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CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM 

 

 

 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Thông tin khái quát 

                   :                                    

      ế          :                                        

Tên       ị       :                            

      ế              :     

             :  ố 0302327629     ở Kế hoạ   đầu  ư   .  ồ Chí Minh c        31       12 

    2001  đ            đ    ầ      20      22       5     2013 

 ố  đ  u            : 132.827.530.000 đồ    

  ộ           ư   hai    tám           ư    ả      u              ư        đồ    

     ở            : 29                 . ế         .1    .     

        ạ           :  84-8) 3822 8097 

Fax                     : (84-8) 3822 8097  

Website              : www.vfc.com.vn 

         ếu       :     

2. Quá trình hình thành và phát triển 

    1993                        ử         uộ                               ử       

Vi t Nam (VFC) trực thuộc Bộ Nông nghi p và Công nghi p thực phẩ   ớ        

ngh  kinh doanh chính khử trùng hàng hóa xu t khẩu; 

    1994 tham gia kinh doanh nh p khẩu       ư c, trở thành nhà phân phối của các công ty 

      ư c hàng đầu thế giới Zeneca, Ciba, Russel, Aventis, Kumiai, FMC; 

    1999 B   đầu c  phần hóa bộ ph         ư c; 

    2001 hoàn t t vi c c  phần hóa toàn bộ công ty, trở thành công ty c  phầ  đầu tiên trong 

ngành khử                ư c; 

    2006      ước bán hết phần vốn c  phần tạ         .      u vốn VFC chỉ bao gồm của 

CB-CNV và c  đ         ; 

    2007 Thực hi n sát nh p vớ              ầu  ư  ồ     c trở thành Công    đại chúng 

từ ngày 26/7/2007; 

    2008 Tr  sở chính tòa nhà VFC Tower và Khách sạn Novotel Nha Trang chính th   đ  

vào hoạ  độ    đ      u  ướ  đ   ới bên cạnh các hoạ  động ngành ngh  kinh 

doanh truy n thống; 

    2009 VFC niêm yết trên HOSE, chính th c giao dịch từ ngày 17/12/2009 với mã VFG; 

    2011 Mở rộng nghiên c u sản xu t và kinh doanh giống cây trồng. từ tháng 8/2011 VFC 

chính th c trở thành nhà phân phối sản phẩm giống cho công ty Syngenta; 

    2012 Tiến hành tái c u trúc, khở  động tiến trình cả             đ     ư       c kinh 

         ư         đ  u hành trong toàn h  thống; 

    2013 Tiếp t c lộ trình tái c u trúc, xây dựng và củng cố nhân sự, phát triển h  thống phân 

phối, bộ sản phẩm và khẳ   định vị thế công ty trên thị   ường; 

    2014  ẩy mạnh hoạ  động kinh doanh sản phẩm giống cây trồng    đầu  ư phát triển dự 

án cây cafe. 

 

http://www.vfc.com.vn/
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2014                                     
Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh sản phẩm giống cây trồng  
và đầu tư phát triển dự án cây cafe 

2013  
 Tiếp tục lộ trình tái cấu trúc, xây dựng và củng cố nhân sự, phát triển hệ thống 
phân phối, bộ sản phẩm và khẳng định vị thế Công ty trên thị trường 

2012 
  ến   nh   i   u   úc,   ở  độ     ến trình  ải   ch, thay đ     ư    
   c kinh doanh,   ư       c đ  u   nh trong    n      ống. 
 ủng  ố  ị      ố 1 trong    nh   ử    ng -  ểm    t  ịch  ại &   ẳng 
định  ị      ố 2 trong    nh Nông  ư c 

2011 
 ở  ộ            u   ả  xu     ố    â    ồ   
 ẫ  đầu   ị   ườ                 ử       
     ố              ì          ạ   ầu  ế              ố &  ả    ớ  ở 
         

2009  
          ế         X  
                  ị    ừ 17/12/2009  ớ         

2008  
     ở        òa nhà VFC &        ạ       e                       đ      
  ạ  độ  , đ      u  ướ  đ   ớ       ạ     ạ  độ      nh      kinh doanh 
  u      ố    

2007  
Công ty   ự                 ớ               ầ   ầu  ư  ồ          ở               đạ  
chúng  ừ ngày 25/06/2007 
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3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

 

 

 
 

 

 

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 

4.1. Mô hình quản trị: Quy chế quản trị của Công        đư c xây dự     e  qu  định của 

Lu t Doanh Nghi p số 60/2005/QH11, Lu t Ch ng khoán số 70/2006/  11           ư 

121/2012/TT-BTC của Bộ tài chính; 

4.2.      u bộ máy quản lý:  

-        u hành: gồm T         đốc và 3 Phó T          ốc; 

-      đốc ngành        ư c và Giống Cây trồng, Khử trùng và kiểm soát dịch hại): 

do 2 Phó T         đốc kiêm nhi m; 

- Các Chi              đ ểm kinh doanh và thực hi n           e       ế ngành dọc. 

 

 

NÔNG DƯỢC - GIỐNG 
CÂY TRỒNG 

•Sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, kinh doanh các loại thuốc bảo vệ thực vật, vật tư 
bảo vệ thực vật, vật tư khử trùng; 

•Kinh doanh xuất nhập khẩu các loại vật tư, hoá chất phục vụ sản xuất nông nghiệp; 

•Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (bắp giống và các loại ngũ cốc khác trừ lúa, gạo). 

•Bán buôn phân bón 

•Nhân và chăm sóc giống cây nông nghiệp.  

KHỬ TRÙNG - PEST 

 

•Dịch vụ xử lý, bảo dưỡng, vệ sinh môi trường trong nhà máy, kho tàng, văn phòng cơ quan.  

•Dịch vụ trừ mối cho các công trình xây dựng, đê đập, khách sạn, nhà hàng. Dịch vụ chống 
mối mọt; 

•Cung cấp dịch vụ khử trùng, diệt sinh vật gây hại nông lâm sản, hàng hoá xuất nhập khẩu 
và bảo quản; 

•Dịch vụ giám định, thẩm định và tư vấn 

 

DỊCH VỤ CHO THUÊ 
VĂN PHÒNG 

•Dịch vụ cho thuê văn phòng, cho thuê kho bãi; 

ĐỊA BÀN KINH DOANH 

•VFC có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh với mạng lưới chi nhánh phủ rộng khắp Việt 
Nam hiện bao gồm: 1 nhà máy sản xuất, 2 văn phòng đại diện, 16 chi nhánh ở Việt Nam.  
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4.3. Các công ty con, công ty liên kết:  

 

TT Bên có liên quan Địa chỉ 
Lĩnh vực 

sản xuất 

Vốn điều lệ thực 

góp  (Đvt: đồng) 

Tỷ lệ 

sở hữu 

01 Công ty TNHH Hải 

Yến (công ty liên 

doanh) 

50 Trần Phú, Nha 

Trang Khánh Hòa 

Kinh doanh 

khách sạn, 

nhà hàng 

179.514.814.098 * 

02 Công ty CP TM 

Nông nghi p Sông 

Mê Kông (công ty 

liên doanh) 

 ồng Tháp  13.790.000.000 40% 

* Chưa xác định chính thức 

5. Định hướng phát triển: 

5.1. Các m c tiêu, kế hoạch chủ yếu của Công ty: 

5.1.1. Công tác t  ch c - nhân sự: 

a.      u lạ  độ    ũ     độ     e   ướng trẻ hóa, quy hoạ      đ    ạ  độ    ũ 

cán bộ trẻ n m giữ vị trí quan trọng nhằ         ả             ng, n m b t kịp 

yêu cầu phát triển của Công ty. 

b. Cải tiến công tác ti    ư            ưởng linh hoạt nhằm mang lại sự công bằng 

     u  ú    ườ      động giỏi và phát huy sự cống hiến củ    ườ      động.  

c. Tuyển d ng; bố trí; s p xếp lạ      động các c   để đ    ng kịp thời nguồn lao 

động ph c v  yêu cầu phát triển của công ty.  

d.  ẩy mạ            đ    ạo, hu n luy n nâng cao tay ngh  củ    ườ      động 
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nhằm mang lại hi u quả làm vi                    . 

e. Công tác t  ch c và quản lý: 

+ Tiếp t c cải tiế        đ        u t  ch c bộ máy quả        đ  u hành công 

ty.  Rà soát và s p xế        u lại mô hình t  ch      e   ướng trẻ hóa phù 

h p với m c tiêu, nhi m v  chiế   ư c. 

+       ường công tác kiểm tra, giám sát các hoạ  động nhằm nâng cao hi u 

quả hoạ  động của từng bộ ph      ò        đ    ị trong công ty.   

5.1.2. Doanh thu, thị phần và L i nhu n: 

a. Doanh số        ưở    ì   quâ           10 -12% . Thị phần chung giữ vững 

          ưởng từ 7%-10%.  

b. L i nhu n: T  su t L i nhu n sau thuế/        u đạt bình quân từ 6%-7%/   . 

5.1.3. Bộ sản phẩm, dịch v : 

a. Củng cố bộ sản phẩm, dịch v  chủ lự  để        c cạnh tranh. 

b.  ẩy mạnh công tác nghiên c u, tìm kiếm sản phẩm, phát triển mới các dịch v  

để b   u   đ    ng các nhu cầu phòng trừ và kiểm soát dịch hại. 

c. Rà soát và chuẩn hóa các quy chuẩn v  ch    ư ng sản phẩm, dịch v  đ    ng 

các tiêu chuẩn kỹ thu t hàng xu t khẩu và tiêu chuẩn sản phẩm h p quy.  

5.1.4. H  thống phân phối, kênh bán hàng: 

a. H  thống Chi Nhánh, cửa hàng, kho bãi: 

+ Quy hoạch H  thố             đảm bảo cung  ng sản phẩm, dịch v  kịp 

thời và hi u quả. 

+ Quy hoạch lại H  thống nhà kho, bãi ch a       ó  đảm bảo s c ch a và 

thu n l i trong giao hàng và quản lý v    ư        ó . 

+ T  ch c lạ           đ  u phối hàng hóa, cải tiế       ế quả        đ  u phối 

hàng.  

b. H  thố    ại lý c p 1 và c p 2: 

+ Chọn lọc H  thống mạ    ướ  đại lý c p 1 và c   2 để nâng cao ch    ư ng và 

hi u quản phân phối sản phẩm, dịch v .  

+ Mở rộng H  thống mạ    ướ   ại lý c p 1 và c p 2 tại các thị   ường trọng 

đ ểm và thị   ường mớ  để      độ phủ thị   ường. 

5.1.5. Chính sách bán hàng: 

a. Xây dự      đ  u chỉnh chính sách bán hàng linh hoạt theo từng khu vự  địa 

bàn, từng nhóm khách hàng m c tiêu mang lại hi u quả cao cho H  thống phân 

phối.  

b. Cải tiến công tác quả                                     đ    ng kịp thời và 

                  ại lý.   

5.1.6.  Công tác Marketing: 

a. Công tác Marketing trực tiếp: 

+ Xây dự         ư      ì      ạ  động tạo lực hút trực tiếp marketing g n với 

thị   ường và tiêu th  sản phẩm, dịch v . 

+     ạng hóa hình th c hoạ  động marketing và linh hoạt các hoạ  động 

truy n thông. 

b. Công tác Marketing gián tiếp: 

+       ường các chư      ì          , ủng hộ các hoạ  động y tế, giáo d c cho 

đố   ư ng vùng sâu, vùng xa, dân nghèo, hoàn cả     ó        ộ   đồng 

nhằm củng cố   ư       u công ty. 

+ Tham gia các hoạ  động, diễ  đ       p hội ngh  nghi  … 

5.1.7. Công tác quan h : 

a. Với c  đ   : 

+       ường công tác quan h  c  đ      u     p kịp thờ     đầ  đủ thông tin 

v  hoạ  động của công ty. 

+  ảm bảo m c c  t                       đ             ị doanh nghi p ngày 
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         . 

b. Vớ  đối tác chiế   ư      đối tác khác: 

+       ường mối quan h  và h p tác, chia sẻ vớ  đối tác chiế   ư c. 

+ G n kết các hoạ  động kinh doanh và s  mạng củ  đối tác chiế   ư c và công 

ty.  

+ Cam kết  thực hi n tốt những thỏa thu n vớ      đối tác khác.  

c. Vớ     qu   quản lý, khoa học kỹ thu t: 

+       ường mối quan h  và h p tác truy n thống vớ         qu   quản lý, 

các nhà khoa họ              ư      ì          m v  quản lý củ       ước.  

d.        ể:  

+        ường ch    ư ng hoạ  động của t  ch    ả         đ            

thanh niên nhằm góp phần tạo sự g n kết t p thể   ườ      động, xây  dựng 

doanh nghi        ó .  

5.1.8.          đầu  ư: 

a.     ở v t ch t: 

+ Xúc tiế  đầu  ư           ở rộng sản xu t sản phẩ        ư   để đ    ng 

đủ nhu cầu bán hàng. 

+  ầu  ư xâ   ựng, sửa chữa Chi Nhánh, nhà kho, trang bị các trang thiết bị, 

d ng c  quản lý.  

b. Kỹ thu t, công ngh : 

+ Cải tiến kỹ thu t sản xu t sản phẩm, dịch v  để  â             u t. 

+ Xúc tiến công tác nghiên c u,  ng d ng những công ngh  sản xu t mới, phát 

triển dịch v  mớ  đ    ng nhu cầu thị   ường.  

c. Công tác tài chính, kế toán: 

+ Tiếp t c cải tiến và hoàn thi n công tác kế toán và phần m m kế toán nhằm 

đ    ng kịp thời v  thông tin tài chính cho các c p quả            đố   ư ng 

kiểm soát.  

+       ường hoạ  động của công tác tài chính, xây dựng và rà soát lại các 

chính sách quản lý tài chính phù h   đối với các bộ ph    ưu           ộ ph n 

Bán hàng, Marketing, Phân phối và Phát triển sản phẩm.  

+       ường công tác L p kế hoạch tài chính, công tác dự     để chuẩn bị 

nguồn tài chính kịp thời nhằ   â  đối tốt tài chính, sử d ng vốn hi u quả và 

phòng ngừa rủi ro.  

 

6. Các rủi ro:  

 

Rủi ro Ảnh hưởng Quản trị rủi ro 

Rủi ro 

luật 

pháp 

Hoạt động của VFC phải tuân thủ tri   để các 

qu  định pháp lu t v  hoạ  động của công ty 

đạ    ú   đ        ết, v  ch ng khoán và thị 

  ường ch ng khoán… 

 Lu               ả   ưới lu t   ường xuyên 

có sự      đ i  đ  u chỉnh nên có thể xảy ra 

ả    ưởng ít nhi u đến hoạ  động quản trị 

và kinh doanh của            đ        ũ   

ả    ưở   đến thị giá c  phiếu; 

   u      ị ki n t ng, tranh ch p, bồi 

  ường nếu không am hiểu lu t pháp và các 

qu  định liên quan. 

- C p nh            ản lu t và 

 ưới lu     ường xuyên, kịp thời 

đ  u chỉnh cho phù h p. 

-      ạo hoặc tuyển d ng chuyên 

viên có kinh nghi m pháp chế 

để thẩ  định các h   đồng 

  ước khi ký kết.  

- Kết h p với các t  ch c  ư   n 

pháp lu t chuyên nghi p trong 

  ường h p cần thiết 
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Rủi ro Ảnh hưởng Quản trị rủi ro 

Rủi ro 

kinh tế 

Kinh tế vẫ  đ               đ ạn b t  n, tuy 

lạ       đ   ạ nhi     ư   giá cả các mặt 

hàng thiết yếu vẫn                  u  ầu lại 

giảm. 

Tình hình n  x u củ      đạ                  . 

Nhi u đại lý phả              để thanh toán n  

đến hạn của các công ty dẫ  đến bị thua lỗ, 

m t khả            ả. 

 

 Doanh thu Công ty bị ả    ưởng; 

                 ẫ  đế                   

phả    u               ồn kho nhi u. 

 

 

- Rà soát và t p trung  cho hoạt 

động sản xu t kinh doanh chính, 

      đầu  ư           

-       ường bán hàng theo chi u 

 âu        ườ                 

sóc khách  hàng; 

-       ường quản lý công n  

thông qua các chính sách bán 

hàng phù h p với tình hình kinh 

doanh từng thời kỳ;  

- Xây dựng hạn m c n  cho từng 

đại lý; 

- Xây dựng quy trình xử lý tài sản 

thế ch p của khách hàng. 

Rủi ro 

kinh 

doanh 

Hàng xu t khẩu đ    ững quố        ư    t, 

Ú   đò   ỏi tiêu chuẩ         đó   âu   ử 

trùng phả  đ    ng nghiêm ngặt chỉ tiêu ch t 

 ư ng  

 Rủi ro phải thực hi n lại dịch v  ho c bị 

hủy h   đồng, ả    ưở   đến doanh số và 

tên tu i của Công ty. 

 

Các Cty thuố       đu     u         y thị 

phần với nhữ     ư      ì                t 

r t cạnh tranh trong chính sách bán hàng và 

các hoạ  động quảng bá. 

 Làm chi phí bán                      u n 

giảm sút. 

-       ường máy móc thiết bị 

 ũ     ư   u    u         ước 

ngoài v  đ    ạo cho nhân viên 

Công ty; 

-         tiêu chuẩn với những t  

ch c kiể  định có danh tiếng 

trên thế giớ  để có gi y ch ng 

nh n phù h p với mặt hàng khử 

trùng. 

- Nghiên c u và xây dựng các 

chính sách bán hàng linh hoạt 

thích  ng với từ        đ ạ  để 

giảm tố  đ         . 

Rủi ro 

biến 

động 

tỷ giá 

ngoại tệ 

Mặ             ư c chủ yếu thông qua nh p 

khẩu      đồng USD thanh toán nên chịu 

nhi u ả    ưởng từ tỉ giá hố  đ   . 

        ế     ại t   â    ó             c 

nh p khẩu; 

 T                            đầu vào, ảnh 

 ưở   đến l i nhu n. 

-   u  động nguồn ti   để thanh 

toán nhanh những lúc ngoại t  

 ó   u       ế  động. 

- Duy trì quan h  khách hàng thân 

thiết với một vài ngân hàng lớn 

để đư   ưu đ            c giải 

ngân. 

 

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2013-2014 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh: 

1.1. Tình hình chung: 

- Kinh tế thế giớ      2013-2014 vẫn còn nhi u b t  n và biế  động ph c tạp. Mặc dù có 

một vài d u hi u tích cực cho th y các hoạ  động kinh tế đ       c hồi trở lại sau suy 

        ư      ển vọng kinh tế toàn cầu   ì    u     ư   ững ch c, nh      đối với các 

n n kinh tế phát triển. Tạ                   đư c xem là một thách th c lớn của các 

 ước phát triển. Những yếu tố không thu n l i từ thị   ường thế giới tiếp t c ả    ưởng 

đến kinh tế - xã hộ   ước ta. 

-        ước, n n kinh tế vẫ    ư   ó   u hi u ph c hồi tốt. Thị   ường hàng hóa thiếu 
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lực cầu, hàng tồn kho ở m c cao, s c mua yếu, t  l  n  x u ngân hàng vẫn ở m   đ    

lo ngại, nhi u doanh nghi p phải thu hẹp sản xu t, dừng hoạ  động hoặc giải thể...  

-        ĩ    ực nông nghi p, diễn biến dịch hại ở m c th p, tình hình thời tiết thu n l i 

cho sự        ưởng của cây trồng nên nhu cầu v  các sản phẩ        ư c không cao. 

Bên cạ   đó   ự cạnh tranh v  giá bán và chính sách bán hàng giữa các Công ty ngày 

càng gay g t trong khi nhu cầu  ó xu  ướng chững lại. 

1.2. Tình hình hoạ  động của Công ty: 

            a. Thu n l i 

-   ư       u      ó u      đối vớ        â     đại lý.  

- Bộ sản phẩm của VFC có ch    ư ng tốt có s c hút khá mạnh. 

- Có mối quan h  tốt với h  thống c   1      u   đư c sự ủng hộ. 

- Có sự h p tác tốt vớ      đối tác. 

- CB-NV nhi    ì    đ     ết , có mối quan h  g n kết vớ        â  & đại lý.  

- Có sự liên kết, hỗ tr  phối h p tốt giữa các Chi nhánh trong kinh doanh. 

- Công vi c tái c u   ú                         ả      ướ  đầu phát huy hi u quả. 

- H  thống công ngh  thông tin ph c v  chính sách bán hàng ngày càng hoàn thi n và-

phát triển, thu n l i cho vi c quản lý bán hàng. 

           b.   ó      

-           qu   ì    ì               ặp nhi u   ó     :      ả nông sản th p, ít sâu 

b nh, giá sản phẩ        ư c bị phá giá nhi u.  

- Các Cty thuốc BVTV vẫ  đu     u         y thị phần với nhữ     ư      ì        

tính ch t r t cạ                                    ũ     ư             ạ  động quảng 

bá. 

