường, nâng cao các ứng dụng công nghệ 

thống tin trong quản lý hệ thống chiếu sáng đô thị, trong hoạt động sản xuất kinh 

doanh nhằm tạo lợi thế trong xu thế cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. 

+ Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử 

dụng tài nguyên, vốn, tài sản và lao động. 

+ Đảm bảo thực hiện đạt, vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh theo chỉ tiêu được 

cấp thẩm quyền giao và các cổ đông thống nhất. Đồng thời, đảm bảo công ăn, việc làm 

của Người lao động. 

Về các nhóm giải pháp cụ thể: 

- Giải pháp về tổ chức: 

+ Tiếp tục kiện toàn, hoàn thiện bộ máy tổ chức của các đơn vị trực thuộc theo 

hướng phù hợp với hình thức đấu thầu của công tác duy tu. 

+ Xây dựng các giải pháp tăng năng suất lao động nhằm tăng khối lượng thực 

hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên bù đắp cho việc giảm đơn giá, định mức của 

công tác quản lý vận hành. 

+ Xây dựng các giải pháp, cơ chế phòng ngừa rủi ro trong quy định phạt vi phạm 

Hợp đồng mà các Chủ quản lý áp dụng năm 2019. 
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- Giải pháp về công nghệ: 

+ Tiếp tục đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số trong tổ chức điều 

hành hoạt động nhằm tối ưu hóa dây chuyền công nghệ, khai thác tối đa thế mạnh và 

nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

+ Đầu tư cơ sở vật chất và năng lực thiết bị xe máy chuyên dùng trong đó ưu tiên 

đầu tư phương tiện thiết yếu phục vụ cho yêu cầu sản xuất nội tại của Công ty và phục 

vụ mục tiêu kinh doanh trong thị trường xây lắp (cho thuê xe, quảng cáo,….). 

+ Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và đi đầu trong sử dụng đèn LED, đón đầu xu thế 

chiếu sáng mới – tiết kiệm năng lượng – hiệu quả. 

- Giải pháp về chế độ, chính sách: 

+ Tiếp tục thực hiện giao chỉ tiêu sản lượng về các Xí nghiệp trực thuộc trên cơ 

sở tính toán năng lực thực tế, đặc thù địa bàn, kết quả đấu thầu… tạo điều kiện để 

Giám đốc các Xí nghiệp, Trưởng các đơn vị phát huy tính chủ động, sáng tạo trong tìm 

kiếm công trình, tổ chức thực hiện. 

+ Nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các chế độ tài chính, hậu mãi để tăng cường 

năng lực cạnh tranh tham gia đấu thầu tư vấn, xây lắp và quản lý (nếu có). 

+ Tiếp tục ứng dụng KPIs (chỉ số đo lường hiệu quả công việc) trong các lĩnh 

vực hoạt động của Công ty (theo chỉ đạo của cấp thẩm quyền). 

2.3 Các chỉ tiêu chính năm 2019: 

         ĐVT: triệu đồng 

Stt Các chỉ tiêu chính
Thực hiện

năm 2018

Dự kiến kế hoạch 

năm 2019
Tỷ lệ

1 Vốn điều lệ 284.000 284.000 100,00%

2 Doanh thu 383.009,86 400.000 104,44%

3 Chi phí 353.020,38 367.601 104,13%

4 Lợi nhuận trước thuế 29.989,48 32.399 108,03%
  

(Kết quả SXKD 2019 có thể thay đổi do tại thời điểm xây dựng kế hoạch, quỹ 

lương kế hoạch năm 2019 chưa được thông qua). 

Cơ sở để xây dựng, đề xuất kế hoạch sản suất kinh doanh năm 2019:  

 Về doanh thu:  

 Trên cơ sở tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018, có thể thấy rằng lĩnh vực 

hoạt động duy tu (lĩnh vực công ích theo phương thức đấu thầu) và lĩnh vực thi công 

xây lắp vẫn là lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty. Trong năm 2019, Công ty tiếp 

tục nỗ lực, phấn đấu thực hiện nhằm đạt được hiệu quả sản xuất kinh doanh tối ưu 

nhất, tuy nhiên do bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan, khả năng năm 2019 việc 

đạt bằng so với kết quả thực hiện năm 2018 là rất khó, cụ thể như sau: 

 - Đối với lĩnh vực duy tu (lĩnh vực công ích), được phân thành 02 hệ thống 

chính gồm: hệ thống đèn tín hiệu giao thông (đèn tín hiệu giao thông, camera quan sát 

giao thông, bảng thông tin giao thông điện tử) và hệ thống đèn chiếu sáng công cộng 

với 02 công tác: quản lý vận hành và duy tu, sửa chữa. Trong đó: 

+ Hệ thống đèn tín hiệu giao thông: Giá trị ký hợp đồng năm 2019 là giảm so 

với thực hiện của năm 2018 (giảm hơn 2,5 tỷ đồng do Trung tâm Quản lý đường hầm 
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sông Sài Gòn đã chủ động không giao cho Công ty thực hiện công tác quản lý vận 

hành mà không nêu lý do). 