-      ư    u, b p lai biế  động r t nhi u, ở m c th p trong thời gian dài, làm nông dân 

bị lỗ nhi u, làm di n tích trồ    ư    u, b p lai giảm nhi u chuyển qua trồ   đ u xanh, 

 è…  ả    ưởng tới vi c kinh doanh giố    ư    u, b p lai.  

- Di n tích trồng b p một số vùng chính giảm mạnh do nông dân chuyể  đ        u cây 

trồng, nh t là tạ             ồng Nai.  

- Một số              ư   n lát giảm mạnh do các công ty thua lỗ lớn vì giá giảm, khách 

hàng tìm cách tiết giả                ường bỏ không làm khử trùng; Nhi u   ường h p 

khách hàng tự t  ch   đội khử       để tự xử lý hàng hóa.  

- Vi c thành l p công ty khử trùng khá dễ          đ   ẫn đến ngày càng có nhi u công 

ty thành l p bộ ph n khử trùng từ                   ó      qu     ư:              

định, công ty v n tả              …                  u    u         u        ư ng 

khách hàng củ      để lôi kéo bằng cách giả                 ồng. 

-                  đị    ướ         ũ                    c ép mạnh lên VFC,  t n 

d ng mọ       để giành khách hàng khử trùng. .  

1.3. Doanh thu và tình hình thực hi n các chỉ tiêu kế hoạch:  

Kết quả thực hi n các chỉ tiêu kế hoạ        độ tài chính 2013-2014: 

CHỈ TIÊU 
 Ơ    Ị 

TÍNH 

KẾ HOẠCH 2013 

– 2014 

(15 tháng) 

THỰC HI N 

2013 – 2014 

(15 tháng) 

SO SÁNH KẾT  

QUẢ THỰC 

HI N VỚI KẾ 

HOẠCH 

Doanh thu  T  đồng 2.170,00 2.257,59 104% 

L i nhu     ước thuế  T  đồng 165,00 179,71 109% 

L i nhu n sau thuế  T  đồng 108,50 123,55 114% 

T  l  chia c  t c  % 25% 30%* 120% 

         (*) Dự kiến thực hi n. 
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-            độ vừa qua, tiếp t c thực hi n nhữ   đị    ướng mớ                 đ  u 

hành kinh doanh củ          đ              đ          u sâu, chú trọng tính hi u quả 

và minh bạch. Các công tác nhằm hoàn thi n h  thố   đ  u hành kinh doanh, nâng cao 

hi u quả hoạ  động củ                           ường kiểm tra, kiểm soát chi nhánh 

 ũ     ư                   qu   đến tiết giả           . …  u   đư c chú trọng thực 

hi n. Chính những yếu tố      đ   ó    ần giúp Công ty giữ các chỉ tiêu doanh thu 

không bị giảm sút trong bối cảnh n n kinh tế và hoạ  động của nhi u doanh nghi p gặp 

r t nhi u   ó     .  

- Kết quả                 độ tài chính 2013-2014, Công ty v      ả  đ              ư t 

m c kế hoạ           u  đạt 104 % kế hoạch, l i nhu     ước thuế đạt 109 % kế hoạch 

và l i nhu n sau thuế đạt 114 % so với kế hoạch. 

2. Tổ chức và nhân sự  

2.1.               đ  u hành và Kế        ưởng: 

 

TT 

Họ và tên/ 

Ngày sinh/ 

nguyên quán 

Th i 

 i n 

  n  t   

Nơi   n  t    hứ  v  

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phần 

1 N u  n  ạ h 

Tu ết 

 

10/11/1940    

/Quảng Ngãi 

Từ 1976-

1985 

Từ 1985-

2000 

Từ 2001-

9/2009 

 

 

 

Từ 

10/2009 

đế      

     ả       ự      

 

Công ty Khử trùng VN 

 

             ầ    ử 

           đị      

 

 

 

Công ty c  phần Khử 

trùng VN 

          ó 

 

     đố  C.ty 

 

  ủ  ị   

          

          đố    

 

  ủ  ị   

     

 ỹ  ư 

     

       

0,78% 

72% 0% 

18% 

6% 4% 

Cơ cấu lợi nhuận giữa các ngành kinh doanh 

NOD

GCT

KT

PCO

Thuê VP
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TT 

Họ và tên/ 

Ngày sinh/ 

nguyên quán 

Th i 

 i n 

  n  t   

Nơi   n  t    hứ  v  

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phần 

2 Trươn    n  

 ứ 

 

Từ 1979-

1981 

          ể   ị     ự  

            

     ộ  ỹ 

  u   

 

 ỹ  ư 

     

       

1,06% 

 11/12/1955     

/Tp.HCM 

Từ 1981-

1990 

Công ty   ử            

Nam 

 

  ưở     ò   

 ỹ   u   

  

  Từ 1990-

1991 

          ể   ị     ự  

             

     ộ  ỹ 

  u   

 

  

  Từ 1991-

2009 

             ầ    ử 

         

  ó           

đố  

  

  Từ 2009 

đế      

             ầ    ử 

      VN 

          đố  

 

  

3 N u  n Minh 

  n  

Từ 1985-

1989 

X              u  â  

 ì   

     ộ  ỹ 

  u   

 ỹ  ư 

 ó  

1,03% 

 21/06/1964     

/B c Ninh 

Từ 1989-

1993 

  u    â    ể  đị   

  uố                

     ộ  ỹ 

  u   

  

  Từ 1993-

2000 

Công ty   ử            

Nam 

  ưở     ò   

         ư   

  

  Từ 2001 

đế      

             ầ    ử 

         

  ó           

đố  

  

4 N u  n  ảo 

Sơn 

Từ 1988-

1989 

           ọ       

Nam 

 ỹ  ư  ỹ  ư 

 ó  

1,06% 

 31/01/1965     

/Hà Nội 

Từ 1989 

đế      

             ầ    ử 

         

  ó           

đố  

 

  

 

 

5 Nguy n Ngọc 

Dung 

 1971 

05/1993 

– nay: 

Công ty Khử trùng Vi t 

Nam 

TP. Kế toán/ 

Kế        ưởng 

Cử nhân 

TC-KT 

0,79% 

2.2. Nhữ        đ i trong Ban đ  u hành: Không có sự      đ             qu . 

2.3. Nguồn nhân lực: 

    đến ngày 31/12/2014  độ    ũ   â              1.115   ười. C  thể   ư   u: 

 

NỘI  UNG NĂM 2014 NĂM 2013 NĂM 2012 

Số  ư n    o độn   n ư i)              1,115                          1,125                 1,093  

Tr n đại họ  12                               10  9 

Đại họ  468                             444  329 

  o đ n  61                               50  95 
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Trun   ấp 104                               90  125 

Phổ th n  trun  họ  470                             541 535 

Thu nhập   nh qu n n ư i  đồng)      8,000,000   6.980.000 6.700.000 

 

2.3.1.            đố   ớ    ườ      độ   

- Vớ    ư      â  “Nhân viên là tài sản và là người bạn đồng hành trên con đường 

thành công và phát triển của Doanh nghiệp”,      u   qu    â  đến sự phát triển 

nguồn nhân lự  đặc bi t là nhữ     â       xu         ó       ự            u ế  đó   

 ó  để ph   đ u cho m c tiêu chiế   ư c của Công ty; 

- Chế độ làm việc: Công ty t  ch c làm vi c 8h/ngày từ th  2 đến th  bảy hàng tuần. Nếu 

Công ty có yêu cầu   ườ      động làm thêm giờ   ì   ườ      động sẽ đư c bố trí nghỉ 

bù; 

- Nghỉ phép, lễ, Tết:   â       đư c nghỉ lễ và tế    e  qu  định của Bộ lu       động và 

đư    ưở     u     ư   .   ững nhân viên làm vi c từ 12 tháng trở     đư c nghỉ 

phép 12 ngày mỗ     .   ườ      động có thể nghỉ phép 01 lầ              ặc trả  đ u 

                   .   ời gian nghỉ          đư           đến hế  qu  01       u.  

- Nghỉ ốm, thai sản: Công ty thực hi   đú       qu  định v  Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm 

y tế        qu  định hi n hành khác củ       ước v  nghỉ ốm. Thời gian nghỉ thai sản 

   04         e  qu  đị      đư    ưởng tr  c p Bảo hiểm xã hội thay  ư   . Công ty 

vẫn thực hi n chi trả  ư          ườ      độ         ườ      động nghỉ làm vi c trong 

thời gian bị ố  đ u        ản (nằm ngoài chế độ bảo hiể          ước chi trả).   

- Điều kiện làm việc:       ò          c khang trang, thoáng mát. Công ty trang bị đầy 

đủ       ư       n bảo hộ     động, v           động, các nguyên t c an toàn la  động 

đư c tuân thủ nghiêm ngặt. Công ty cam kết xây dựng cho t t cả             ường 

làm vi c chuyên nghi p, thân thi   để CBCNV phát huy hết khả           c sáng tạo 

của mình. 

2.3.2. Chính sách ti    ư    

- Chế độ lư ng và các  hoản ph  cấp   

+  ố   ư   :                  ả      ồ         u           â          ; 

+       ư   :      ồ   ư                        ả         ; 

  ư             : x   đị     e   ị               

        :      ồ         ả            u:       ư   x    xe  đ       ạ     độ    

độ   ạ     u             ế  qu     ,  ầu đườ      â         ị   ườ       â      . 

+          u   đảm bả  100%   ườ      động khi ký h   đồ       động chính th c 

với         đ u đư c tham gia bảo hiểm b t buộc (BHXH, BHYT, BHTN). 

+  ảm bảo m    ư        ả          ở đó    ảo hiểm b t buộ        ườ      động 

 u                ư     ối thiểu vùng do Chính phủ qu  định;  

+  ảm bả        ư        ả  định kỳ        . Số      đư   đ  u chỉ        

 ư         ững cá nhân có hi u quả làm vi c tốt hoặc phải kiêm nhi m thêm trách 

nhi m công vi c . 

- Chế độ thưởng: Nhằm khuyế        độ                                        u 

quả đó    ó       ết quả   u             ó            độ           e    ưởng thiết 

thự   đảm bảo phúc l i. Ngoài ti    ư                          ò  đư c khen 

  ưởng tùy theo kết quả đ           u quả công vi c. Từ     2012, công ty đ    ực 

hi n   ư      ì     ưởng c  phiếu cho CBCNV giỏ      ó          đó    ó         . 

               đ   ạ  động lực tố  để nhân viên ph n đ u             ư t m c các 

nhi m v  đư c giao . 
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- Ch nh sách ph c l i  

+   X  &     :                  đầ  đủ chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế 

cho t t cả         e  qu  định củ       ước. 

+            ỏe         :  u    ì    ch c khám s c khỏe định kỳ mộ        ột lần 

cho cán bộ quản lý và hai lần cho công nhân nhà máy.  

+  u           :                    ể              

+  u  ị       ỉ             :                    e   ộ     ; 

+ Nhân viên Công ty khi gặ    ó      đột xu t, ma chay, hiếu hỉ     đ u ố … đ u 

đư c Công đ    qu    â        ỏ       ú  đỡ.  

- Ch nh sách tu ển d ng và đào tạo: 

+ M c tiêu tuyển d ng của Công ty là thu hút nhân sự  ó       ực vào làm vi c tại 

         đ    ng nhu cầu mở rộng kinh doanh. Công ty có h  thống quy chế v  

tuyển d    đ    ạo rõ ràng. Tùy theo từng vị trí c  thể            đ  ra những tiêu 

chuẩn riêng. Ngoài lự   ư ng sẵn có tạ  đ    ị           ũ     ú   ọng b  sung 

nguồn nhân lực có ch    ư        để       ườ   độ    ũ  đ    ng kịp thờ  đò   ỏi 

của quá trình cạnh tranh và phát triển. 

+ Chính sách thu hút nhân tài:          ó             ư       ưởng x    đ     ới 

cống hiến ch   x    đặc bi   đối với các nhân viên giỏi và có nhi u kinh nghi m 

           ĩ    ực liên quan, một mặ  để giữ chân nhân viên lâu dài, mặ       để thu 

 ú      độ    ó       ực từ nhi u nguồn khác nhau v  làm vi c cho Công ty. 

+ Ch nh sách đào tạo: Công              ười là tài sản quý giá nh t của doanh nghi p 

   để phát huy hi u quả nguồn vốn quý này, Công ty kết h p chặt chẽ v   đ  đ   

tạo v  chuyên môn, nghi p v  và tạ      ội phát triển cho nhân viên, luôn tạ  đ  u 

ki n cho nhân viên tham gia các khoá hu n luy n nội bộ và bên ngoài nhằ  đ    ng 

yêu cầu công vi c hi n tạ   ũ     ư        ư         ủa Công ty. Công ty còn thực 

hi n vi c l p quỹ đ    ạ  để tạ  đ  u ki         ườ      động học thêm, nâng cao 

  ì   độ chuyên môn nghi p v .  

Công tác     tạo:          đ    ạo chủ yếu    đ    ạo nội bộ. Ngành Khử trùng 

&    đ    ực hi n nhi u đ   đ    ạo nghi p v  khử trùng &PCO cho cán bộ nhân 

viên các Chi nhánh. Kết quả đ    ạ  đư   đ         ó    u quả góp phần nâng cao 

nh n th c và tay ngh  cho CBNV trong ngành.. 

2.3.3. Các chính sách và hoạ  động khác: 

-      ực hi         e    ưở                ịp tế   ư     ịch 2014, tết nguyên đ   

2014    ưởng lễ 30/4 &1/5 &2/9/2014    ưởng các quý 2014. 

- T  ch        đ   :      đ    Công ty hoạ  động khá hi u quả, tạ  đ  u ki n cho 

              đư    â       đời sống tinh thần và v t ch  .      đ       ch   động 

       e    ưởng các cháu là con của CBNV trong Công ty có thành tích học t p tốt.  

- L p quỹ hỗ tr    ườ      động: tạ  đ  u ki         ườ      động trong những lúc khó 

      đột xu    ó đ  u ki   đư       ưu đ           ải trả lãi su t.  

3. T nh h nh đầu tư, t nh h nh thực hiện các dự án 

3.1.  ầu  ư  ự án Marketing và Chuyển giao kỹ thu t theo giải pháp cây trồng: 

-  ầu  ư nhân sự và kinh phí cho hai dự án Marketing và chuyển giao kỹ thu t trên cây lúa, cà 

phê và tiêu 16  t ; 

3.2.  ầu  ư tài sản cố định: 

- Thay thế các máy móc, thiết bị đ   ũ   ết niên hạn sử d ng tại Nhà máy Lê Minh Xuân: 02 

t ; 

- Thay thế một số   ư       n v n tả   ũ  ại các chi nhánh: 3,5 t ; 

- Vi   đ         ớ  đối tác v  vi c mua lại phần vốn góp củ  đối tác tại Công ty Hải Yến vẫn 

  ư  đạ  đư c kết quả; 

-     ì    ì   địa ốc vẫ    ư    ả quan, nên vi c thoái vốn hoặc chuyể    ư ng khu kho 1,5 

ha tại qu n 12, thành phố Hồ Chí Minh và Dự    đầu  ư   u    â    ư     ại Mê Kông 

tại tỉ    ồ          ư    ực hi   đư c; 
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3.3. Các công ty con, công ty liên kết:. 

 

STT     đ    ị Mối quan h  T  l  Vốn đầu  ư 

1 Công ty TNHH Hải Yến Cty liên doanh (*) 179.514.814.098 

2 Công ty CP TM NN Sông Mê Kông Cty liên kết 40% 13.790.000.000 

- (*)Ngày 01 tháng 7 năm 2004, Công ty đã ký h p đồng liên doanh với Công ty Xuất Nhập Khẩu Tổng H p III để hình 

thành Công ty TNHH Hải Yến có địa chỉ tại 50 Trần Phú, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa nhằm thực hiện Dự án đầu tư 

xây dựng khai thác kinh doanh khách sạn, nhà hàng. Đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2014, Công ty đã đầu tư vào Công ty 

TNHH Hải Yến với số tiền là 179.514.814.098 VND, trong đó có 34.784.900.000 VND là vốn góp của CBCNV và các đối 

tác ngoài Công ty ủy quyền cho Công ty đứng tên theo Quyết định số 100/VFC-HĐQT/QĐ ngà  22 tháng 12 năm 2008. 

Sau đó, Công t  Xuất Nhập Khẩu Tổng H p III đã đư c sáp nhập vào Công ty Thực Phẩm và Đầu Tư Công Nghệ có địa 

chỉ tại 64 Trần Quốc Toản, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Sau khi sáp nhập, Công ty Thực Phẩm và Đầu tư Công Nghệ đã 

không đồng ý với tỷ lệ vốn góp của Công ty vào Công ty TNHH Hải Yến. Do đó, Công ty đã khởi kiện Công ty Thực Phẩm 

và Đầu Tư Công Nghệ ra Tòa án Tỉnh Khánh Hòa để giải quyết tranh chấp này. Đến thời điểm phát hành báo cáo tài 

chính này, Tòa án Tỉnh Khánh Hòa vẫn đang th  lý v  kiện nên kết quả của v  kiện là chưa thể xác định đư c. Do đó, báo 

cáo tài ch nh năm tài ch nh  ết th c vào ngà  31 tháng 12 năm 2014 chưa bao gồm bất kỳ khoản điều chỉnh nào có liên 

quan đến v  kiện nêu trên. 

 

4. Các hoạt động xã hội vì cộn  đồng gắn với việc phát triển thươn  hiệu: 

 

 
 

 

- Trong tết Ất Mùi vừa qua, Công t  đã đã trao 2.500 phần quà trị giá gần 1 tỷ đồng cho các 

gia đình nông dân nghèo, có hoàn cảnh  hó  hăn  hông có điều kiện vui xuân đón tết tại các 

tỉnh phía Bắc và ĐBSCL theo Chư ng trình Vui Xuân Cùng VFC. 
 

 

Chương trình từ 
thiện (mổ mắt, 

khám bệnh...)  cho 
bà con nông dân với 
kinh phí dự kiến là  

3,3 tỷ đồng 

3 căn nhà tình nghĩa, 
tình thương cho 3 

hộ gia đình nghèo ở 
tỉnh Tiền Giang 

2.500 phần quà trị 
giá gần 1 tỷ đồng 
cho các gia đình 
nông dân nghèo 
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- Công t  cũng đã trao tặng 3 căn nhà tình nghĩa, tình thư ng cho 3 hộ gia đình nghèo ở tỉnh 

Tiền Giang trị giá 80 triệu đồng;  
  

 
 

- Công t  đã phối h p với Hội Bảo tr  bệnh nhân nghèo TP, Hội chữ thập đỏ để triển khai 

chư ng trình từ thiện (mổ mắt, khám bệnh...)  cho bà con nông dân   trong năm 2014 – 2015 

với kinh phí dự kiến là  3,3 tỷ đồng. 

5. Tình hình tài chính 

5.1. Tình hình tài chính       

ĐVT  Tỷ VNĐ 

CHỈ TIÊU  Ă  2014  Ă  2013 
%  Ă   

/GIẢM 

T ng giá trị tài sản 

Doanh thu thuần 

L i nhu n từ hoạ  động kinh doanh 

L i nhu n khác  

L i nhu     ước thuế 

L i nhu n sau thuế 

T  l  c  t c 

1,289.67 

1,883.34 

152.13 

-4.46 

147.67 

101.47 

30%* 

1,152.29 

1,629.70 

121.44 

2.47 

123.92 

66.71 

25% 

+11.92 

+15.56 

+25.27 

-280.57 

+19.17 

+52.11 

+20.00 

(*) Cổ tức dự kiến. 

5.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu : 

   :        

CÁC CHỈ TIÊU  Ă       Ă    ƯỚC GHI CHÚ 

1.Chỉ tiêu v  khả                 

  + H  số thanh toán ng n hạn: 

       /   ng n hạn 

  + H  số thanh toán nhanh: 

 

1.49 

 

0.92 

 

1.45 

 

0.94 
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CÁC CHỈ TIÊU  Ă       Ă    ƯỚC GHI CHÚ 

        - Hàng tồn kho 

    N  ng n hạn 

2.Chỉ tiêu v       u vốn 

  + H  số N /T ng tài sản 

  + H  số N /Vốn chủ sở hữu 

 

0.53 

1.10 

 

0.51 

1.02 

 

3.Chỉ tiêu v        ực hoạ  động 

  + Vòng quay hàng tồn kho: 

     Giá vốn hàng bán     

     Hàng tồn kho bình quân 

  + Doanh thu thuần/T ng tài sản  

 

4.13 

 

 

1.46 

 

3.81 

 

 

1.41 

 

4.Chỉ tiêu v  khả            ời 

  + H  số L i nhu n sau thuế/Doanh thu  

thuần 

  + H  số L i nhu n sau thuế/Vốn chủ sở 

hữu  

  + H  số L i nhu n sau thuế/T ng tài sản 

  + H  số L i nhu n từ hoạ  động kinh 

doanh/Doanh thu thuần 

 

5.39% 

 

16.6% 

 

7.87% 

8.08% 

 

4.09% 

 

11.7% 

 

5.79% 

7.45% 

 

6.    cấu cổ đ n , th   đổi vốn đầu tư  ủa chủ sở hữu 

6.1. C  phầ  đ     ưu     :  

LOẠI CỔ PHIẾU 31/12/2013 THAY ĐỔI 31/12/2014 

C  phần ph  thông đ     ưu      13.208.643 0 13.208.643 

C  phiếu quỹ 74.110 0 74.110 

Cộng 13.282.753 0 13.282.753 

6.2.      u c  đ    (theo danh sách chốt ngày 26/2/2015):  

STT  ố   ư ng 
Số  ư ng c  

phiếu 

T  l  sở 

hữu (%) 

Số  ư ng 

c  đ    

     u c  đ    (*) 

T  ch c Cá nhân 

1 C  đ         ước  0 0.00% 0 0 0 

2 C  đ           p/ c  

đ        
0 0.00% 0 0 0 

-         ước           

-   ước ngoài           

3 C  đ     ớn (sở hữu từ 

5% vốn CP trở lên) 
2.803.410 21,106% 2 2 0 

-         ước 2,047,760 15.417% 1 1 0 

-   ước ngoài 755.650 5,689% 1 1 0 

4      đ            0 0.00% 0 0 0 

-         ước           

-   ước ngoài           

5 C  phiếu quỹ 74,110 0.558% 1  1    

6 C  đ     ở hữu c  

phiếu ưu đ     0 0.00% 0 0 0 

(nếu có) 

7 C  đ         10.405.233 78,336% 571 23 548 

-         ước 9.769.859 73.553% 550 16 534 
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STT  ố   ư ng 
Số  ư ng c  

phiếu 

T  l  sở 

hữu (%) 

Số  ư ng 

c  đ    

     u c  đ    (*) 

T  ch c Cá nhân 

-   ước ngoài 635.374 4.783% 21 7 14 

T NG CỘNG 13,282,753 100.00% 574 26 548 

        đó: 

-       ước 11,891,729 89,528% 552 18 534 

  -  ước ngoài 1,391.024 10.472% 22 8 14 

 

6.3.  ì    ì        đ i vố  đầu  ư  ủa chủ sở hữu:  

                    2013-2014, Công ty không thực hi n vi        đ i vố  đ  u l . 

6.4. Giao dịch c  phiếu quỹ:  

Số  ư ng c  phiếu quỹ hi n tại của Công ty là 74.110 cp             đ i so vớ  đầu    . 

Nguồn c  phiếu quỹ chủ yếu là do Công ty thực hi n thu hồi c  phiếu đ              e  

  ư      ì         ủ           đ     ỉ vi c trong thời gian thực hi     ư      ì      e  

qu  định của Quy chế phát hành c  phiếu ESOP). 

6.5. Các ch ng khoán khác:  

Công ty không có các loại ch ng khoán khác hi   đ     ưu     .     

 

III.  ÁO  ÁO VÀ ĐÁNH GIÁ  ỦA  AN GIÁM ĐỐC  

1. Đ nh  i  kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2013 - 2014 

(Xem m c II. Tình hình hoạt động trong năm tài chính 2013-2014) 

2. Tình hình tài chính: 

2.1. Tình hình tài sản: 

o Tài sản ng n hạn      20% so với cùng kỳ 

- Ti n và các khoả   ư    đư              31,7% 

- Các khoản phả    u      10% 

- Hàng tồ           29,1% 

o Tài sản cố định giảm 9,1% so với cùng kỳ 

- Tài sản cố đị       ì        25,7% 

- Tài sản cố định hữu hình giảm 17,3 % 

- B   động sả  đầu  ư   ảm 4%  

o Phân tích : Tài sản ng n hạn của Cty      20%        đó    n và các khoả   ư    

đư              31 7%    Công ty quản lý tốt dòng ti n, tạo khả               ản 

tố  đối với các khoản n  của Cty. 

o Hàng tồ              Công ty phả         uồn hàng dự trữ để phân phối kịp thời 

theo mùa v ; Cty đ        ường kiểm soát tốt hàng tồn kho làm giảm thiểu vi c tồn 

trữ hàng hóa lâu, h p ký hóa nguồn vốn và vòng quay hàng tồn kho. 

2.2. Tình hình n  phải trả: 

o N  phải trả      16,2% so với cùng kỳ,       đó        ản n  vay giảm 100%, phải 

trả   ườ           49,5%  u        đâ          ải là khoản n  x u không có khả 

                             đư   đối tác cho n . 

3. Những cải tiến về  ơ  ấu tổ chức, chính sách, quản lý 

(Xem m c II. Tình hình hoạt động trong năm tài chính 2013-2014) 

4. Kế hoạch phát triển trong năm 2015: 

4.1. Kế hoạch kinh doanh:  

       tình hình hoạ  độ                   độ tài chính 2013-2014  ũ     ư  ự báo v  

diễn biến s p tới của n n kinh tế      đ  u      đ     ển khai vi c xây dựng kế hoạch kinh 

doanh     2015   ư   u: 
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4.2. Kế hoạ   đầu  ư: 

-  ầu  ư   ỉnh sửa các kho hàng t p trung theo vùng (Quản lý t p trung), dự kiến chi phí 3 t ; 

- Thay thế các máy móc, thiết bị đ   ũ   ết niên hạn sử d ng tại Nhà máy Lê Minh Xuân, dự 

kiến 3 t ; 

- Thay thế một số   ư       n v n tả   ũ  ại các chi nhánh, dự kiến 5 t ; 

- Tiếp t   đầu  ư               ủng cố và phát triể    ư       u công ty, dự kiến ngân sách là 

5 t  đồng; 

- Duy tu, bả   ưỡng toà nhà VFC Tower và sửa chữ      ở v t ch t của nhà máy Lê Minh 

Xuân. Chi phí dự kiến 4 t  đồng; 

- Xây dựng và phê duy t dự án Nhà máy pha chế  đó    ó        ư c tại khu Công nghi p 

     ò           để khở                 2016. 

- Các khoả  đầu  ư     : 

• Tiếp t   đ         ớ  đối tác v  vi c mua lại phần vốn góp củ  đối tác tại Công ty 

Hải Yến; 

• Tiếp t c thực hi n vi c thoái vốn hoặc chuyể    ư ng khu kho 1,5 ha tại qu n 12, 

thành phố Hồ Chí Minh và Dự    đầu  ư   u    â    ư     ại Mê Kông tại tỉnh 

 ồng Tháp; 

4.3. Một số đị    ướng giải pháp thực hi n cho hoạ  động của Công ty     2015: 

- Tiếp t c xây dựng, củng cố   ư       u Công ty. 

-             động, củng cố và b   u   độ    ũ   â   ự. 

- Tiếp t   đầu  ư       ạ  động marketing hi u quả. 

- Phát triển thêm sản phẩm mới NOD&GCT; chú trọng những sản phẩm còn thiếu hoặc yếu. 

- Quả              ó   ốt khách hàng nhằm phát triển h  thố   đại lý mạnh và vững ch c. 

- Quản lý tốt công n ; giảm thiểu rủi ro n    ó đò . 

-                ực sản xu   để đ    ng nhu cầu thị   ường. 

 

IV. ĐÁNH GIÁ  ỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

1. Đ nh  i   ủa Hội đồng quản trị về  hoạt động của Công ty: 

- Vớ        ò       qu   quản lý cao nh    đại di n cho quy n l i của các c  đ                

độ tài chính 2013-2014       đ        ực thực hi n vai trò, nhi m v  của mình theo chuẩn 

mực quản trị của Công ty c  phầ .      đư c phân nhi m hoạ  động theo chuyên môn, ra 

quyế  định t p thể và bá      định kỳ. 

- Hoạ  động quả             đư c tuân thủ và   e  đú                  m v , quy n hạn quy 

đị  ;     đ  u hành hoàn thành các chỉ tiêu sản xu                   ại hội c  đ      ường 

niên giao; giữ  ữ       định sự phát triển của Công ty trong  ì    ì         ường kinh 

doanh biế  động, ph c tạp, ti m ẩn nhi u rủ    ; đồng thờ         ũ   đ    p trung nhi u 

vào vi c hoạ   định chiế   ư    đư         qu ế  định kịp thời trong công tác chỉ đạo hoạt 

động sản xu              ; đẩy mạnh công tác giám sát hoạ  độ   đ  u       đảm bảo sự 

CHỈ TIÊU 
 Ơ    Ị 

TÍNH 

THỰC HI N 

2013 – 2014 

(15 THÁNG) 

THỰC HI N 

2014 

(12 THÁNG) 

KẾ HOẠCH 

2015 

Doanh thu T  đồng            2,257.59  1,894.52 2,015.00 

L i nhu n 

  ước thuế 
T  đồng               179.71  147.67 165.00 

L i nhu n sau 

thuế 
T  đồng               123.55  101.48 115.00 

T  l  chia c  

t c 
% 30% 24% 20% 
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 â   đối hài hòa l i ích của Công ty, của c  đ     đối tác, cộ   đồng và quy n l i củ    ười 

    động, củng cố n n tảng vững ch c cho sự phát triển lâu dài của Công ty; 

- Vi c thực hi n các nghị quyết, quyế  định củ   ại hộ  đồng c  đ            đư c thực 

hi n   ường xuyên thông qua vi c t p trung chỉ đạo, hỗ tr  và giám sát kịp thời các hoạt 

động củ      đ  u hành. Hộ  đồng quản trị  đ                    đ  u hành, kịp thời xử lý 

các v   đ    ó             đ  u      đ  xu   đ        ại hi u quả quản lý tốt và từng 

 ước kh c ph   đư         ó         ử                ườ              đầy biế  động, 

ph c tạp; 

- Vi c công bố thông tin của          ũ   đư c thực hi   đầ  đủ, kịp thờ     đảm bảo theo 

đú   qu  định của pháp lu t hi n hành; 

2. Đ nh  i   ủa Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban điều hành Công ty 

                      đ    ường xuyên thực hi n vi c kiểm tra, giám sát : 

-                 ự        ế   ạ    ả  xu             ; 

-                                ị qu ế      u ế  đị    ủ   ộ  đồ   quả    ị; 

-      đ       :  

+                          đ  u      đ u  ó   ì   độ        ực và phẩm ch    đư c 

đ    ạ  đầ  đủ v  chuyên môn, am hiểu v   ĩ    ự  đư c giao ph           đ   ó 

nhi u               m trong vi c quả        đ  u hành doanh nghi p. 

+ T         đốc có phân công nhi m v  rõ ràng cho các Phó T         đố     định 

kỳ t  ch c họ           để đ         ết quả thực hi n công vi c và giao kế hoạch 

công vi c kỳ tới. 

+     đ  u      đ     ển khai hoạ  động SXKD củ  đ    ị phù h p với nghị quyết của 

 ại hộ  đồng c  đ       ỉ đạo của Hộ  đồng quản trị và tuân thủ đú      u l  doanh 

nghi    qu  định của pháp lu t; không ngừ   đ i mới công tác quả      đ  u hành 

hoạ  động sản xu t, kinh doanh của Công ty; quan tâm và không ngừng nâng cao 

ch    ư ng cán bộ quản lý của Công ty; 

+     đ  u hành nh n th c rõ những thu n l        ó       ủ              đ       

hoạt trong vi   đ  u hành các hoạ  động sản xu               đồng thờ  đ           

         ản tài li u nội bộ theo thẩm quy n nhằm kiểm soát có hi u quả các hoạt 

động sản xu t kinh doanh của Công ty; thực hi n tốt vai trò kiểm soát rủi ro ngay từ 

    đ  u hành và các quản lý c p trung. 

+      qu          u hành tham gia các cuộc họp Hộ  đồng Quản  trị để báo cáo tình  

hình  hoạ  động sản xu t kinh doanh của Công ty trong quý, kiể  đ ểm  các  công  

vi     ư     ực  hi     đ   xu     ư                n h  thống quản lý và giải pháp 

thực hi n nhằm  triển khai kế hoạch  hoạ   động sản xu t kinh doanh do Hộ  đồng 

Quản trị đ  ra; 

+ Trong công tác tài chính kế toán, h  thống s  sách biểu mẫu rõ ràng, hạ        đú   

chế độ qu  định; 

+ Công tác kiể     định kỳ đầ  đủ, hàng hóa và tài sản không thiếu h t m t mát, số 

 ư ng thực tế đú    ới s  sách báo cáo. 

3. Các kế hoạ h, định hướng của Hội đồng quản trị (Xem Khoản 5, M c I) 

 

Tiếp tục xây 
dựng, củng cố 
thương hiệu 

Công ty. 

Tổ chức hoạt 
động marketing 
hiệu quả và tiết 

kiệm; 

Phát triển thêm 
sản phẩm mới 
NOD&GCT; chú 
trọng những sản 
phẩm còn thiếu 

hoặc yếu; 

Quản lý và chăm 
sóc tốt khách 

hàng nhằm phát 
triển hệ thống 
đại lý mạnh và 

vững chắc; 

Quản lý tốt công 
nợ; giảm thiểu rủi 

ro nợ khó đòi. 

Năng cao năng 
lực sản xuất để 

đáp ứng nhu cầu 
thị trường. 
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V. QUẢN TRỊ CÔNG TY  

1. Hội đồng quản trị 

1.1.                    u của Hộ  đồng quản trị:  

STT   nh s  h HĐQT Chức danh 
Tỷ lệ sở hữu CP có 

quyền biểu quyết 

1 Nguyễn Bạch Tuyết Chủ tị       / .    0,78% 

2   ư            Phó Chủ tị       /    1,06% 

3 Nguyễ        ũ                  / .    1,03% 

4 Nguyễn Bả                     / .    1,06% 

5 Nguyễn Thanh Tùng                 0% 

 

1.2. Các tiểu ban thuộc Hộ  đồng quản trị:  

          2014  Hộ  đồng quản trị đ          p Hộ  đồng xử lý n  với ch                 

trực tiếp chỉ đạo công tác xử lý n  quá hạn, n    ó đò               ng ty; chỉ đạo các chi 

nhánh thu hồi n  quá hạn, n    ó đò   ằng nhi u bi n pháp         u    e  qu  định của 

pháp lu t;  Thành phần Hộ  đồng xử lý n  gồm có các Ông/Bà sau: 

a) Bà Nguyễn Bạch Tuyết – Chủ tị        - Chủ tịch Hộ  đồng; 

b)       ư            -   ó   .              - Phó Chủ tịch Hộ  đồng; 

c) Ông Nguyễn Bả      –                 – U  viên; 

d) Ông Nguyễ        ũ   –                 – U  viên; 

e) Ông Trần Anh Tu n –         .    &    - U         ường trực; 

f) Bà Nguyễn Ngọc Dung – Kế        ưởng - U  viên. 

1.3. Hoạ  động của Hộ  đồng quản trị:  

- Vớ        ò       qu   quản lý cao nh    đại di n cho quy n l i của các c  đ                

độ tài chính 2013-2014        ớ  05            đư          đ        ực thực hi n vai trò, 

nhi m v  của mình theo chuẩn mực quản trị của Công ty c  phầ .      đư c phân nhi m 

hoạ  động theo chuyên môn, ra quyế  định t p thể            định kỳ. 

-           u l  Công ty, Hộ  đồng quản trị đ    ực hi n tốt các công vi     e  đú      c 

          m v , quy n hạ  qu  đị  ;             đ   đố      đ  u hành hoàn thành các chỉ 

tiêu sản xu                   ại hội c  đ      ường niên giao; giữ  ữ       định sự phát 

triển của Côn            ì    ì         ường kinh doanh biế  động, ph c tạp, ti m ẩn nhi u 

rủ    ; đồng thờ         ũ   đ    p trung nhi u vào vi c hoạ   định chiế   ư    đư         

quyế  định kịp thời trong công tác chỉ đạo hoạ  động sản xu              ; đẩy mạnh công 

tác giám sát hoạ  độ   đ  u       đảm bảo sự  â   đối hài hòa l i ích của Công ty, của c  

đ     đối tác, cộ   đồng và quy n l i củ    ườ      động, củng cố n n tảng vững ch c cho 

sự phát triển lâu dài của Công ty; 

-            độ tài chính 2013 - 2014  đ    ường xuyên theo dõi, giám sát vi c thực hi n các 

nghị quyết, quyế  định củ   ại hộ  đồng c  đ           ;                ạ  động của 

T         đốc và bộ máy giúp vi c; 

-                          ểu ngành ngh                      đó    ó      u ý kiến có 

hi u quả trong công tác quả            .                 đ    p trung chỉ đạo, hỗ tr  và 

giám sát kịp thời các hoạ  động củ      đ  u hành thông qua vi c ban hành các nghị quyết, 

quyế  định thuộc thẩm quy n. Hộ  đồng quản trị  đ                    đ  u hành, kịp thời 

xử lý các v   đ    ó             đ  u      đ  xu   đ        ại hi u quả quản lý tốt và 

từ    ước kh c ph   đư         ó         ử                ườ              đầy biến 

động, ph c tạp; 

-       u    ì đầ  đủ các cuộc họ     e  qu     đột xu t khi có yêu cầu. Các cuộc họp 

     đư c t  ch c và tiế         e  đú   đ  u l          qu  định. Các biên bản, nghị 

quyết, quyế  định củ       đ u dựa trên sự thống nh t củ                  đư    ưu   ữ và 

công bố   e  đú   qu  định; 

- Các thành viên Hộ  đồng quản trị hoạ  độ    ẫ             ạch và làm vi c hi u quả. 

     đ    ối h p chặt chẽ với Ban kiểm soát trong các hoạ  động nhằ  đảm bảo an toàn 
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hoạ  động sản xu t, kinh doanh củ         ; đồng thờ  đảm bảo sự tuân thủ nghiêm các quy 

định của pháp lu t và củ     u l  Công ty; 

- Vi c công bố thông tin củ       đư c thực hi   đầ  đủ, kịp thờ     đảm bả    e  đú   

qu  định của pháp lu t hi n hành; 

- V  vi c tham dự các phiên họp:  

 

TT Thành vi n HĐQT Chức v  
Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ 

Lý do không 

tham dự đủ các 

phiên họp 

1   u ễ   ạ    u ế  Chủ tịch 6/6 100%  

2   ư            Thành Viên 6/6 100%  

3   u ễ        ũ   Thành Viên 6/6 100%  

4   u ễ   ả      Thành Viên 6/6 100%  

5   u ễ             Thành Viên 6/6 100%  

6   u ễ   ạ    u ế  Chủ tịch 6/6 100%  

-            độ tài chính 2013 – 2014, Hộ  đồng quản trị đ    ến hành 6 cuộc họ     e  đó 

một số chủ   ư     qu ết sách quan trọ   đ  đư c Hộ  đồng quản trị       qu    ư   u: 

 

STT SỐ NGHỊ QUYẾT/ 

QUYẾ   ỊNH 

NGÀY NỘI DUNG 

1 32/2013/NQ-     11/11/2013 Nghị quyết phiên họp 25/10/2013 

2 34/2013/  -     25/11/2013 
Quyế  định ban hành Quy chế t  ch      đ  u hành 

Công ty 

3 36/2013/NQ-     28/11/2013 
Nghị quyết v  vi c chốt danh sách c  đ    để t  ch c 

         2014 

4 39/2013/NQ-     17/12/2013 Nghị quyết v  giao dịch tín dung với ANZ và HSBC 

5 47/2013/NQ-     27/12/2013 Nghị quyết phiên họp 26/12/2013 

6 01/2014/   -     06/01/2014 Quyế  định ban hành Quy chế quản trị nội bộ 

7 02/2014/NQ-     21/02/2014 Nghị quyết v  vi c trả c  t   đ t cuối 2013 

8 03/2014/NQ-     25/02/2014 Nghị quyết phiên họp 21/2/2014 

9 05/2014/NQ-     09/05/2014 Nghị quyết phiên họp 08/05/2014 

10 06/2014/NQ-     26/06/2014 

Nghị quyết v  vi c sang tên chủ quy   đ t do Công ty 

TNHH một thành viên Trọ        .  đ ng tên chủ sở 

hữu v  công ty mẹ là Công ty CP khử trùng Vi t Nam. 

11 09/2014/NQ-     13/8/2014 Nghị quyết phiên họp 13/08/2014 

12 10/2014/   -     18/8/2014 Quyế  định b  nhi     ư            

13 11/2014/   -     18/8/2014 Quyế  định thành l p Hộ  đồng xử lý n  

14 12/2014/   -     03/9/2014 Quyế  định thành l p Ban kiểm soát nội bộ 

15 15/2014/NQ-     13/11/2014 Nghị quyết phiên họp 13/11/2014 

16 17/2014/NQ-     29/12/2014 
Nghị quyết v  vi c chuyển tên chủ quy n tài sản tại 

 ó           Công ty CP khử trùng Vi t Nam 

17 18/2014/NQ-     29/12/2014 
Nghị quyết v  vi c chuyển tên chủ quy n tài sản tại 

 ồng tháp v  Công ty CP khử trùng Vi t Nam 

18 19/2014/NQ-     29/12/2014 
Nghị quyết v  vi c chuyển tên chủ quy n tài sản tại An 

Giang v  Công ty CP khử trùng Vi t Nam 

1.4. Hoạ  động của các tiểu ban trong Hộ  đồng quản trị:  

- Do Hộ  đồng xử lý n  mới thành l p nên hoạ  độ     ư      u; Hộ  đồng xử lý n  đ    ến 

     đư c phiên họ  đầu               10/11/2014 để xe  x     ư       xử lý các tài sản 

đ   u    n trừ n    ó đòi của khách hàng đồng thời thảo lu n v    ư     ướng hoạ  động 

          2015. 