+ Hệ thống đèn chiếu sáng công cộng: 

* 06 tháng đầu năm 2019: được giao thực hiện theo như địa bàn thực hiện năm 

2018. Khối lượng triển khai hiện nay hết sức cầm chừng, chủ yếu thực hiện công tác 

quản lý vận hành là chính; công tác duy tu, sửa chữa chỉ thực hiện nhỏ, lẻ chủ yếu là 

công tác sửa đèn tắt, khắc phục sự cố. Dự báo việc triển khai này sẽ còn tiếp tục cho 

đến khi Sở Xây dựng thành lập Trung tâm (dự kiến trong tháng 5/2019). Vì vậy, giá trị 

đạt được của công tác duy tu sửa chữa của 06 tháng đầu năm 2019 là rất ít. 

* 06 tháng cuối năm 2019: Tổ chức đấu thầu theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân 

thành phố, với đơn vị mới, phương thức thực hiện mới do được chuyển giao đơn vị 

quản lý Nhà nước từ ngày 01/01/2019 nên dự báo việc tham gia đấu thầu của Công ty 

là khó khăn. Với xu thế cạnh tranh, nhiều đơn vị tham gia nên thị phần năm 2019 có 

khả năng sẽ giảm (năm 2018 qua đấu thầu đã giảm 02 quận/huyện so với năm 2017). 

Mặc dù vậy, Công ty chúng tôi xác định phấn đấu, nỗ lực và tạm ước tính kết 

quả thực hiện tối đa và trong điều kiện phải rất thuận lợi của lĩnh vực duy tu (lĩnh vực 

công ích) năm 2019 là 363.000 triệu đồng (tăng 4,67% so với thực hiện năm 2018). 

- Về lĩnh vực thi công xây lắp: 

Với nguồn hình thành của các công trình, gói thầu, dự án các năm trước của 

Công ty đến nay còn rất ít; với việc các Chủ đầu tư, bên mời thầu đưa ra các điều kiện, 

yêu cầu, tiêu chí quá cao so với quy mô của công trình nhằm hạn chế sự tham gia của 

các Nhà thầu có thể tiếp diễn trong năm 2019. Bên cạnh đó, việc thực hiện Nghị định 

số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ tiếp tục ảnh hưởng đến Công ty. 

Tuy nhiên, Công ty phấn đấu xác định doanh thu của lĩnh vực này tăng từ 10% trở lên 

so với thực hiện năm 2018, với giá trị là: 31.000 triệu đồng. 

- Về lãi tiền gửi ngân hàng: 

Công ty phải hoàn thành các nghĩa vụ tài chính theo quy định nên nguồn hình 

thành số dư tiền gửi của Công ty hàng năm là rất ít, không đủ để duy trì hoạt động. 

Bên cạnh đó, hiện nay công tác xét duyệt quyết toán của công tác duy tu từ năm 2014 

đến năm 2018 đã được xét duyệt giảm với giá trị lớn. Do đó, Công ty phải tính đến 

phương án vay vốn để duy trì hoạt động nên Công ty đề nghị ghi nhận theo số thực tế 

có phát sinh. Công ty dự kiến doanh thu của lĩnh vực này khoảng 2.381 triệu đồng. 

- Về lĩnh vực tư vấn, thiết kế: Phấn đấu tăng 10% so với thực hiện năm 2018, 

với giá trị là 444 triệu đồng.  

- Về lĩnh vực khác: của các nguồn thu đột xuất, chủ yếu là thu hộ trong công tác 

đền bù sự cố, Công ty xác định dự kiến tăng 10% so với thực hiện năm 2018, với giá 

trị là 3.175 triệu đồng. 

Như vậy, tổng doanh thu năm 2019 dự kiến: 400.000 triệu đồng, cụ thể từng 

lĩnh vực như sau: 

ĐVT: triệu đồng 
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Stt Chỉ tiêu doanh thu
Thực hiện

năm 2018

Kế hoạch năm 

2019
Tỷ lệ

1 Lĩnh vực duy tu 346.810 363.000 104,67%

2 Lĩnh vực thi công xây lắp 27.543 31.000 112,55%

3 Lĩnh vực tư vấn, thiết kế 404 444 110,00%

4 Lĩnh vực khác 2.886 3.175 110,00%

5 Lãi tiền gửi ngân hàng 5.367 2.381 44,36%

Tổng cộng: 383.010 400.000 104,44%

 Về chi phí: 

- Về chi phí không lương: Ngoài các chi phí bắt buộc, tiếp tục phát sinh các chi 

phí như: chi phí phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh là tiềm năng phát triển và phân bổ 

giá trị lợi thế kinh doanh trên cơ sở giá trị thương hiệu khi cổ phần hóa doanh nghiệp; 

chi phí khấu hao tài sản số định, công cụ dụng cụ tăng do đánh giá lại khi chuyển đổi 

sang công ty cổ phần; …. Công ty vẫn xác định chi phí không lương phấn đấu giảm 

1,0% so với thực hiện năm 2018, với giá trị 271.700 triệu đồng. 