2. Ban Kiểm soát 

2.1.                    u của Ban kiểm soát:  
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STT Danh sách BKS Chức danh 
Tỷ lệ sở hữu CP có 

quyền biểu quyết 

1 Trầ       ũ     ưởng Ban 0% 

2 Thái Thị Hồng Châu Thành viên 0,48% 

3      c Hải Thành viên 0% 

 

2.2. Hoạ  động của Ban kiểm soát:  

          qu      đ     ch c 04 phiên họ  định kỳ để thảo lu         đ i thông tin giữa 

các thành viên nhằm triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát các hoạ  động quản lý của 

               đ  u hành củ                 ;   ực hi n công tác thẩ       đ        

hoạ  động tài chính kế                   độ 2014. Các hoạ  động của các thành viên BKS 

đ    ực hi n c  thể   ư   u: 

- Xây dựng kế hoạch hoạ  độ   để triển khai thực hi n nhi m v  củ                         

2014; 

- Thẩ  định BCTC quý chuyể  đ       2013         ữ       độ        2014; 

- Tham gia các phiên họp củ                 2014; 

- Tham gia công tác kiểm phiếu l y ý kiến c  đ     ằ        ản v  vi c b  sung ngành ngh  

và chỉnh sử     u l ; 

- Tham gia vớ        ực hi         u    đ  v    ư      ì   xâ   ựng hạn m c n  khách 

    ;   ư      ì    ải tiến ti    ư   ; Xâ   ựng chính sách bán hàng; Xây dự   định 

 ướng chiế   ư                đ ạn 2015-2019 và Xây dựng Kế hoạch kinh doanh của 

Côn         2015;  

-           ì    ì     ực hi n Nghị quyết củ        2014; đ          ạ  động củ       

                   2014;  

- Thảo lu n Báo cáo hoạ  độ       2014     ế hoạch hoạ  động củ          2015 để trình 

             ; 

- Thu th             để lựa chọn công ty kiể       độc l p thực hi                    

      2015 để đ  nghị                     qu ; 

- Phối h p với bộ ph n quản lý c  đ    để theo dõi tình hình phản ánh ý kiến của c  đ       

tình hình thực hi n chi trả c  t c;  

- Tham gia với bộ ph n Tài Chính- Kế              để thực hi n tiến trình cải tiến công tác 

Tài Chính- Kế toán;  

- Tham gia một số nội dung, v   đ  khác vớ                  uộc họp. 

2.3. Sự phối h p hoạ  động giữa BKS vớ                 

- Trong hoạ  độ       qu       đư                    ạ  đ  u ki n thu n l   để tham 

gia và chủ động cung c   đầ  đủ các thông tin v  các quyế  định củ                 

qu      .  

-                                    ực hi n sự phối h p nhi m v , chia sẻ, n m b t 

kịp thờ                 qu   đến tình hình và hoạ  động kinh doanh và tài chính của Công ty, 

đư c tạ  đ  u ki n tiế  xú        đ i với các phòng Ban ch                    xe  x       

v   đ  trong quá trình hoạ  độ      qu  đó     đó    ó      ến, tham v               

       .  

-      ũ   đ    ối h p với thành v             trách giám sát mảng tài chính kế toán 

        đ     ch c làm vi c vớ               ò              ế toán công ty v  chi tiết các 

v   đ       qu   đến t  ch c H  thống kế toán, v n hành phần m m kế toán và một số 

khoản m c tài chính quan trọng.  

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản l i ích của Hội đồng quản trị,   n  i m đốc và Ban 

kiểm soát: 

3.1.  ư       ưởng, thù lao, các khoản l i ích:  

- Theo Nghị quyế   ại hộ  đồng c  đ      ườ            2014 đ        qu    c thù lao của 

Hộ  đồng quản trị, Ban kiể            e    ưở       2014   ư   u: 





BAa cAo TAl CHiNH HQ'PNHAT £>A£>U'Q'cKII::MToAN
Cho narn tal chinh k~t thuc vao ngay 31 thanq 12 narn 2014
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Cong ty Co phan KhLrTrunq Vi$t Nam dU'oocchuysn doi tLYdoanh nqhiep nha nuoc 113Conq ty
KhLrTrunq Viet Nam true thuoc Bo Nang nqhiep va Phat trien Nang than theo Quy~t dinh s6
70/Q£)-TTgnqay 03 thanq 5 narn 2001 cua Thu tU'ang Chinh phu.

Cong ty hoat dong theo Gi~y chling nhan dang ky kinh doanh s6 0302327629 nqay 31 thimg 12
narn 2001 do SO>K~ hoach va £)~u tU'TP. Ho Chi Minh cap va cac Gi~y cht:mg nhan thay doi sau
do voi I~n thay doi g~n day nh~t 113vao nqay 22 tMng 5 narn 2013.

Tn,1sO>chfnh dang ky heat dong kinh doanh cua Cong ty duoc d<;lttai se 29 Ton £)lic Th~ng,
PhU'angB~n Nghe, Ouan 1, TP. Ho Chf Minh.

V6n di~u 1$theo Giay chling nhan dang ky kinh doanh 113132.827.530.000 VND.

Cac dan vi true thuoc tfnh d~n nqay 31 thanq 12 narn 2014 gom:

• Chi nhanh phfa B~c tai 147 Ho D~c Di, PhU'angQuang Trung, ouan Dong Da, TP. Ha NOi.

• Chi nhanh Da Nang tai 292 DU'ang 2/9, PhU'ang Hoa CU'ang B~c, Ouan Hai CMu, TP. Da
Nang.

• Chi nhanh Quy Nhon tal 263 Tran HU'ngDGlO,PhU'angTr~n HU'ngDao, TP. Quy Nhon, Tlnh
Binh Dinh.

• Chi nhanh Nha Trang tai 7 Nguyen Thien Thuat, Phuonq Loc Tho, TP. Nha Trang, TInh
KMnh Hoa.

• Chi nhanh DakLak tai 170 Chu Van An, PhU'angTan An, TP. Buon Ma Thuot, Tinh DakLak.

• Chi nhanh Can ThO'tal La 30A3-3, KCN rra Noc 1, PhU'ang Tra Nee, Ouan Binh Thuy, TP.
C~n ThO'.

• Chi nhanh An Giang tai 104 Ap Hoa Phu 1, Th] tran An CMu, Huyen Chau Thanh, Tinh An
Giang.

• Chi nhanh Kien Giang tal 304A Ouoc 1061, Ap Hoa Thuan, Xa Vinh Hoa Hiep, Huyen CMu
Thanh, TInh Kien Giang.

• Chi nhanh Long An tai 288 Ap Cai Cat, Xa Tuyen Thanh, Huyen Moc Hoa, TInh Long An.

• Chi nhanh Da LGittGiiLa B10 Nguyen HCPuCanh, PhU'ang8, TP. Da LGlt,Tinh Lam Dong.

• Chi nhanh Ngh$ An tGii28 Tr~n Phu, PhU'angHong San, TP. Vinh, TInh Ngh$ An.

• Chi nMnh Soc Trang tGiiAp An TrGlch,Xa An Hi$p, Huy$n CMu Thanh, TInh Soc Trang.

• Chi nhanh Dong Thap tGii154 Le Duan, PhU'angMy Phu, TP. Cao Lanh, Tinh Dong Thap.

• Chi nhanh Dong Nai tGii40 Khu 6, Ap Bau Ca, Xa Trung Hoa, Huy$n Trang Bom, Tinh Dong
Nai.

• Chi nhanh TP. Ho Chi Minh tGii37 Nguyen Trung Ng<;ln,PhU'ang B~n Nghe, Qu~n 1, TP. Ho
Chf Minh.

• Chi nhanh San La tGiiTillu khu 3, Thi tran Hat Lot, Huy$n Mai San, Tinh San La.

• Van phong dGiidi$n Binh DU'O'ngtGii512Ap 1B, Xa An Phu, Thi xa Thl:J~nAn, Tinh Binh
DU'O'ng.

BAo cAo CUA BAN TONG GIAM gOC
Ban Tong Giam d6c Cong ty Co phan KhLrTrunq Viet Nam (dU'ai day gQit~t 113"Conq ty") han hanh d$
trinh bao cao nay cunq voi cac bao cao tal chinh hoopnhat dinh kern da duoc killm toan cua Conq ty va
cong ty con (dU'ai day cunq vo'i Cong ty gOichung la "Tap doan") cho nam tai chlnh k~t thuc vao nqay 31
thang 12 narn 2014.

1. cAc THONG TIN CHUNG

CONG TV co PHAN KHlf TRUNG VIET NAM
£)iachi: se 29 Ton £)lic Th~ng, PhU'ang B~n Nghe, ouan 1, TP. Ho Chi Minh
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TRAcH NHleM CLIA BAN TONG GIAM DOC

Ban T6ng Giam doc Tap dean c6 trach nhiem I~p bao cao tal chfnh hop nhcflt h~ng nam phan
anh mot each trung thuc va hoop Iy tlnh hlnh tai chfnh hoop nhcflt cOng nhlJ' ket qua kinh doanh
hoopnhat va tlnh hlnh IlJ'Uchuyen tien te hoopnhat cua Tap doan trong nam. Trong viec lap bao
cao tai chinh hoopnhat nay, Ban Tong Giarn doc duoc yeu cau phai:

• l.ua chon cac chfnh sach ke toan thfch hop va ap dunq cac chfnh sach d6 mot each nhat
quan:

• £)lJ'a ra cac xet dean va uoc tfnh mot each hop Iy va than tronq;

• Neu ra Chuan rnuc ke toan ap dl,Jng cho Tap dean c6 dtroc tuan thu hay kh6ng, c6 nhCmg
ap dl,Jng sai lech tronq yeu can duoc cong bo va giai thlch trong bao cao tal chfnh hoopnhat
hay khonq:

• Lap bao cao tai chfnh hop nhat tren co s& heat dong lien tuc tnr truonq hoopkhOng the gia
dinh r~ng Tap doan S8 tiep tuc heat dong lien tuc: va

• Thiet ke va duy trl he thong kiem soat noi bO mot cach hCYuhi$u cho ml,JCdich I~p va trinh
bay bao cao tai chinh hoopnhat hoopIy nh~m hc;tnche sai s6t va gian I~n.

Ban Tong Giam doc T~p doan chiu trach nhi$m dam bao r~ng cac so sach ke toan dlJ'OOcghi
chep phu hoopva IlJ'UgiCYday du de phan anh mot cach hOOpIy tlnh hlnh tai chfnh hOOpnhat cua
T~p doan tc;tibat ky thai diem nao va bao cao tai chfnh hoop nhat dlJ'OOcI~p tuan thu cac Chuan
ml,l'Cke toan va Che do ke toan doanh nghi$p Viet Nam cOng nhlJ' cac quy dinh hien hanh khac
v~ ke toan tc;tiViet Nam. Ban Tong Giam doc T~p doan cOng chiu trach nhiem dam bao an toan
tai san cua T~p doan va thl,l'c hien nhCYngbien phap thich hoop de ngan ch~n va phat hien cac
hanh vi gian I~n va vi phc;tmkhac.

Ban Tong Giam doc T~p doan xac nh~n r~ng T~p doan da tuan thu cac yeu cau neu tren khi I~p
bao cao tai chinh hOOpnhat.

3.

ChUG danh

T6ng Giam doc

Ph6 T6ng Giarn doc

Ph6 T6ng Giarn doc

Ph6 T6ng Giam doc

Ho ten

6ng Truonq Cong Cli

Ba Nguyen Bach Tuyet

6ng Nguyen Minh DOng

L>ngNguyen Bao SO'n

Danh sach cac thanh vien Ban T6ng Giam doc trong narn va VaG nqay lap bao cao nay cua
Cong ty bao g6m:

TrlJ'&ng ban

Thanh vlen

Thanh vien

6ng Tran Van DOng

Ba Thai Thi H6ng Chau

6ng To £)lic Hai

Danh sach cac thanh vien Ban Kiem scat trong narn va vao ngay I~p bao cao nay cua Cong ty
bao g6m:

Ho ten ChuG danh

ChUGdanh

Chu tich

Ph6 Chu tich

Thanh vien

Thanh vien

Thanh vien

Ho ten

Ba Nguyen Bach Tuyet

6ng TrlJ'O'ng Cong C(I>

6ng Nguyen Thanh Tung

6ng Nguyen Minh DOng

6ng Nguyen Bao SO'n

Danh sach cac thanh vien HOi d6ng quan tri trong nam va vao nqay I~p bao cao nay cua Cong ty
bao g6m:

THANH VIEN CLIA HQI DONG QUAN TR!. BAN KI~M SOAT vA BAN TONG GIAM DOC2.

CONG TV c6 PHAN KHLr TRUNG VIET NAM
f)ia chi: So 29 Ton f)(I>c Th;§ng, PhlJ'6'ng Ben Nghe, Qu~n 1, TP. H6 Chf Minh
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KIt:M rOAN VIEN
Cong ty TNHH Kiem toan DTL, thanh vien cua RSM Qu6c t~, bay t6 nguy~n vonq ti~p tuc dLYOOc
chi dinh kiem toan bao cao tai chfnh hoopnhat cho cac narn tai chfnh tiep theo cua Tap doan.

CONG BO BAo cAo rAI CHINH
Ban Tong Giarn d6c Tap doan cong b6 r~ng, bao cao tai chfnh hop nhat kern theo phan anh
trung thuc va hoopIy, tren cac khfa canh tronq yeu, tinh hlnh tai chlnh hoopnhat cua Tap doan
vao ngay 31 tMng 12 narn 2014, ket qua heat dong kinh doanh hop nhat va tlnh hlnh ILYU
chuyen tien t$ hoopnhat cua narn tai chinh ket thuc cunq ngay, phu hoopvoi cac Chuan rnuc ke
toan Vi~t Nam, Che do ke toan Vi$t Nam va cac quy djnh hien hanh c6 lien quan tai Vi~t Nam.

TP. HE>Chi Minh, nqay 09 tMng 3 narn 2015

Thay mat
~OON~I .MDOC

5.

[.r: CONG TV co PHAN KHLr TRUNG VIET NAM
iIiiii £)jachi: s6 29 Ton £)(yc Th~ng, PhLYcmgB~n Nghe, Qu~n 1, TP. HE>Chi Minh
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Cengty Kl~mloan DTLla thanh vien euahi.!th5ng RSM.M6i thanh vieneuaHi.!thang RSM
Ii! m!)t eeng ty tu v§n va ki~m toan dQeI~p tl! eh!u lraeh nhi~m v~ ho?! dQngeua minh.
H~!hang RSMkh6ngphai la m!)t phapnhan rieng re a b§t ky quaegia nao.

Bao cao ki~m toan v~ bao cao tfli chinh hop nhcit

Chung toi da kiem toan bao cao tai chfnh hop nhM kern theo cua Cong ty Co phan KhLrTrunq Vi$t Nam
(dLl'&iday gOitt.t la "Cong ty") va cong ty con (cunq voi Cong ty dLl'&iday qoi chung la "Tap dean"), dLl'Q'c
I~p nqay 09 thanq 3 narn 2015 tLl'trang 06 den trang 35, bao gam Bang can doi ke toan hop nhat tai
ngay 31 thanq 12 nam 2014, Bao cao ket qua kinh doanh hop nhat, Bao cao luu chuyen tit§nt$ hop nhat
cho nam tai chfnh ket thuc cunq ngay va Ban thuyet minh bao cao tal chfnh hop nhat. Bao cao tai chfnh
hop nhat kern theo khonq phan anh tlnh hlnh i<3ichinh hop nhat, ket qua heat dong kinh doanh hop nhat
va tlnh hlnh ILl'Uchuyen tien t$ hop nhat theo cac nguyen tac va thong 1$ke toan dLl'Q'cchap nhan chung
tai cac nuoc khac nqoai Viet Nam.

Traeh nhiem cue Ban T6ng Giem doe

BanTong Giarn doc Tap dean chiu trach nhiern ve viec lap va trlnh bay trung thuc hop 1'1bao cao tai
chfnh hop nhat cua Tap dean theo Chuan muc ke toan, Che do ke toan (doanh nqhiep) Viet Nam va cac
quy dinh phap 1'1co lien quan den viec lap va trlnh bay bao cao tai chfnh hop nhat va chlu trach nhiem ve
kiem scat noi bo rna Ban Tong Giarn doc xac dinh la can thiet de dam bao cho viec lap va trlnh bay bao
cao tai chfnh hop nhat khonq co sai sot tronq yeu do gian tan hoac nharn Ian.

Trech nhi~m cue Kiem toen vien

Trach nhiern cua chung toi la dLl'a ra 'I kien v€l bao cao tai chinh hop nhat dua tren ket qua cuoc kiem
toanoChUngtoi da tien hanh kiem toan theo cac chuan rnuc kiern toan Viet Nam. Cac chuan ml)'Cnay
yeu cau chung toi phai tuan thLl chuan ml)'Cva cac quy dlnh ve d~o d(fc ngh€l nghi$p, I$p ke hOc;lChva
thl)'c hi$n cuoc kiem toan de dc;ltdLl'Q'CSl)'dam bao hQ'p1'1v€l vi$c li$u bao cao tai chinh hQ'pnhat cua
T$p doan co con sai s6t trong yeu hay khong.
Cong vi$c kiem toan bao gam thl,l'Chi$n cac thLlh,ICnh~m thu th$p cac b~ng ch(fng kiem toan vt§cac so
li$u va thuyet minh tren bao cao tai chinh hQ'pnhat. Cac thLl tl,lCkiem toan dLl'Q'cIl,I'achon dl)'a tren xet
doan cLlakiem toan vien, bao gam danh gia rLli ro c6 sai sot trong yeu trong bao cao tai chinh hQ'pnhat
do gian I$n hoi;lc nham Ian. Khi thl,l'c hi$n danh gia cac rui ro nay, kiem toan vien da xem xet kiem soat
noi bo cLlaT$p doan lien quan den vi$c I$p va trlnh bay bao cao tai chinh hQ'pnhat trung thl)'c, hQ'p1'1
nh~m thiet ke cac thLl tl,lCkiem toan phu hQ'pv&i tlnh hlnh thl)'c te, tuy nhien khong nh~m ml,lc dich dLl'a
ra y kien ve hi$u qua cLla kiem soat noi bOcua T$p doan. Cong vi$c kiem toan cOngbao gam dimh gia
tinh thich hQ'pcLla cac chinh sach ke toan dLl'Q'cap dl,lng va tinh hQ'p1'1cLla cac Ll'&ctinh ke toan cLla
BanTong Giam doc T$p doan cOngnhLl'dimh gia vi$c trinh bay tong the bao cao tai chinh hQ'pnhat.
Chung toi tin tLl'ang r~ng cac b~ng ch(fng kiem toan ma chung toi da thu th$p dLl'Q'cla day du va thich
hQ'pde lam cO'sa cho 'I kien kiem toan cLlachUngtoi.

(Ph~n ti~p theo a trang 05)

Kinh g60i: cae ce dong
CONG TY co PHAN KHO'TRUNG VII;T NAM

BAo cAo KIEMTOANooc L~P
So: 14.426A1BCKTHN-DTL

L~u 5, Tea nha Sal Gon 3, 140 Nguy~n Van Thu,
Phuong Da Kao, Qu~n 1, TP. H5 Chi Minh, Vl~t Nam

Tel: +848 3827 5026 1 Fax:+848 3827 5027
www.rsm.com.vnldtlco@rsm.com.vn

RSM DTL Auditing
Connected for Success
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N THUY NHA VY
Giay chCrngnhan dang k9 hanh nghe kiem toan

56: 1875-2013-026-1

Y kitm cue kiem toen vien
Theo '1ki~n chunq toi, bao CaD tai chinh hop nhat dfnh kern da phan anh trung thuc va hop 1'1tren cac
khia canh tronq yeu tlnh hlnh tal chfnh hoopnhat cua Cong ty Co phan KhLrTrung Vi$t Nam va cong ty
con vao nqay 31 thanq 12 narn 2014 cOngnhu k~t qua hoat dong kinh doanh hop nhat va tlnh hinh luu
chuyen tien t$ hop nhat cua narn tai chinh k~t thuc cunq nqay, phu hop voi Chuan rnuc, Ch~ do k~ toan
(doanh nghi$p) Vi$t Nam va cac quy dinh phap 1'1co lien quan d~n viec lap va trlnh bay bao CaD tal chinh
hop nhat.
Van de can nhan menh
(y day chunq toi khong phu nhan '1ki~n chap nhan toan phan neu tren, chunq toi mu6n luu '1nglJ'CYidoc
bao CaD tai chfnh d~n rnuc 11 trong phan thuy~t minh bao CaD tal chinh co lien quan d~n viec Conq ty da
kh&i ki$n ve tY 1$gop von cua Cong ty vao mot cong ty khac.

RSM DTL Auditing
Connected for Success
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Cec thuy~t minh dinh kern la mot bOph~n khOngtach roi cue beo cao tai chfnh hQ'pnhilt

(Phan ti~p thea a trang 07)

TAl SAN Ma Th. Cu6i narn oau nam
s6 minh

A. TAl SAN NGAN H~N 100 951.627.618.064 792.702.585.660

I. Ti~n va cac khoan twO'ng dwO'ng ti~n 110 (5.1) 193.004.782.955 146.586.025.800
1.Tiem 111 43.004.782.955 34.554.012.856
2. Cac khoan tlYO'ngdlYO'ngtieln 112 150.000.000.000 112.032.012.944
II. Cae khoan d§u tw tai ehinh ng~n han 120 - -
1.£)autu ng~n han 121 - -
2. Dl! ph6ng giam gia dau tu ngi§nhan 129 - -
III. Cac khoan phal thu ng~n han 130 (5.2) 389.136.214.112 353.851.743.106
1. Phai thu khach hang 131 429.247.851.879 363.823.195.420
2. Tra tnroc cho nglY6'iban 132 1.030.340.500 4.030.097.038
3. Phai thu n¢i b¢ ngi§nhan 133 - -
4. Phal thu theo tien d¢ ke hoach hoopdong 134 - -

xay dl!ng
5. Cac khoan phai thu khac 135 15.724.732.587 16.734.179.359
6. Dl,l'ph6ng khoan phai thu ng~n han kh6 dol 139 (56.866.710.854) (30.735.728.710)
IV. Hang tOn kho 140 (5.3) 363.624.706.991 281.579.908.317
1. Hang ton kho 141 370.585.950.741 284.258.785.214
2. Dl,l'phOnggiam gia hang ton kho 149 (6.961.243.750) (2.678.876.897)
V. Tal san ng~n han khac 150 5.861.914.006 10.684.908.436
1. Chi phi tra truce ngi§nhan 151 2.266.376.895 1.654.971.712
2. Thue GTGT dlYOOckhau trLY 152 145.197.989 148.664.907
3. Thue va cac khoan khac phai thu Nha nuoc 154 12.645.926 2.640.709.845
4. Tai san ngi§nhan khac 158 (5.4) 3.437.693.196 6.240.561.972

Don vi tlnh: VND

BANG CAN £)01KE ToAN HQ'P NHAT
T<;Iinqay 31 thanq 12 nam 2014

Mau s6 B 01 - DN/HN

CONG TV co PHAN KHlf TRUNG VieT NAM vA CONG TV CON
£)iachi: se 29 Ton eoc Th~ng, PhlYcmgSen Nghe, Ouan 1, TP. Ho Chi Minh



7

~~;.:;
.:r

G~

Cac thuyet minh c1fnhkem te mot be)ph~n khOng tach roi cue beo cao tel chfnh hop nh~t

TAl SAN Ma Th. Cu6i nam D&u narn
so minh

B. TAl SAN oAI H~N 200 338.049.238.188 359.589.128.348

I. Cac khoan phai thu dal han 210 - -
1. Phai thu dai han cua khach hang 211 - -
2. Von kinh doanh 0 cac dan vi true thucc 212 - -
3. Phai thu dai han noi bO 213 - -
4. Phai thu dai han khac 218 - -
5. 01,1'phang phai thu dai han kh6 dai 219 - -
II. Tai san e6 djnh 220 105.826.209.456 116.406.402.870
1. TSCf) hCruhinh 221 (5.5) 41.522.597.512 50.193.731.270
+ Nguyen gia 222 115.180.162.326 112.939.758.128
+ Gia tr] hao man lOy ke 223 (73.657.564.814) (62.746.026.858)
2. TSCf) thue tai chlnh 224 - -
+ Nguyen gia 225 - -
+ Gia trl hao man lOy ke 226 - -
3. TSCf) vo hinh 227 (5.6) 62.746.278.620 49.927.458.151
+ Nguyen gia 228 67.337.362.216 52.838.796.214
+ Gia tri hao man lOy ke 229 (4.591.083.596) (2.911.338.063)
4. Chi phi xay dl,l'ng co ban do dang 230 1.557.333.324 16.285.213.449
III. Bat d<}ng san d&u tU' 240 (5.7) 32.103.883.083 33.439.888.431

+ Nguyen gia 241 42.360.278.761 42.360.278.761
+ Gia tri hao man lOy ke 242 (10.256.395.678) (8.920.390.330)

IV. Cae khoan d&u tU' tai chinh dai han 250 (5.8) 194.312.964.098 202.177.014.098

1. f)ElUtU'vao cong ty con 251 - -
2. DElUtu vao cong ty lien ket, lien doanh 252 193.304.814.098 193.304.814.098
3. Dau tLYdai han khac 258 2.249.390.000 19.477.190.000
4. 01,1'phOng giam gia dau tLYtai chlnh dal han 259 (1.241.240.000) (10.604.990.000)

V. Tal san dai han khac 260 5.806.181.551 7.565.822.949

1. Chi ph! tra truce dai han 261 (5.9) 5.026.092.304 6.915.131.115
2. Tal san thue thu nhap hoan lai 262 - 160.062.576
3. Tal san dal han khac 268 780.089.247 490.629.258

VI. LQ'i th~ thU'O'ng mal 269 - -
TONG CQNG TAl SAN 270 1.289.676.856.252 1.152.291.714.008

Don vi tinh: VNO

BANG CAN DOl KE ToAN HQ'P NHAT
Tal nqay 31 thtmg 12 nam 2014

M~u 56 B 01 - ON/HN

CONG TV co PHAN KHCrTRUNG vrsr NAM vA CONG TV CON
f)ja chi: So 29 Ton f)(yc Thanq, PhLYcyngBen Nqhe, Ouan 1, TP. Ho cnr Minh



8

,
ti.
,
"

J •.=-
P.-.....

:(

Cac thuy6t minh (ffnh kern fa rn(>tb(>ph~n khOng tach rai coe beo cao tei chinh bop nMt

NGUONVON Ma Th. Cu6i narn £)~u nam
s6 minh

A. NO'PHAI TRA 300 676.565.301.587 582.220.534.087

I. N<;>,ng~n han 310 639.790.255.095 545.725.671.718
1. Yayva no ng~n han 311 - 80.544.642.030
2. Phai tra ngU'&iban 312 (5.10) 392.336.853.740 262.348.888.649
3. NgU'&imua tra tiemtruce 313 (5.10) 443.969.319 684.054.705
4. Thu~ va cac khoan phai nop Nha nuoc 314 (5.11) 13.595.187.301 36.932.484.177
5. Phai tra ngU'&ilao dong 315 (5.12) 38.578.960.567 13.444.298.425
6. Chi phi phai tra 316 (5.13) 46.260.135.330 21.395.578.713
7. Phai tra noi bo 317 - -
8. Phai tra theo ti~n dOk~ hoach hop dong xay 318 - -

dl,mg
9. Cac khoan phai tra, phai nop ng~n han khac 319 (5.14) 130.978.728.093 127.515.738.950
10. Dl,I'phong phai tra ng~n han 320 - -
11. Quy khen thU'ang, phuc IQ'i 323 (5.15) 17.596.420.745 2.859.986.070
II. N<;>,dal han 330 36.775.046.492 36.494.862.369
1. Phai tra dai han ngU'&iban 331 - -
2. Phai tra dai han noi bo 332 - -
3. Phai tra dai han khac 333 (5.16) 36.775.046.492 36.494.862.369
4. Yay va no dai han 334 - -
5. Thu~ thu nhap hoan l<;Iiphai tra 335 - -

6. Dl,I'phonq tro cap mat viec lam 336 - -
7. Dl,I'phong phai tra dai han 337 - -
8. Doanh thu chua thuc hien 338 - -
9. Quy phat trien khoa hoc va c6ng ngh$ 339 - -
B. VONCHU sa HO'U 400 613.111.554.665 570.071.179.921

I. V6n chu sO-hiPu 410 (5.17) 613.111.554.665 570.071.179.921
1. V6n d~u tu cua chu sa hliu 411 132.827.530.000 132.827.530.000
2. Th~ngdu v6n co phan 412 70.731.808.592 70.731.808.592
3. V6n khac cua chf sa hliu 413 - -
4. Co phieu quy 414 (702.100.000) (702.100.000)
5. Chenh I$ehdanh gia l<;Iital san 415 - -
6. Chenh tech tY gia h6i doai 416 - -
7. Quy d~u tu phat trien 417 213.570.309.329 187.285.913.495
8. Quy dl,l'ph6ng tai chinh 418 33.206.882.500 32.431.882.500
9. Quy khac thuoc von ehu sa hliu 419 27.552.225.851 15.790.760.573
10. LO'inhuan sau thue chua phan ph6i 420 135.924.898.393 131.705.384.761
11. Nguonvon d~u tU'XDCB 421 - -
12.Quy ho tro sap x~p doanh nghi$p 422 - -
II. Ngubn kinh phi, quy khac 430 - -
1. Nguon kinh phi 432 - -
2. Nguon kinh phi da hlnh thanh T8C£) 433 - -
C. LO'I iCH co DONG THIEU 50 439 - -

TONG CQNG NGUON VON 440 1.289.676.856.252 1.152.291.714.008

Don vi tinh: VND

SANG CAN DOl KE ToAN HQ'PNHAT
T<;Iinqay 31 thanq 12 narn 2014

M§u s6 B 01 - DN/HN

CONG TV co PHAN KHlY TRUNG VIET NAM vA CONG TV CON
£)iachi: 8629 T6n £)(rc Th~ng, PhU'&ngB~n NQhe,Ouan 1, TP. Ho Chi Minh



9Cec thuy~t minh dfnh kem la mOtbOph~n khOngtach rai cue beo CaD tai chinh hop nMt

NGUY~N NGQC DUNGPH~M THI NGQC PHU'O'NG

--:::
·c....

NGU'O'I~p
TP. H6 Chi Minh, nqay 09 thang 3 narn 2015

CHITIEU Th. cuet narn aau nam
minh

1. Tal san thue nqoai - -
2. V$t tu, hang h6a nhan giCYho, nhan gia conq 17.415.115.366 5.274.291.844
3. Hang h6a nhan ban ho, nhan ky glri, ky CU'O'C - -
4. NO'kh6 d6i dt;)Xli' Iy 427.002.952 21.116.000
5. Ngo<;lit~ cac loal
+ USD 101.808,27 170.623,31
6. Dl,I'toan chi Sl,l' nqhiep, dl,l' an - -

M~us6 8 01 - DN/HN
CHi TIEU NGOAI BANG CAN DOl KE ToAN HQ'P NHAT

T<;Iinqay 31 thanq 12 nam 2014

CONG TV co PHAN KHlr TRUNG VieT NAM vA CONG TV CON
Dia chi: s6 29 Ton ooe Th~ng, PhU'cyngSen Nqhe, Ouan 1, TP. H6 Chi Minh



10Cac thuy6t minh ofnh kern te mOt bO ph~n khOng tach r6'i cue bee cao tei chfnh hQ'pnMt

NGU'OI ~P KE ToAN TRU'O'NG

~]]V )tltC~
PH~M TH! NGQC PHU'O'NG NGUY~N NGQC DUNG

CHiTIEU Ma Th.
Nam nay Nam truocs6 minh

1. Doanh thu ban hang va cung cap dich vu 01 1.894.521.951.458 1.630.872.983.848
2. Cac khoan giam tni doanh thu 02 11.175.694.005 1.167.550.830
3. Doanh thu thuan ve ban hang va cung cap dich 10 (6.1 ) 1.883.346.257.453 1.629.705.433.018

Vl,l
4. Gia von hang ban 11 (6.2) 1.331.034.001.627 1.134.772.815.943
5. LQ'inhuan gop ve ban hang va cung cap dich vu 20 552.312.255.826 494.932.617.075
6. Doanh thu heat dOng tal chinh 21 (6.3) 12.967.682.480 6.659.767.042
7. Chi phi tal chfnh 22 (6.4) (109.355.755) 14.224.041.680

trong 06, chi phf lai vay 23 6.580.210.953 5.328.632.281
8. Chi phi ban hang 24 (6.5) 330.251.400.012 281.463.243.364
9. Chi phf quan Iy doanh nqhiep 25 (6.6) 83.003.453.457 84.462.458.821
10. LQ'inhuan thuan tli hoat dong kinh doanh 30 152.134.440.591 121.442.640.252
11. Thu nhap khac 31 3.923.586.346 14.052.073.458
12. Chi phi khac 32 (6.7) 8.384.054.917 11.572.241.531
13. LQ'inhuan khac 40 (4.460.468.571 ) 2.479.831.927
14. Phan loi nhu~n/(16) trong cong ty lien ket, lien

50 - -doanh
15. Tong lQ'inhuan ke toEmtruoc thue 60 147.673.972.021 123.922.472.179
16. Chi phi thue TNDN hien hanh 61 (6.8) 46.195.507.163 57.207.029.483
17. Chi phi thue TNDN hoan I<;Ii 62 - -
18. LQ'inhuan sau thue thu nhap doanh nqhiep 70 101.478.464.858 66.715.442.696
18.1. LQ'i Ich cua eo dong thieu so 71 - -
18.2. LQ'inhuan sau thue cua eo dong cua

72
101.478.464.858 66.715.442.696

Cong ty me
19. Lai co ban tren co phieu cua Cong ty me 80 5.17.4 7.683 5.033

Dan vi tinh: VND

M~u s6 B 02 - DN/HN
sAo cAo K~T QuAHO~TgQNG KINH DOANH HQ'P NHAT

Cho narn tai chinh ket thuc VaGnqay 31 thanq 12 nam 2014

CONG TV co PHAN KHtJ TRUNG VII;T NAM vA CONG TV CON
Dja chi: So 29 Ton D(Yc Th~ng, PhU'cyngSen Nghe, Ouan 1, TP. Ho Chi Minh



11Cac thuyiJt rninh c1Tnhkern /a mot b(JpMn kh6ng tach rai cue beo cao tai chfnh hop nh~t

(PhiIn tiiJp theo 6' trang 12)

CHiTIEU Mil Th. Nam nay Nam tnrocs6 minh

I. LU'U CHUY~N TIEN Tlr HO~T DONG KINH DOANH

1. Tien thu tLYban hang, cung dip dich vu va doanh 01 1.241.250.957.861 1.154.287.037.200
thu khac

2. Tien chi tra cho ngU'oi cung cap hang h6a va 02 (1.336.078.094.554) (1.165.671.158.565)
dich vu

3. Tien chi tra cho ngU'oi lao dong 03 (152.353.963.594) (172.829.802.830)
4. Tien chi tra lai vay 04 (6.580.210.953) (5.325.746.374)
5. Tien chi nQPthue thu nhap doanh nghiep 05 (68.572.863.592) (47.999.738.738)
6. Tien thu khac tLYhoat dong kinh doanh 06 1.770.685.725.612 1.612.341.285.641
7. Tien chi khac cho heat dong kinh doanh 07 (1.310.536.904.532) (1.224.763.013.639)
Luu chuy~n ti~n thuan tLPhoat dQng kinh 20 137.814.646.247 150.038.862.695
doanh \

II. LU'U CHUYEN TIEN Tlr HO~T £>¢NG £>Au TU'

1. Tien chi de mua sam, xay dl,l'ng TSCD va cac 21 (4.731.929.012) (1.776.777.215) /
tal san dai han khac

2. Tien thu tLYthanh Iy, nhU'Q'ngban TSCD va cac 22 - -
tai san dai han khac

3. Tien chi cho vay, mua cac cong cu no cua cac 23 - -
don vi khac

4. Tien thu hoi cho vay, ban 19icac conq cu no 24 - -
cua don vi khac

5. Tien chi dau tu g6p v6n vao don vi khac 25 - -
6. Tien thu hoi dau tu g6p v6n vao don vi khac 26 15.979.120.240 -
7. Tien thu lai cho vay, co tuc va lQ'inhuan dU'Q'cchia 27 11.893.786.507 4.634.510.443

Luu chuyen ti~n thuan tLPhoat dQng dciu tll' 30 23.140.977.735 2.857.733.228

DO'n vi tinh: VND

BAa cAo LU'U CHUYEN TIEN Te HQ'P NHAT
(Theo phU'O'ngphilp tnrc tiep)

Cho narn tai chinh ket thuc vao ngay 31 thanq 12 narn 2014

Mau s6 B 03 - DN/HN

CONG TV co PHAN KHlr TRUNG VieT NAM vA CONG TV CON
Dia chi: se 29 Ton D(J>cThflng, PhU'ong Sen Nghe, ouan 1, TP. Ho Chi Minh
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12Cac thuy~t rninh tffnh kern /a mot bO pMn khOng tach roi cue beo cao tei chfnh hQ'p nhBt

NGUY£:NNGQC DUNGPH~M TH! NGQC PHU'O'NG

NGU'OI L~P

CHITIEU Ma Th. Nam nay Nam trU'cYc
s6 minh

III. LU'UCHUYENTIEN ny HO~T D¢NG TAl CHiNH
1. Ti~n thu tli phat hanh c6 phieu, nhan von g6p 31 - -

cua chu sa hCru
2. Ti~n chi tra vOng6p cho cac chu sa hCru,mua 32 - -

l<;Iic6 phieu cua doanh nghi$p da phat hanh
3. Ti~n vay ngiln han, dai han nhan dlJ'O'C 33 784.348.673.108 538.123.252.864
4. Ti~n chi tra no gOcvay 34 (864.893.315.138) (617.250.819.104)
5. Ti~n chi tra no thue tal chfnh 35 - -
6. C6 t(rc, IO'inhuan da tra cho chu sa hCfu 36 (33.992.813.950) (43.542.542.025)

LU'uchuytm ti~n thuan tLPhoat dQng tal 40 (114.537.455.980) (122,670.108.265)
chinh
LU'uchuy~n ti~n thuan trang kY (20+30+40) 50 46.418.168.002 30.226.487.658
n~nvatU'O'ngdU'O'ngti~ndAuk9 60 146.586.025.800 116.329.974.574
Anh hlJ'angcua thay d6i tY gia hOidoai quy d6i 61 589.152 29.563.568
nqoai t$

Ti~n va tU'O'ngdU'O'ngti~n cu6i k9 (50+60+61) 70 193.004.782.955 146.586.025.800

Don vi tinh: VND

BAa cAo LU'U CHUYEN TIEN Te HQ'P NHAT
(Thea phU'O'ngphap tnrc tiep)

Cho nam tai chinh ket thuc vao ngay 31 thanq 12 narn 2014

Ma.us6 B 03 - DN/HN

CONG TV co PHAN KHtJ TRUNG vier NAM vA CONG TY CON
f)ia chi: SO29 Ton f)(rc Thilng, PhlJ'cmgBen Nghe, Ouan 1, TP. H6 Chf Minh
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M~u s6 B 09 _ DN/HN

THUYET MINH sAo cAo TAl CHiNH HQ'P NHAT
Cho narn tai chfnh k~t thuc vao nqay 31 thanq 12 narn 2014

esc thuy~t rmnh nay 113bQph~n hQ'pthent: va c~n CfU'Q'caoc Cf6ngthai voi beo ceo tei chlnh hQ'pnMt kern thea

1. D~C DIEM HO~TDQNGCOADOANHNGHI;P

1.1. Hinh th(Pcs& hlPUv6n

Cong ty Co phan KhCrTrunq Vi$t Nam (ouoi day gOi t~t la "Cong ty") duoc chuyen doi tLr doanh
nghi$p nha nuoc la Cong ty KhCrTrunq Vi$t Nam true thuoc Bo Nong nqhiep va Phat trien Nong
then theo Quy~t dinh s6 70/Q£)-TTg nqay 03 thanq 5 nam 2001 cua Thu tU'ong Chinh phu.
Conq ty heat dong theo Giay ch(fng nhan dang ky kinh doanh s6 0302327629 ngay 31 thanq 12
narn 2001 do SO' Kil hoach va £)au tu TP. Ho Chi Minh cap va cac Giay ch(fng nhan thay doi sau
d6 voi Ian thay doi gan day nhat la vao ngay 22 thanq 5 narn 2013.
Tru SO'chlnh dang ky heat dong kinh doanh cua Cong ty dU'Q'c d~t tc;iise 29 Ton £)(fc Th~ng,
Phuonq B~n Nghe, ouan 1, TP. Ho Chi Minh.

V6n dieu 1$theo Giay ch(fng nhan dang ky kinh doanh ta 132.827.530.000 VNO.

Cong ty c6 dau tu vao 01 cong ty con nhU' dU'Q'ctrlnh bay tat rnuc 1.3 dU'oi day (cunq voi Cong ty
duoi day gOi chung la "Tap doan").