- Về chi phí lương: Với điều kiện tổng doanh tăng, số lao động bình quân không 

tăng so với năm 2018, do đó chi phí lương được xác định trên cơ sở mức tiền lương 

bình quân thực hiện của năm trước liền kề gắn với lợi nhuận kế hoạch ước thực hiện, 

với giá trị là 95.900,4 triệu đồng. 

Như vậy, tổng chi phí năm 2019 dự kiến là 367.601 triệu đồng (giảm 0,27% so 

với tỷ lệ chi phí/doanh thu thực hiện năm 2018). 

Trên đây là kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần Chiếu 

sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 



CÔNG TY CỔ PHẦN 

CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 

Số:  08  / TTr-ĐHĐCĐ TPHCM, ngày 28 tháng 06 năm 2019 
 

TỜ TRÌNH 

V/v Thông qua Kế hoạch lương, thù lao Hội đồng quản trị,  

Ban kiểm soát năm 2019 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 

 

 Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng 

thành phố Hồ Chí Minh sửa đổi bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 

thông qua ngày 21/06/2018; 

 Căn cứ Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ quy định về 

lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của 

Nhà nước; 

 Căn cứ Thông tư 28/2016/TT-BLDĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động– 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, 

tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước. 

 Căn cứ kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; 

 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM kính trình Đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua Kế hoạch lương, thù lao Hội đồng 

quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019, cụ thể như sau: 

  

STT Họ tên Số lượng Lương Thù lao Tổng cộng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 432.000.000 345.600.000 777.600.000

1 Chủ tịch HĐQT chuyên trách 1 người 432.000.000 432.000.000

2
Thành viên HĐQT không 

chuyên trách
4 người 345.600.000 345.600.000

BAN KIỂM SOÁT 432.000.000 172.800.000 604.800.000

1
Trưởng Ban kiểm soát chuyên 

trách
1 người 432.000.000 432.000.000

2
Thành viên Ban kiểm soát 

không chuyên trách
2 người 172.800.000 172.800.000

TỔNG CỘNG 864.000.000 518.400.000 1.382.400.000  

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 
 



CÔNG TY CỔ PHẦN 

CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 

Số:  09  / TTr-ĐHĐCĐ TPHCM, ngày 28  tháng 06 năm 2019 

 

TỜ TRÌNH 

V/v Thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế  

năm 2019 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 

 

 Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng 

thành phố Hồ Chí Minh sửa đổi bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 

thông qua ngày 21/06/2018; 

 Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; 

 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM kính trình Đại 

hội đồng cổ đông thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 

như sau: 

 

Chỉ tiêu 
Kế hoạch 2019 

Tỷ lệ Giá trị 

Lợi nhuận sau thuế (LNST)  25.833.280.000 

Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang  16.671.684 

Chia cổ tức 
8%/Vốn 

điều lệ 
22.720.000.000 

Thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS, Thư ký 

HĐQT, Ban Điều hành 
5% LNST 1.291.664.000 

Quỹ khen thưởng 3,5% LNST 904.164.800 

Quỹ Phúc lợi 3,5% LNST 904.164.800 

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối  29.958.084 

 

 Trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận được giao, ngoài các 

khoảng trích theo nêu trên, HĐQT, BKS, người quản lý và Người lao động sẽ được trích 

thêm khoản thưởng theo tỷ lệ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 quyết 

định. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN 

CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP. HCM 
_________________ 

 
Số: 10  /TTr-BKS 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
___________________________________________ 

 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng  06 năm 2019 

 

TỜ TRÌNH 

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019  

Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM  

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  

 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng 

thành phố Hồ Chí Minh sửa đổi bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông 

qua ngày 21/06/2018; 

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tiêu chuẩn lựa chọn đơn 

vị kiểm toán và hình thức lựa chọn kiểm toán như sau:  

Tiêu chuẩn lựa chọn Công ty kiểm toán:  

- Là Công ty Kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và thuộc danh sách Công 

ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép được thực hiện kiểm toán 

cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2019;  

- Có uy tín, kinh nghiệm kiểm toán đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam; 

- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm; 

- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty Cổ phần Chiếu sáng Công cộng TP.HCM về 

phạm vi, tiến độ và chất lượng kiểm toán;  

Hình thức lựa chọn:  

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc “Ủy quyền cho Hội đồng quản 

trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019” theo các tiêu chuẩn nêu trên.  

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu. 

TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Phạm Thị Xuân Liễu 
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