Cac don vj true thuoc tfnh d~n 31 thang 12 narn 2014 gam:

• Chi nhanh phia B~c tal 147 Ho £)~c Oi, PhU'6'ng Quang Trung, Qu<;in£)6ng Da, TP. Ha NOi.
• Chi nhanh Da N~ng tai 292 £)U'cmg 2/9, PhU'ang H6a CU'ang B~c, Ouan Hal Chau, TP. £)a

Nang.
• Chi nhanh Quy Nhon tai 263 Tran HU'ng Dao, PhU'ang Tran Hunq Dao, TP. Quy Nhon, TInh

Binh £)jnh.
Chi nhanh Nha Trang tai 7 Nguyen Thien Thuat, PhU'6'ng l.oc ThQ, TP. Nha Trang, TTnh
KMnh H6a.

• Chi nhanh £)~k L~k tal 170 Chu Van An, PhU'ang Tan An, TP. Buon Ma Thuot, TTnh£)~k L~k.
• Chi nhanh Can ThO' tai Lo 30A3-3, KCN Tra N6c 1, Phuonq Tra N6c, ouan Binh Thuy, TP.

Can ThO'.
• Chi nhanh An Giang tai 104 Ap H6a Phu 1, Thj tran An Chau, Huyen CMu Thanh, TInh An

Giang.
• Chi nhanh Kien Giang tc;ii304A Qu6c 1061, Ap H6a Thuan, Xa Vinh H6a Hiep, Huyen CMu

Thanh, TInh Kien Giang.
• Chi nhanh Long An tc;ii288 Ap Cai Cat, Xa Tuyen Thc;inh, Huyen Moc H6a, TInh Long An.
• Chi nhanh £)a Lc;ittc;iiLo B10 Nguyen HQ>uCanh, PhU'ang 8, TP. Ba Lc;it,TInh Lam £)ong.
• Chi nhanh Nghe An tc;ii28 Tran Phu, PhU'6'ng Hong SO'n, TP. Vinh, TInh Nghe An.
• Chi nhanh S6c Trang tc;iiAp An Trc;ich, Xa An Hiep, Huy$n Chau Thanh, Tinh S6c Trang.
• Chi nhanh £)ong Thap tc;ii154 Le Ouan, PhU'ang My Phu, TP. Cao Lanh, Tinh £)ong Thap.
• Chi nhanh £)ong Nai tc;ii40 Khu 6, Ap Bau Ca, Xa Trung H6a, Huy$n Trang Bom, Tinh £)ong

Nai.
• Chi nhanh TP. Ho Chi Minh tc;ii37 Nguyen Trung Ngc;in, PhU'ang B~n Nghe, Qu<;in1, TP. Ho

Chi Minh.
• Chi nhanh SO'n La tc;iiTieu khu 3, Thj tran Hat L6t, Huyen Mai SO'n, Tinh SO'n La.

• Van ph6ng dc;ii di$n Blnh OU'O'ng tc;ii 5/2 Ap 1B, Xa An Phu, Thj xa Thu<;in An, Tinh Binh
OU'O'ng.

Tong s6 nhan vien cua Cong ty tc;iingay 31 thang 12 nam 2014 la 1.115 (31/12/2013: 1.130).

1.2. Nganh ngh~ kinh doanh va ho~t dQngchinh

Theo Giay ch(fng nh$n dang ky kinh doanh, nganh nghe kinh doanh chinh cua Cong ty la:

• San xuat, gia cong, sang chai, d6ng g6i: thu6c bao ve thl,J'cv<;it,v<;ittU' bao v$ thl,J'cv<;it,v<;ittU'
khCrtrung (khong san xuat, gia cong, sang chai, d6ng g6i tc;iitrl,JsO').

• Cung cap djch Vl,JkhCr trung, di$t sinh v<;itgay hc;iinong lam san va cac v<;itthe khac.

CONG TV co PHAN KHlr TRUNG VIET NAM vA CONG TY CON
~ Dia chi: se 29 Ton £)(fc Thanq, Phuonq B~n Nghe, Ouan 1, TP. Ho Chi Minhr:
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2. NAM TAl CHiNH, DO'N V! TII~NTJ; SlYDl,.INGTRONG KE ToAN
2.1. Nam tai chinh

Narn tal chfnh cua Tap dean tLl'01/01 den 31/12.

2.2. DO'nvi ti~n t~ SLPdl,mg trong ki! toan

DO'n vi tien te SLYdl)ng trong ghi chep ke toan la Dong Vi$t Nam (VND).

2.3. Nguyen t~c I~p bao cao tal chinh hop nh~t

Bao cao tai chinh hO'P nhat bao gom bao cao tai chinh cua Cong ty Co ph~ln KhLYTrung Viet
Nam, bao cao tai chfnh cong ty con va phan quyen 100icua Cong ty trong lai, 10cua cac cong ty
lien doanh, lien ket dU'Q'c h~ch toan theo phU'O'ng pMp von chu s& hCi'u cho nam tai chinh ket
thuc vao ngay 31 thang 12 nam 2014. Cac bao cao tai chinh cua cong ty con da dU'O'c I$p cho
cung giai do~n tai chfnh vai Cong ty theo cac chinh sach ke toan thong nhcfitvai cac chinh sach
ke toan cua Cong ty. Cac but toan dieu chinh da dU'Q'c thl,J'c hien doi vai bat ky chfnh sach ke
toan nao c6 diem kMc biet nh~m dam bao tinh thong nhat giCi'acac cong ty con va Cong ty.

Tat ca cac so dU' va cac giao djch noi bO, ke ca cac khoan lai chU'a thl,J'c hien phat sinh tLl' cac
giao djch noi bO da dU'Q'c lo~i trLl' khi hO'PnhM. Cac khoan 10chU'a thl,J'c hien dU'O'c lo~i trLl' tren
bao cao tai chfnh hO'Pnhcfit, trLl' trU'ong hQ'p khong the thu hoi chi phi.

50 Tran PM, TP. Nha Trang,
Tinh Khanh H6a

Nguyen nhan khong hO'P nhat quyen 100ila do Tap dean da kh&i kien tranh chap ve ty 1$g6p von
vao Cong ty TNHH Hai Yen, do d6, da can tr& dang ke vao chuyen giao von cho Tap dean. Theo
hU'ang dan tai doan 28, Chuan rnuc 08 - Thong tin tai chinh ve nhCmg khoan g6p v6n lien
doanh, khoan dau tU' nay duoc hach toan theo phuonq phap gia g6c tren bao cao tai chinh hO'P
nhcfit.

Cong ty TNHH Hai Yen

Quven bieu quVet TV Ie 100iich cua
cua Cong tv Cong tv

Dia chiTen cong tv lien doanh

Cong ty lien doanh khong dlJ'Q'Ctang hQ'pquyim 1Q'1vao bao cao tal chinh hop nh~t1.4.

Lo B107, Khu cong nghi$p Thai
H6a, Ap Tan H6a, Xa Duc t.ap
H~, HUY$n Duc H6a, Tinh Long
An

Cong ty con duoc hO'P nhcfit tLl' ngay 01 thanq 01 nam 2014 den ngay 30 thanq 9 narn 2014 vi
theo Quyet dinh so 14/CV/2014 ngay 31 thanq 7 narn 2014 cua Cong ty TNHH MTV Tronq Tin -
L.A, Cong ty TNHH MTV Tronq Tfn - L.A da th6ng nhcfit phe duyet giai the tLl' ngay 30 thanq 9
narn 2014.

Cong ty TNHH MTV Tronq
Tfn - L.A

TY Ie 100i
fch cua

cong tv me

100%

QUVEmbieu
quvetcua

cong tv me

100%

Dia chiTen cong tv con

• Mua ban: thuoc bao v$ thuc vat, vat tu bao ve thuc vat, vat tU' khLYtrunq. Mua ban vat tu,
h6a chat phuc VI) cho san xuat nong nghiep (tnr h6a chat c6 tinh doc hal rnanh). Buon ban
phan b6n.

• Dich vu XLYIy, bao dU'O'ng, v$ sinh moi trU'ang trong nha may, kho tang, van ph6ng co quan,
cac cong trinh xay dl,J'ng. Djch VI) chong moi mot. Dich VI) tnr moi cho cac cong trinh xay
dl,J'ng- de d~p - khach s~n - nha hang.

• Cho thue van phOng. Cho thus kho bai.
• Giam dinh hang h6a: so IU'O'ng,chat IU'O'ng,quy each, bao bl, gia tr] hang h6a, ton that, an

toan. ve sinh va cac yeu cau giam dinh khac. Giarn sat thi cong va I~p d$t may m6c thiet bl.
TU' vcfindau tu.

• Nhan va cham s6c giong cay nong nghiep.

• Ban buon b~p gi6ng va cac loai hat ngO coo khac (tn) lua, g~o) (thuc hien theo Quyet dinh
10/2007/QD-BTM).

Danh sach cac cong ty con dlJ'Q'chop nh~t1.3.

CONG TV co PHAN KHLYTRUNG VIET NAM vA CONG TY CON
iIIii1 Dja chI: s6 29 Ton Duc Th~ng, PhU'ang Ben Nghe, Qu~n 1, TP. Ho Chf Minh
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Hang ton kho dlJ'O'ch<;lchtoan theo gia goc. TrlJ'ang hO'p gia tri thuan c6 the thl,J'Chien dlJ'O'cthap
hO'n gia goc thl h<;lchtoan theo gia tri thuan c6 the thl,J'Chi$n dlJ'O'c.

Gia goc hang ton kho bao gam: Chi phi mua, chi phi che bien va cac chi phi lien quan trl,J'c tiep
khac phat sinh de c6 dlJ'O'chang ton kho a dia diem va tr<;lngthai hien t<;li.

/.

4.4.

4.2.

4.

4.1.

3.3.

3.2.

3.1.

3.

Tien va cac khoan tlJ'O'ng dlJ'O'ng tien bao gam tien m~t t<;liquy, tien gO>ingan hang, tien dang
chuyem, tiem gO>itiet kiem, cac khoan ky ClJ'O'C,ky quy, cac khoan dau tlJ' ng~n h<;lnc6 thai h<;ln
kh6ng qua 3 tMng ho~c cac khoan dau tlJ' c6 tinh thanh khoan cao. Cac khoan dau tlJ' c6 tinh
thanh khoan cao 113cac khoan c6 kha nang chuyen doi thanh cac khoan tien xac dinh va it rui ro
trong viec chuyen tMnh tien.

Cac khoan pMi thu thLPO'ngm~iva pMi thu khac

• Nguyen t~c ghi nh~n

Cac khoan phai thu thlJ'O'ng m<;liva pMi thu khac the hien gia tri c6 the thl,J'Chien dlJ'O'ctheo dl,J'
kien.

• Nguyen t~c dl,J'phong phai thu kh6 doi

Dl,J'phong phai thu kh6 doi dlJ'O'c I;;'p cho cac khoan nO' phai thu qua h<;lnthanh toan ho~c cac
khoan nO'c6 b~ng ch(J>ngch~c ch~n 113kh6ng thu dlJ'O'c.

Tang ho~c giam so dlJ' tai khoan dl,J'phong phai thu kh6 doi dlJ'O'ch<;lchtoan vao chi phi quan Iy
doanh nghiep tren bao cao ket qua hO<;ltdong kinh doanh hO'p nhat.

4.5. Hang tan kho

• Nguyen t~c danh gia hang ton kho

Bao cao tai chinh hop nhat kern theo khOng nh~m phan anh tlnh hinh tal chinh hop nhat, ket qua
heat dong kinh doanh hop nhat va tlnh hinh IlJ'Uchuyen tiem t$ hop nhat theo cac nguyen t~c va
thOng 1$ke toan dlJ'O'Cchap nhan chung tat cac nuoc khac nqoai Vi$t Nam.

CHuAN Ml,J'CvA CH~ DO K~ ToAN Ap Dl,JNG

Ch6 dQ k6 toan ap dt.Jng

Tap dean ap dl,mg Chuan rnuc va Che do ke toan Vi$t Nam.

Hinh th(Jlc k6 toan ap dt.Jng

Tap doan ap dl,mg hinh thuc ke toan 113Nhat ky chung.

Tuyen b6 v~ vi~c tuan thu Chuc1nm,!c k6 toan va Ch6 dQ k6 toan Vi~t Nam

Tap doan tuan thu Chuan muc va Che do ke toan Vi$t Nam de soan thao va trlnh bay cac bao
cao tai chinh hoopnhat cho narn tai chinh ket thuc vao ngay 31 thanq 12 narn 2014.

cAc cHiNH SACH K~ ToAN CHU vau
Cac LP&Ctinh k6 toan

Vi$c lap bao cao tal chinh hoopnhat yeu cau Ban Tong Giarn doc phai c6 nhCmg uoc tinh va gia
dinh c6 anh hlJ'ang den cac so li$u ve tai san, no phai tra va viec trlnh bay cac tai san va no tiem
tang tai ngay 31 thanq 12 narn 2014 cOng nhu cac khoan doanh thu, chi phi cho narn tai chinh
ket thuc vao ngay 31 thanq 12 narn 2014. M~c du cac uoc tinh ke toan dlJ'c,YcI;;'p b~ng tat ca Sl,J'
hieu biet cua Ban T6ng Giarn doc, so thuc te phat sinh c6 the khac v&i cac lJ'&c tfnh, gia dinh d~t
ra.

cac giao djch b~ng ngo~i t~

Cac nghiep vu phat sinh b~ng ngo<;li t$ dlJ'O'c hach toan theo ty qia hoi doai vao nqay phat sinh
nghi$p vu. Cac khoan chenh lech ty gia phat sinh trong qua trinh thanh toan dlJ'O'cghi nhan trong
bao cao ket qua heat dong kinh doanh hop nhat trong narn. So dlJ' cac khoan muc tien, no phai
thu, nO' phai tra c6 goc ngo<;li te, ngo<;litru>so dlJ' cac khoan tra trlJ'&c cho nglJ'ai ban b~ng ngo<;li
t$, so dlJ' chi phi tra trlJ'&c b~ng ngo<;li te va so dlJ' doanh thu nh~n trlJ'&c b~ng ngo<;li te, dlJ'O'C
chuyen doi sang dong tien h<;lch toan theo ty gia hoi doai vao ngay I~p bang can doi ke toano
Chenh I$ch ty gia hoi doai pMt sinh do danh gia l<;liso dlJ' ngo<;li t$ cuoi nam sau khi bu tru>tang
giam dlJ'O'ch<;lchtoan vao ket qua kinh doanh trong nam.

4.3. Ti~n va cac khoan tLPO'ngdLPO'ngti~n

CONG TV co PHAN KHlr TRUNG VIET NAM vA CONG TV CON
£)ja chi: So 29 Tan £)(J>cTh~ng, PhlJ'cmg Ben Nghe, Ouan 1, TP. Ho Chi Minh
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Nguyen gia tai san co d!nh vo hlnh dU'Q'c khau hao theo phU'O'ng phap dU'6'ng thang trong suot
th6'i gian htiu dl,Jngdl)' tinh cua tai san.

03 - 05 nam

05 -10 nam

03 - 08 nam

05 - 25 nam+ Nha cCra, v$t ki~n truc

+ May moc thiM b!

+ PhU'O'ngti~n v$n tai truyen d~n

+ Thi~t bL dl,Jng CI,Jquan Iy

4.8. Tili san c6 dlnh vo hinh

Tai san co dinh vo hlnh dU'Q'cxac dinh gia tri ban d~u theo nguyen gia. Nguyen gia la toan bo cac
chi phI ma doanh nghi~p be ra de co dU'Q'Ctai san co dinh v6 hlnh tfnh d~n th6'i diem dU'a tai san
do vao tr<;ingthai sCrdl,Jng theo dl,J'tfnh.

• PhU'O'ng phap khau hao

Chi phI mua cua hang ton kho bao gom qla mua, cac loai thue khOng duo'c hoan lal, chi phi van
chuyen, boc xep, bao quan trong qua trlnh mua hang va cac chi phi khac co lien quan true ti~p
d~n vlec mua hang ton kho. Cac khoan chiet khau thU'O'ng mal va qiam qla hang mua do hang
mua khong dung quy each, pharn chat dU'Q'CtrCP(-) khei chi ph! mua.

• PhU'O'ngphap xac dinh gia tr] hang ton kho cuoi narn tal chinh

Gta tr] hang ton kho duoc xac dinh theo phuonq phap blnh quan gia quyen.

• PhU'O'ngphap hach toan hang ton kho

Hang ton kho duoc hach toan theo phuonp phap ke khai thU'6'ng xuyen.

• Lap dl)' ph6ng giam gia hang ton kho

cue: narn, khi gia tri thuan co the thuc hien duoc cua hang ton kho nho hon gia goc thl pha: lap
dl)' ph6ng giam gia hang ton kho.

So dl)' ph6ng qiarn gia hang ton kho duoc lap la so chenh I~ch gitia gia goc cua hang ton kho Ian
hon qia tri thuan co the thuc hien duoc cua hang ton kho.

So tang hoac giam dl)' phOng giam qia hang ton kho dU'Q'c hach toan vao gia von hang ban tren
bao cao k~t qua heat dong kinh doanh hop nhat.

Dl,J'ph6ng giam gia hang ton kho duoc thuc hien tren co s6>tCPngmat hang ton kho. Doi voi djch
VI,Jcung cap d6>dang, viec lap dl)' ph6ng qiarn gia hang ton kho duoc tfnh theo tCPngloai dich VI,J
co rmrc qia rieng biet.

Nguyen li~u, vat li~u va cong CI,Jdl,Jng CI,Jdl)' trti de sCrdl,Jng cho rnuc dich san xuat ra san pharn
kh6ng dU'Q'c I$p dl)' phOng n~u san pharn do chunq gop phan cau tao nen se duoc ban b~ng
hoac cao hon gia thanh san xuat cua san pharn.

4.6. Chi phi cho phanb6
Chi phi cho phan bo bao gom chi phf cong CI,Jdl,Jng CI,Jxuat dung va chi phf sCra chua Ian va
dU'Q'Ctrlnh bay 6>khoan rnuc chi phi tra truoc ng~n han hoac chi phf tra truoc dai han tren bang
can doi k~ toano Cac khoan nay duoc phan bo trong th6'i gian tra truoc cua chi phi hoac trong
khoanq thoi gian rna lQ'i ich kinh t~ dU'Q'cdl)' ki~n t<;iOra.

4.7. Tili san c6 dlnh hiPuhlnh

• Nguyen t&c ghi nh$n nguyen gia tai san co dinh htiu hlnh

Tai san co dinh htiu hlnh dU'Q'cxac dinh gia tri ban d~u theo nguyen gia. Nguyen gia tai san co
dinh htiu hlnh bao gom gia mua va toan bo cac chi phi lien quan khac lien quan trl)'c ti~p d~n viec
dU'a tai san vao tr<;ingtMi s~n sang sCrdl,Jng.

• PhU'O'ngphap khau hao

Nguyen gia tai san co dinh htiu hlnh dU'Q'c khau hao theo phU'O'ng pMp dU'6'ng th~ng trong suot
th6'i gian htiu dl,Jng dl)' tfnh cua tai san.

Th6'i gian khau hao U'ac tfnh cho mot so nhom tai san nhU' sau:

CONG TV co PHAN KHlr TRUNG VIET NAM vA CONG TV CON
8ia chi: So 29 Ton D(J'c Th&ng, PhU'6'ng B~n Nghe, Ouan 1, TP. Ho Chi Minh
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4.9. Thue hoat dQng

Cac khoan ti€ln thue theo hoopd6ng thue heat dong duoc hach toan vao ket qua hoat dong kinh
doanh hop nhat trong narn theo phuonq phap dU'ang thcftngphu hop voi thai han cua hoopd6ng
thue. Cac khoan Iooiich da thu hoac phai thu lien quan toi hoopdong thue heat dong cOngdU'ooc
phan b6 theo dU'6'ngthcftngphu hop voi thai han cua hoopd6ng thue.

4.10. Chi phi xay dl}'ng do dang

Cac tai san dang trong qua trinh xay dl!ng phuc Vl,Jrnuc dich san xuat, cho thue, quan trj hoac
cho bat ky muc dlch nao khac duoc ghi nhan theo gia goc. Chi phi nay bao g6m chi phf djch Vl,J
va chi phi lai vay co lien quan dU'oochach toan phu hoopvoi chinh sach ke toan cua Tap doan.
Viec tfnh khau hao cua cac tal san nay dU'oocap dl,Jnggiong nhu voi cac tai san khac, b~t dau tCr
khi tai san CI vao tranq thai s~n sang sCrdl,Jng.

4.11. B~t dQngsan d~u tU'

• Nguyen t~c ghi nhan bat dong san dau tu
Bat dong san dau tU'duoc ghi nhan theo nguyen gia. Nguyen gia bat dong san dau tu la toan bo
cac chi phi bctlngtien hoac tU'O'ngdU'O'ngtien rna doanh nghi$p phai bo ra hoac gia tri hoop19 cua
cac khoan dU'a ra de trao d6i nham c6 dU'OOCbat dong san dau tu tinh den thai diem mua hoac
xay dl!ng hinh thanh bat dong san dau tu d6. Nguyen gia cua bat dong san dau tu bao gam ca
cac chi phf giao dich lien quan true tiep ban dau.

• Phuonq phap khau hao bat dong san dau tU'

Bat dong san dau tU'duoc khau hao theo phuonq phap dU'ang thcftng.

Thai ~ian khau hao uoc tfnh cho mot so nh6m bat dong san dU'ooctinh, trich khau hao nhu tai
san co dinh cua Tap doan,

4.12. Nguyent~c ghi nh~n cac khoan d~u tU'tal chinh

• Cac khoan dau tU'vao cong ty con dU'oocghi nhan theo phuonq phap von chu sCIhou
• Cac khoan dau to vao cong ty lien doanh, lien ket dtroc ghi nhan theo phU'O'ngphap von Chll

sCIhliu. Rieng khoan dau tU'vao Cong ty TNHH Hai Yen dU'oochach toan theo phU'O'ngphap
gia goc - Xem them ml,JC1.4.

• Cac khoan dau tU'ngi§nhan, dai han khac dU'oocghi nMn theo gia goc.

• PhU'O'ngphap I$p dl! ph6ng t6n that dau tU'tai chfnh khac

£)6; va; cac khoan d~u tU' cherngkhoan

Dl! ph6ng giam gia dau tU'chCrngkhoan dU'ooctrfch I$p phClhoopvoi hU'ong dan tai Thong tU' so
228/2009ffi-BTC ngay 7/12/2009 (ThOng tU' 228) va Thong tU' so 89/2013ffi-BTC ngay 28
thang 06 nam 2013 sCrad6i, b6 sung Thong tU' 228 clla BOTai chinh. Theo d6, T$p doan phai
trich I$p dl! ph6ng cho cac khoan chCrngkhoan dau tU'tl! do trao d6i c6 gia tri ghi 56 cao hO'ngia
thi trU'ang tai ngay ket thuc nam ke toano
£)6; va; cac khoan d~u tU' fa; chfnh da; h~n khac

Dl! ph6ng t6n that dau tU' tai chfnh dai han khac dU'ooctrich I$p phClhoopvoi hU'ongdan tai Thong
tU' so 228/2009ffi-BTC ngay 7/12/2009 (ThOng tU' 228) va ThOng tU' so 89/2013ffi-BTC ngay
28 thang 06 nam 2013 sCrad6i, b6 sung Thong tU'228 clla BOTai chinh. Theo d6, Tcflpdoan phai
trfch I$p dl! ph6ng t6n that dau tU'tai chinh dai han neu t6 chCrckinh te ma T$p doan dang dau tU'
bi 10 (trCrtruoang hOOp10 theo ke hOachtheo phU'O'ngan kinh doanh truooc khi dau tU') voi mCrc
trich toi da cho moi khoan dau tU'bctlngso von da dau tU'.

4.13. Chi phi phai tra

Chi phf phai tra dU'oocghi nh$n can cCrvao cac thong tin c6 dU'oocvao thai diem cuoi nam va cac
U'<Yc tfnh dl,l'avao thong ke kinh nghi$m.

48 - 50 nam

02 narn

Th6'i gian khau hao uoc tfnh cho mot so nh6m tal san nhu sau:

+ Quy€msCrdl,mgdat c6 thai han

+ Phan rnernmay vi tlnh

CONG TV c6 PHAN KHLr TRUNG VIET NAM vA CONG TV CON
Dia chi: So 29 Ton DCrc Th~ng, PhU'6'ngBen Nghe, Ouan 1, TP. H6 Chi Minh
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Thue suM thue TNDN

22%

20%

Ten Cong ty

Cong ty c6 phan KhLr Trung Vi$t Nam

Cong ty TNHH MTV TrQng Tin - L.A

4.14. Ngubn v6n chu sO<hwu

• V6n dau tu cua chu sa hCPudU'oocghi nhan theo s6 von thuc gop cua cac c6 dong.

• Th$ng duovon c6 phan

Th$ng duovon c6 phan duoc ghi nhan theo s6 chenh I$ch giCPagia phat hanh va menh gia c6
phieu khi phat hanh Ian dau, phat hanh b6 sung hoac chenh lech giCPagia phat hanh va gia tri s6
sach cua c6 phieu quy. Chi phi true tiep lien quan den viec phat hanh b6 sung cua c6 phieu va tai
phat hanh c6 phieu quy dU'OOcghi giam th$ng duovon c6 phan.

• Ghi nhan va trlnh bay c6 phieu nqan quy

c6 phieu ngan quy duoc ghi nhan theo gia mua va duoc trlnh bay nhu mot khoan giam von chll
sa hCPutren bang can d6i ke toan hoopnhat.

• Ghi nhan c6 t(J>c

c6 toe duo'c ghi nhan la mot khoan phai tra VaGnqay conq b6 c6 tuc.

• Nguyen tc1ctrlch lap cac quy dl,l' trCPtLYloi nhuan sau thue

Cac quy dU'ooctrtch lap va SLrdunq theo £)ieu 1$Conq ty nhu sau:

+ Trlch Quy dl,l' ph6ng tal chinh it nhat b~ng 10% Iooinhuan sau thue de dl,l' trCPcho narn
sau cho den khi b~ng 25% von dieu 1$.

+ Quy khac thuoc v6n chu sa hCPudU'ooctrlch lap theo Nghi quyet £)<;iihoi c6 dong hang
narn.

Hang narn, Hoi dong quan tr] xay dl,l'ng phU'O'ng an phan ph6i Iooinhuan de trlnh Dal hoi c6 dong
quyet dinh tai Dai hoi c6 dong thU'<Yngnien.

4.15. Nguyen t~c ghi nh~n doanh thu

• Doanh thu ban hang dU'oocxac dlnh theo gia tr] hoop Iy cua cac khoan da thu hoac S8 thu
duoc. Trong hau het cac truonq hoop doanh thu duo'c ghi nhan khi chuyen giao cho ngU'<Yimua
phan Ian rlli ro va loi ich kinh te gc1nlien vai quyen sa hCPuhang hoa.

• Doanh thu ve cung cap dich VI,!dU'oocghi nhan khi ket qua cua giao djch do dU'oocxac dinh
mot each dang tin c$y. Tnronq hOOpgiao dich ve cung cap dich VI,! lien quan den nhieu ky thl
doanh thu dU'oocghi nh$n trong ky theo kE§tqua phan cong vi$c hoan thanh VaG ngay I$p bang
can d6i ke toan clla ky do.

• Lai tien gLri dU'oocghi nh$n tren cO' sa don tich, dU'oocxac dinh tren s6 duocac tai khoan tien
gLri va lai suat ap dl,!ng.

• Lai tLYcac khoan dau tU' dU'oocghi nh$n khi T$p doan co quyen nh$n khoan lai.

4.16. Chi phi lai vay

Tat ca cac chi phi lai vay khac dU'oocghi nh$n VaG bao cao kE§tqua hO<;itdong kinh doanh hOOp
nhat khi phat sinh.

4.17. Lai tren c6 phi~u

Lai cO' ban tren c6 phieu dU'oocUnh b~ng cach chia Iooinhu,;in hoop nhat sau thue clla T,;ip doan
trU'ac khi trich quy khen thU'ang, phUc Iooicho t6ng s6 blnh quan so c6 phieu pho thong lU'u hanh
trong ky, khong bao gom s6 c6 phieu dU'oocT,;ip doan mua l<;iiva giCPlam c6 phieu ngan quy.

4.18. Thu~

• ThuE§thu nh,;ip doanh nghi$p

Nguyen t~c va phU'O'ngphap ghi nh~n chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p (TNDN) hi~n hBnh

Chi phi thue TNDN hi$n Mnh dU'oocxac dinh tren cO' sa thu nh,;ip Unh thue va thue suat thue
TNDN trong nam hi$n hanh nhU' sau:

CONG TV co PHAN KHlr TRUNG VIET NAM vA CONG TY CON
iJIiiit Dja chi: se 29 Ton £)(J>cThc1ng, Phuonq BE§nNghe, Ouan 1, TP. Ho Chi Minh
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So ph$n theo linh Vl,l'C kinh doanh la mot phan co the xac dinh rieng bi$t tham gia vao qua trinh
san xuat ho~c cung cap san ph~m, dich Vl,J va co rui ro va IO'ifch kinh te khac vai cac bo ph$n
kinh doanh khac.

So ph$n theo khu Vl,l'C dia It la mot phan co the xac dinh rieng biet tham gia vao qua trinh san
xuat ho~c cung cap san pham, dich Vl,J trong ph~m vi mot moi trU'6'ngkinh t~ Cl,J the va co rui ro
va lQ'ifch kinh te khac vai cac bo ph$n kinh doanh trong cac moi trU'6'ngkinh t~ khac.

4.21. Cac ben lien quan

Cac ben dU'O'ccoi la lien quan neu mot ben co kha nang kiem soat ho~c co anh hU'&ngdang ke
d6i vai ben kia trong vi$c ra quyet dinh tai chfnh va ho~t dong.

(Ph~n tifJptheo a trang 20)

4.19.

• Cac loai thue khac: Ap dl,lng theo cac luat thue hi$n hanh tal Vi$t Nam

Cac bao cao thue cua cac cong ty trong Tap dean se chju Sl,l' kiem tra cua co quan thue. Do viec
ap dl,lng luat va cac qui djnh ve thue d6i voi nhieu Ioai giao dich khac nhau co the dU'O'cgiai thfch
theo nhieu each khac nhau, d~n den s6 thue duoc trinh bay tren bao cao tai chfnh hop nhat co
the bi thay dbi theo quyet dinh cu6i cCJngcua co quan thue d6i vai bao cao thue cua cac conq ty
trong Tap doan.

Cong cl} tili chinh

• Ghi nhan ban dau

Teisan tai chinh

Tal ngay ghi nhan ban dau, tai san tai chinh duoc ghi nhan theo gia g6c cong cac chi phi giao
dich co lien quan true tiep den viec mua sam tai san tal chinh do.

Tal san tal chfnh cua Tap doan bao gom tien mat, tien glii ng@mhan, cac khoan phai thu khach
hang va cac khoan phai thu khac, cong cu tai chinh da dU'O'cniern yet va chua niem yet va cac
cong cu tai chfnh phai sinh.

Gongno tet chfnh
Tal nqay ghi nhan ban dau, conq no tai chfnh dU'O'cghi nhan theo gia g6c trCYdi cac chi phi giao
dlch co lien quan true tiep d~n viec phat hanh cong no tai chinh do.

Cong no tal chinh cua Tap doan bao gom cac khoan phai tra ngU'6'i ban va phai tra khac, cac
khoan no, cac khoan vay.

• Danh gia lal sau Ian ghi nhan ban dau

Hien tal, chua co quy dinh ve danh gia lai conq Cl,J tai chinh sau ghi nhan ban dau.

4.20. Bao cao bQph~n

Khong chiu thue

5%

10%

+ Gi6ng cay trong

+ Thu6c nong duoc

+ Dich vu khac

~
r::_- CONG TV co PHAN KHLr TRUNG VIET NAM vA CONG TY CON
.... £)iachi: se 29 Ton £)(rc Th~ng, PhU'6'ngS~n NgM, Ouan 1, TP. Ho Chi Minh

Gr: · Thu~ gia tri gia tang
..... Thue gia tr] gia tang cua cac hang hoa va dlch vu do Tap dean cung cap dU'O'ctfnh theo cac rnuc

thue nhu sau:
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(Phfln titJptheo & trang 21)

16.734.179.35915.724.732.587

6.000.000.000

165.174.934

9.615.905.000

3.154.046.508

1.615.184.334

14.294.377

8.604.067.998

335.457.716

1.662.853.935

1.291.927.144

Thue TNCN nop h(l CBCNV

Thue GTGT hang nhap khau tarn ke khai khau tnr

Phai thu v~ ehiet khau mua hang

Phai thu v~ tien tarn ung lien quan d~n thanh I~p van
ph6ng Phnom Penh

Phai thu khach hang lien quan d~n viec mua lai dat

Phai thu khac

CQng

VND
D~u narnCu6i narn

Phai thu khach hang la cac khoan phai thu thLfO'ng rnai phat sinh trong dieu ki(ln kinh doanh binh
thLf6'ng cua Tap doan,

Cac khoan phai thu khac dLfQ'echi ti~t nhu sau:

5.1. Ti~n va cac khoan tlJ'O'ng dlJ'O'ng ti~n

VND
Cu6i nam D~u narn

Tiem mat 7.869.903.087 4.205.585.559

Tieln glri ngan hang 35.134.879.868 30.348.427.297

Cac khoan tLfO'ng dLfO'ng ti~n 150.000.000.000 112.032.012.944

Tang cQng 193.004.782.955 146.586.025.800

5.2. Cac khoan phai thu ng~n han

VND
Cu6i narn D~u narn

Phal thu khach hang 429.247.851.879 363.823.195.420

Tra truce eho ngLf6'i ban 1.030.340.500 4.030.097.038

Cac khoan phai thu khac 15.724.732.587 16.734.179.359

CQng cac khoan phai thu ng~n han 446.002.924.966 384.587.471.817

DI,I'ph6ng phai thu ng~n han kh6 d6i (56.866.710.854) (30.735.728.710)

Gia tr] thuan cua cac khoan phal thu 389.136.214.112 353.851.743.106

THONG TIN so SUNG CHO esc KHOAN MVC TRiNH SAy TREN SANG CAN DOl Kt: ToAN
HOOPNHAT

5.

CONG TV co PHAN KHO' TRUNG VIET NAM vA CONG TY CON
Dja chi: se 29 Ton Due Th~ng, PhLf6'ng B~n Nghe, ouan 1, TP. H6 Chi Minh
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(Ph~n ti~p thea (} trang 22)

6.240.561.9723.437.693.196

158.492.595

5.537.264.342

544.805.035

2.974.901.169

462.792.027

Tai san thieu cho xu Iy

Tarn ling

Ky quy, ky ClJ'Q'Cng~n han

T6ng cQng

VND

nau namCu6i narn

Gia tr] trlch them dl,J'phonq giam gia hang tbn kho trong narn la 4.282.366.853 VND do tang khoi
1lJ'Q'nghang tbn kho can lap dl,J'phonq trong narn.

5.4. Tal san ngin han khac

5.3. Hang tim kho

VND

Cu6i nam nau narn

Hang di dlJ'6'ng 5.556.918.816

Nguyen lieu, vat li$u 119.453.785.387 76.408.824.325

Cong Cl,I,dl,lng cu 997.816.436 297.062.289

Chi phl san xuat, kinh doanh deYdang 3.021.025.683 2.498.455.691

Thanh pharn 39.502.303.446 56.109.183.512

Hang h6a 202.054.100.973 148.945.259.397

CQng gia g6c hang tim kho 370.585.950.741 284.258.785.214

DI,J'phong giam gia hang tbn kho (6.961.243.750) (2.678.876.897)

Gia tr] thuan co th~ thlfc hi~n 363.624.706.991 281.579.908.317

CONG TV co PHAN KHlr TRUNG VIET NAM vA CONG TV CON
£)ia chi: So 29 Ton £)uc Th~ng, PhlJ'6'ng Sen Nghe. Ouan 1, TP. Hb ChI Minh
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5.5. Tang, giam tili san c6 dinh hwu hinh

VND

Khoan rnuc NM cll'a vat kien May m6c thiet bi Phuonq tlen van Thiet bl, dunq cu Tong cong
true tai truyen d~n quanly

Nguyen gia

se du dau narn 24.751.716.604 9.943.309.286 74.704.266.725 3.540.465.513 112.939.758.128
Mua trong narn 466.360.000 3.234.516.363 425.614.000 4.126.490.363
£)au tu XDCB hoan thanh 689.363.208 689.363.208
Giarn khac (1.155.579.019) (1.301.208.534) (118.661.820) (2.575.449.373)

se dU' cu6i nam 25.441.079.812 9.254.090.267 76.637.574.554 3.847.417.693 115.180.162.326

Gia tr] hao men lOy kt}

se du dau narn 13.739.285.232 7.622.729.856 38.835.372.241 2.548.639.529 62.746.026.858
Khau hao trong narn 1.276.266.848 1.024.308.021 10.317.651.957 660.469.356 13.278.696.182
Giarn khac (1.064.395.914) (1.184.100.492) (118.661.820) (2.367.158.226)

se dU' cu6i nam 15.015.552.080 7.582.641.963 47.968.923.706 3.090.447.065 73.657.564.814

Gia tr] con ICjli

ss du' dau narn 11.012.431.372 2.320.579.430 35.868.894.484 991.825.984 50.193.731.270

s6 dU' cu6i narn 10.425.527.732 1.671.448.304 28.668.650.848 756.970.628 41.522.597.512

Nguyen gia cua tai san co djnh hfru hinh da khau hao het nhunq v~n con 511dl,lng la 29.006.560.124 VND.

'" I
CONG TV CO PHAN KHO' TRUNG VIET NAM vA CONG TY CON
£)ia chi: se 29 Ton ooc Thang, PhU'cYngBen Nghe, Ouan 1, TP. H6 Chi Minh
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CONG TV co PHAN KHCrTRUNG VIET NAM vA CONG TV CON
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5.6. Tang, giam tal san e6 djnh vo hinh

VND
Khoan rnuc Quyen SLYdl,lng TSC£) va hlnh Tong cong

dcflt khac

Nguyen gia

So dU' dau narn 51.113.646.214 1.725.150.000 52.838.796.214

Mua trong narn 12.771.323.502 1.727.242.500 14.498.566.002

S6 dlJ' eu6i nam 63.884.969.716 3.452.392.500 67.337.362.216

Gia tr] hao man lUy k~

se du dau narn 2.271.287.231 640.050.832 2.911.338.063

Kh~1Uhao trong narn 812.118.241 867.627.292 1.679.745.533

S6 dlJ' eu6i narn 3.083.405.472 1.507.678.124 4.591.083.596

Gia tr] can I~i

se dU' dau narn 48.842.358.983 1.085.099.168 49.927.458.151

S6 dlJ' eu6i narn 60.801.564.244 1.944.714.376 62.746.278.620

5.7. Tang, giam bat dQng san d&u tlJ'

VND
Khoan rnuc Ouyen SLYdl,lng Nha cLYavat kiEm Tong cong

dcflt true

Nguyen gia

se dU' dau narn 7.619.891.500 34.740.387.261 42.360.278.761

S6 dlJ' eu6i narn 7.619.891.500 34.740.387.261 42.360.278.761

Gia tr] hao man lUy k~

So du dau narn 8.920.390.330 8.920.390.330

Khau hao trong narn 1.336.005.348 1.336.005.348

S6 dlJ' eu6i narn 10.256.395.678 10.256.395.678

Gia tr] can I~i

se dU' dau narn 7.619.891.500 25.819.996.931 33.439.888.431

S6 dlJ' eu6i narn 7.619.891.500 24.483.991.583 32.103.883.083

5.8. Cac khoan d&u tlJ' tal ehinh dal han

VND

Cu6i nam D&u nam

£)au tu vao cong ty lien doanh, lien kE§t 193.304.814.098 193.304.814.098

£)au tu dai han khac 2.249.390.000 19.477.190.000

CQng gia goe cac khoan d&u tlJ' dal han 195.554.204.098 212.782.004.098

Dl,l' phonq giam gia dau tu tai chinh dai han khac (1.241.240.000) (10.604.990.000)

Gia tr] thuan cua d&u tlJ' tili ehinh dili han 194.312.964.098 202.177 .014.098
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Phai tra ngll'CYiban la cac khoan phai tra thll'O'ngmal phat sinh trong dieu kien kinh doanh blnh
thll'cyngcua Tap doan.

Dl,I'phonq giam gia chling khoan dau tu dai han khac dll'Q'cchi ti~t nhu sau:

VND
Cu6i nam D~u narn

Cong ty CP Nong Duoc HAl (9.127.800.000)

Conq ty CP Bao V$ Thuc Vat Sal Gon (1.241.240.000) (1.477.190.000)

CQng (1.241.240.000) (10.604.990.000)

5.9. Chi phi tra truoc dal han

VND
Cubi narn D~u nam

\

Gia tr] can l<;Iicua CCDC dang sli dl,lng 4.658.418.957 6.528.838.065

Chi phi sua chCPaIan 114.904.204 125.649.647

Chi phi khac 252.769.143 260.643.403

Tlmg cQng 5.026.092.304 6.915.131.115

5.10. Phai tra ngU'o<iban vii ngU'o<imua tra ti~n trU'cYc

VND
Cu6i narn oau nam

Phai tra ngll'CYiban 392.336.853.740 262.348.888.649

Ngll'CYimua tra tien truce 443.969.319 684.054.705

T6ng cQng 392.780.823.059 263.032.943.354

71.500 2.249.390.000 431.500 19.477.190.000CQng

360.000 17.227.800.000

71.500 2.249.390.00071.500 2.249.390.000

Cong ty CP Nong Duoc HAl

Conq ty CP Bao V$ rnuc V~t Sai
Gon

VNDVND se 11l'Q'ngS611l'Q'ng

D~u namCu6i nam

8au tu dal han khac duoc chi ti~t nhu sau:

1.379.000 193.304.814.098 1.379.000 193.304.814.098CQng

- 179.514.814.098- 179.514.814.098Cong ty TNHH HaiY~n - Xem
them muc 11

Cong ty CP TM Nong nghi$p Song 1.379.000 13.790.000.000 1.379.000 13.790.000.000
Me Kong

VND VNDse 11l'Q'ngS611l'Q'ng

D~u narn

8au tll' vao co phi~u cong ty lien doanh, lien k~t dll'Q'cchi ti~t nhu sau:

Cu6i nam

CONG TV co PHAN KHO' TRUNG VIET NAM vA CONG TY CON
Dla chi: se 29 Ton 8lic Th~ng, Phll'cyngB~n Nghe, Ouan 1, TP. H6 Chi Minh



5.11. Thu~ va cac khoan phai nQp Nha nuoc

VND

Cu6i narn £)~u narn

Thue gia tr] gia tang 1.288.234.875 1.422.172.238

Thue thu nhap doanh nqhiep 10.664.630.363 33.245.953.721

Thue thu nhap ca nhan 663.478.495 1.575.509.410

Cac 10Qithue khac 978.843.568 688.848.808

T6ng cQng 13.595.187.301 36.932.484.177

5.12. Phai tra ngU'ai lao dQng

La khoan IU'O'ngcon phai tra cho ngU'oi lao dong.

5.13. Chi phi phal tra

La khoan chi phi ban hang trong nam con phai tra.

5.14. Cac khoan phai tra, phai nQp ng~n han khac

VND

Cu6i nam £)~u nam

Tai san thua cho xli Iy 2.672.159

Kinh phi cong doan 547.021.196 493.307.564

Bao hiem xa hoi, Sao hiem y te, Bao hiem that nghi$p 131.075.918

Ti~n muon Cong ty TNHH Hai Yen - Xem them rnuc 8 116.500.000.000 116.500.000.000

Cac khoan phai tra phai nop khac 13.931.706.897 10.388.683.309

T6ng cQng 130.978.728.093 127.515.738.950 <,
, ./'

5.15. Phai tra dai han khac ,~-,.. ' ,
I

VND :"\~

cue: narn £)~u narn l;{
,;:

Phai tra ti~n nhan Oythac g6p von vao Conq ty TNHH
. c,"

34.784.900.000 34.784.900.000 .)

Hai Yen

Nhan ky quy, ky CU'Q'Cdai han 1.990.146.492 1.709.962.369

r6ng cQng 36.775.046.492 36.494.862.369

(PhtJn titJp theo & trang 26)
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5.16. V6n chu 5& hfru

5.16.1. Bi~n dQng cua V6n chu 5& hfru

VND

V6n dau tu cua Thanq dU' von cll phieu quy Quy dau tU' Quy dl,l' phong Quy khac LQ'inhu~n C(lng
ehu sa hQ>u ell phan phat tri~n tai ehfnh thuoc VCSH chua phan

ph6i

s6 dU'd~u nam nay 132.827.530.000 70.731.808.592 (702.100.000) 187.285.913.495 32.431.882.500 15.790.760.573 131.705.384.761 570.071.179.921

LQ'inhuan trong nam - 101.478.464.858 101.478.464.858

Phan phoi lQ'inhuan nam 11.053.099.355 775.000.000 6.684.366.452 (18.512.465.807)truoc cho cac quy

Tarn trlch quy narn nay 15.231.296.479 5.077.098.826 (32.493.432.488) (12.185.037.183)

Trfeh quy khen thU'ang (8.842.479.484) (8.842.479.484)
phuc lQ'i

Chia cll tuc nam truoc - (19.812.964.500) (19.812.964.500)

Tarn ehia cll t(.re nam nay - (13.208.643.000) (13.208.643.000)

KMe (4.388.965.947) (4.388.965.947)

S6 dU'eu6i nam 132.827.530.000 70.731.808.592 (702.100.000) 213.570.309.329 33.206.882.500 27.552.225.851 135.924.898.393 613.111.554.665

(Phan ti~p theo & trang 27)

CONG TV co PHAN KHO' TRUNG VIET NAM vA CONG TV CON
Elja chi: se 29 Ton ElLfeTh~ng, PhU'ong Ben Nghe, Ouan 1, TP. H6 Ch! Minh
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(PhfJnti~p thea <1 trang 28)

6.1. Doanh thu ban hang va cung cap djch vu

VND

Nam nay Nam truoc
Doanh thu ban hang 1.615.123.128.444 1.349.058.586.087

Doanh thu cung cap dich vu 269.922.470.993 272.559.023.387

Doanhthu kinh doanh bat dong san dau tu 9.476.352.021 9.255.374.374

Chiet khau thlJ'O'ngmal (2.250.366.605)

Hangban bi tra lai (8.925.327.400) (1.167.550.830)

Doanh thu thuan 1.883.346.257.453 1.629.705.433.018

6.2. Gia vOn hang ban

VND

Nam nay Nam tnroc

Gia von cua hang h6a, thanh pharn da ban 1.154.483.465.323 960.795.257.409

Gia von cua dlch Vl,J da cung cap 171.456.473.971 173.160.834.685

Gla von kinh doanh bat dong san dau tu 811.695.480 816.723.849

DI,I'phOnghang ton kho 4.282.366.853

T6ng cQng 1.331.034.001.627 1.134.772.815.943

6. THONG TIN 80 SUNG CHO cAe KHOAN MI,JCTRiNH BAy TREN BAo cAo KET QuA KINH
DOANH HOOPNHAT

13.208.643

Nam nay

Lai hop nhat sau thue cua cac c6 dong cua conq ty 101.478.464.858
m~

5.0337.683

So co phan llJ'uhanh blnh quan trong nam

Uii co ban tren c6 phi~u (EPS)

13.256.152

66.715.442.696

Nam tnroc

VND

13.282.753

13.282.753

74.110

13.208.643

D~u nam

13.282.753

13.282.753

74.110

13.208.643

• So 1lJ'Q'ngco phan pho thong dang ky phat hanh

• So 1lJ'Q'ngco phan pho thong da ban ra

• So 1lJ'Q'ngc6 phan ph6 thong duoc mua lal

• So 1lJ'Q'ngc6 phan ph6 thong dang tuu hanh
• M~nh gia c6 phan dang luu hanh: 10.000 VNDI c6 phan.

5.16.4. Uii co ban tren c6 phleu

CuOi narn

5.16.2. Chi ti~t vOn d~u tU' chu $Qo ht:Pu

La von g6p cua cac co dong.

5.16.3. ce phan

CONG TV co PHAN KHlf TRUNG VIET NAM vA CONG TV CON
£)iachi: So 29 Ton £)(yc Th~ng, Phuonq Ben Nghe, Ouan 1, TP. H6 Chi Minh
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6.3. Doanh thu hoat dQng tal chinh
.~

VND

~ Nam nay Nam tnroc

~
Lai tiemgCri,ti~n cho yay 11.173.786.507 3.579.935.999

Co tuc, lQ'inhuan duoc chia 720.000.000 1.008.000.000

~ Lai chenh I$ch ty gia da thuc hlen 339.812.669 223.061.527

~ Lai cham thanh toan 733.650.417 54.756.417r: Doanh thu heat dong tai chinh khac 432.887 1.794.013.099

~
T6ng cQng 12.967.682.480 6.659.767.042

~
6.4. Chi phi hoat dQng tai chinh

~
VND

Nam nay Nam tnroc
~r: Chi phi lai yay 6.580.210.953 5.328.632.281

~
Chiet khau thanh toan 5.515.222.000

r: La chenh lech ty gia da thuc hi$n 1.425.463.532 797.040.508

DI,/'phong/(Hoan nhap) giam gia cac khoan dau tU'dai (8.115.070.240) 2.582.000.000r: h<;ln

~

Chi phi tai chinh khac 40.000 1.146.891

Tang cQng (109.355.755) 14.224.041.680

~ 6.5. Chi phi ban hangr= VND

~
Nam nay Nam tnroc

Chi phi nhan vien 118.449.720.797 84.120.010.788

Chi phi vat li$u, bao bi dunq CI,J 2.009.233.368 1.808.208.841

Chi phi khau hao tai san c6 djnh 6.210.289.962 6.152.435.644

Chi phi dich VI,J mua nqoai 32.866.641.208 30.831.827.202

Chi phi khac bg.ngti~n 170.715.514.677 158.550.760.889

Tlmg cQng 330.251.400.012 281.463.243.364

6.6. Chi phi quan Iy doanh nghi~p

VND

Nam nay Nam truoc
Chi phi nhan vien quan 19 35.251.360.294 39.533.770.482

Chi phi vat li$u, bao bl dunq CI,J 1.560.843.345 729.315.945

Chi phi khau hao tal san c6 djnh 5.569.842.326 6.418.865.432

Chi phi dich VI,J mua nqoai 3.251.839.569 3.698.495.421

Chi phi khac bg.ngti~n 10.832.698.828 12.398.084.519

Chi phi dl,/'phonq 26.536.869.095 21.683.927.022

Tang cQng 83.003.453.457 84.462.458.821
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(PhfIn tifJpthea a trang 30)

7. BAo cAo BOPH~N

Nharn phuc Vl,I rnuc dfch quan Iy. Tap doan c6 quy rno heat dong tren toan quoc phan chia heat
dong cua mlnh thanh cac bo phan chlnh theo khu Vl,I'C dia Iy nhu sau:
• Mien B~c
• Mien Trung
• Tay Nguyen
• Mien Nam

VND

Nam nay Nam tnroc

1.251.022.469.083 1.024.946.593.185

203.638.566.599 173.976.050.335

16.294.447.063 17.173.750.639

50.971.711.292 36.066.068.837

170.907.663.010 221.303.737.813

23.621.481.995 23.736.775.293

1.716.456.339.042 1.497.202.976.102

Chi phi nguyen lieu, vat lieu

Chi phi nhan cong

Chi phi khau hao tal san co dlnh

Chi phi dich vu mua nqoai

Chi phi khac b~ng tien

Chi phi dl,l'phOng

Tang C9n9

Thu~ suat thu~ TNDN

22%

20%

Ten Cong ty

Cong ty Co phan KhLrTrung Viet Nam
Cong ty TNHH MTV Trong Tin - L.A

6.9. Chi phi san xuat kinh doanh theo y~u t6

Chi phi thu~ TNDN hien hanh duoc xac dinh tren thu nhap chiu thue vol thue suat thu~ TNDN
cua tCrngconq ty trong Tap doan nhu sau:

6.7. Chiphikhac

VND

Nam nay Nam tnroc

Tai san thi~u trong kiem ke 7.657.173 363.681.812

Tit3nphat, tien bei thLl'Crng 404.618.773 201.147.652

Thanh IY.nhvonq ban tai san co djnh 116.801.181 2.893.934.384

Chi phi khac 7.854.977.790 8.113.477.683

Tang C9n9 8.384.054.917 11.572.241.531

6.8. Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh

CONG TV co PHAN KHO' TRUNG VIET NAM vA CONG TV CON
Dja chi: So 29 Ton Duc Th~ng. PhLl'CrngB~n Nghe. Ouan 1. TP. He Chi Minh
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Cho nam tal chinh k~tthuc vao ngay 31 thang 12 nam 2014

£)VT: trieu d6ng

Mi~n B~c Mi{m Trung T~~ Ngu~en Mi~n Nam Loai tnr Tong cOng

Narn nay Narn truoc Narn nay Narn truce Narn nay Narn truce Narn nay Narn truoc Narn nay Nam truoc Nam nay Narn truce
Doanh thu thu~n
ti:f ban hang
TCf khach hang 248.214 200.890 141.040 138.602 102.717 95.949 1.391.375 1.194.264 - 1.883.346 1.629.705
ben nqoai

GiCi'acac bo phan

r6ng cQng 248.214 200.890 141.040 138.602 102.717 95.949 1.391.375 1.194.264 - 1.883.346 1.629.705

Khau hao va chi 586 283 3.396 1.902 21 10 21.348 19.283 25.351 21.478
phI phan bo

LQ'inhu~nti:f 28.573 14.542 25.057 24.350 13.783 13.353 84.721 69.197 152.134 121.442
hoat dQng kinh
doanh
Chi phl mua sam 1.391 86 1.120 20 2.305 20.389 4.816 20.495
tal san

Mi~n B~c Mi~n Trung T~~ Ngu~en Mi~n Nam Loai trCf Tong cong

CUcSinarn £)~unam CUcSinarn 8~u nam CUcSinarn 8~u narn CUcSinam 8~u nam CUcSinarn 8~u nam CUcSinarn 8~u narn

Tal san cua bo 174.461 123.117 160.325 106.471 73.435 50.189 881.455 872.514 - 1.289.676 1.152.291
ph$n

r6ng tal san 1.289.676 1.152.291

NQ'phai tra bo (304) 115.813 149 170.012 72 86.930 676.648 209.465 676.565 582.220
ph$n

rang nQ'phai tra 676.565 582.220

CONG TV co PHAN KHlr TRUNG VIET NAM vA CONG TV CON
8ja chi: ScS29 TOn £)(fc Th~ng, Phuonq Ben Nghe, Ouan 1, TP. H6 ChI Minh
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(Phan tiep theo 6' trang 32)

32.104179.016 - 1.289.676 1.152.29133.440251.514 223.770 804.847 716.065 201.211

Kinh doanh nang
dU'O'c

Cu6i narn £)au nam Cu6i narn £)au nam Cuoi nam £)au narn Cuoi narn £)au narn Cuoi nam £)au narn Cu6i nam £)au nam

Loai trLPKinh doanh B£)S T6ng congKinh doanh gi6ng cayDich vu khLr trung

3.082 3.27913.1174.099 20.4954.816771963

3.4164.74275.44743.815 114.222 (1.236) 152.134 121.44235632.814

9.2559.476145.367 - 1.883.346 1.629.705269.921 272.522 1.466.288 1.202.561 137.661

Tal san cua bo
ph~n

Doanh thu hop
nh&t
TLPkhach hang
ben ngoai

GiQ>acac bo phan

LQ'i nhu~n tir
hoat dQng kinh
doanh
Chi phi mua sam
tal san

Ben earth nhCmg thong tin ve hoat dong kinh doanh cua cac bo phan dua tren co cau t6 chuc hoat dong cua Tap dean, nhQ>ngdQ>li$u dU'6'i day con trinh
bay cac thong tin theo linh vue san xuat kinh doanh nhu sau:

Cho nam tal chinh k~t thuc vao ngay 31 thang 12 nam 2014

£)VT: trieu d6ng

Dich vu khLr trung Kinh doanh nang Kinh doanh giong cay Kinh doanh B£)S Loai tni T6ng cong
dU'O'c

Narn nay Narn truce Narn nay Narn truoc Narn nay Nam truoc Narn nay Narn trieoc Narn nay Narn tnroc Narn nay Narn truce

'} l-,ni'nYA~AlA\'-ilt~'Jil~l!Jt~"'~~t!t~
CONG TV co PHAN KHlr TRUNG VIET NAM vA CONG TV CON
£)ja chi: So 29 Ton ooe Thanq, PhU'6'ng Ben Nghe, ouan 1, TP. H6 Chf Minh
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(PhfJnti~p theo a trang 33)

9. CONG Cl,JTAl CHiNH

• Ouan Iy nri ro von

Tap dean quan Iy ngubn v6n nharn dam bao r~ng Tap dean c6 the vCra heat dong lien tuc voa toi
da h6a IO'iich cua cac c6 dong thong qua toi uu h6a s6 du ngubn v6n va conq no.

Cau true von cua Tap dean gbm c6 cac khoan no thuan, phan v6n thuoc sa hCYucua cac c6 dong
(bao gbm von g6p, cac quy dl,l' trfr va IO'inhuan sau thue chua phan phoi).

• Cac chinh sach ke toan chu yeu

Chi tiet cac chinh sach ke toan chu yeu va cac phuonq phap ke toan rna Tap doan ap dl,Jng doi
vot tCrng loai tai san tal chinh, conq no tai chinh va cong Cl,Jvon dU'O'ctrinh bay tal Thuyet minh
s04.

Thu nhap cua Ban T6ng Giarn doc cua Gong ty

LU'ang cac nhan vien chu chot khac cua Gong ty

Tang cQng

116.500.000.000116.500.000.000

Phal tra khac - Xem them rnuc 5.14

Gong ty TNHH Hai Yen

• Thu nhap cua Ban T6ng Giarn doc cua Gong ty:

VND

aau narnCu6i nam

• Giao dich noi bo giCYacac conq ty trong Tap doan da duoc IOQitrCrtrong qua trinh hop nhat,

• TQi ngay tap bang can d6i ke toan, s6 dU' phai tra v&i cac ben lien quan nhu sau:

M6i quan he

Gong ty lien ket

Gong ty lien doanh

T6ng Giam d6c

Ten cong ty

1. Gong ty GP TM Nang nqhiep Song Me Kong

2. Gong ty TNHH Hai Y€!n

3. 6ng Truonq Gong G(f

8. THONG TIN V~ cAc BEN co LIEN QUAN

• Theo quy dinh cua Ghu~n rnuc ke toan Vi$t Nam, cac dan vi va ca nhan sau day duoc xem
113cac ben c6 lien quan voi Tap dean:

CONGTV co PHAN KHlr TRUNG VIET NAM vA CONG TV CON
£)ia chi: se 29 Ton £)(fc Th~ng, PhU'O'ng B€!n Nghe, Ouan 1, TP. Hb cnr Minh

VND

Nam nay Nam trU'Ooc

7.922.527.971 7.864.440.074 ......-.:-
1.192.717.461 1.115.088.947

9.115.245.432 8.979.529.021
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Dala My (USO)

Quan 1'1 ru; ro v~ gia

T$p doan chiu rui ro VElgia cua cong Cl,lvon phat sinh tl) cac khoan d~u tLYvao cong Cl,lvon. Cac
khoan d~u tLYvao cong Cl,lv6n dLYQ'cnam giCi'khOng phai cho ml,lCaich kinh doanh ma cho ml,lC
afch chien ILYQ'Clau dai. T$p aoan khOng co y ainh ban cac khoan a~u tLYnay.

31/12/2014 01/01/2014
101.808,27 170.623,31

31/1212014 01/01/2014
11.436.539,16 8.487.043,99

TfiisanCong nQ'

Tap doan chua danh gia gia tri hoopIy cua tai san tai chinh va cong no tai chinh tal ngay ket thuc
nlen dO ke toan do Thong tLY210/2009/TT-BTC ngay 06 thanq 11 nam 2009 cua BO Tai chinh
(Thong tLY210) cOng nhu cac quy dinh hlen hanh chua co nhCi'ng hLY&ngdan Cl,lthe ve viec xac
dinh gia tri hoopIy cua cac tai san tal chinh va cong no tal chinh. Thong tLY210 yeu cau ap dl,lng
Chuan rnuc bao cao tai chfnh Ouoc te ve viec trlnh bay bao cao tal chinh va thuyet minh thong tin
doi v&i cong cu tai chinh nhLYngkhOng dua ra hLY&ngdan tLYO'ngdLYO'ngcho vlec danh gia va ghi
nhan conq co tai chlnh bao gem ca ap dl,lng gia tri hoopIy, nharn phu hoopvoi Chuan rnvc bao cao
tai chfnh Quoc teo

• Muc lieu quan Iy rui ro tal chfnh
Rui ro tai chfnh bao gem rui ro thi trLYang (bao gem rui ro ty gia, rui ro lai suat va rui ro ve qia), rui
ro tin dunq, rui ro thanh khoan va rui ro lai suat cua dong tien. Tap doan chua thuc hlen cac bien
phap phonq ngl)a cac rui ro nay do thieu th] trLYang mua cac conq cu tai chfnh nay.

• Rui ro thi trLYang
Hoat dong kinh doanh cua Tap dean 58 chu yeu chiu rui ro khi co Sl,J'thay d6i VEltY gia hoi doai va
lai suat.

Tap doan chua thtrc hien cac bien phap phonq ngl)a rui ro nay do thieu th] trLYang mua cac cong
Cl,ltai chinh.

Quan Iy rui ro ty gia

T$p doan da thl,J'chien mot so cac giao dich co goc ngoc;ii te, theo do, T~p doan 58 chiu rui ro khi
co bien dong ve ty gia. T$p doan chLYathl,J'chien bien phap dam bao rui ro do thieu thi trLYang
mua cac cong Cl,ltai chinh nay.

Gia tri ghi 56 theo nguyen te cua cac tai san b~ng tien va cong nO' phai tra co goc b~ng ngoc;ii te
tc;iithai diem cuoi nam nhLYsau:

80.544.642.030

417.420.146.702

21.395.578.713

519.360.367.445

489.046.325.159

146.586.025.800

333.588.099.359

8.872.200.000

546.845.086.292

46.260.135.330

593.105.221.622

566.394.073.980

193.004.782.955

372.381.141.025

1.008.150.000

Tfii san tal chinh
Tien va cac khoan tuonq dLYO'ngtien

Phai thu khach hang va phal thu khac

f)~u tLYtai chfnh dai han khac

T6ng cQng

Cong nQ'tal chinh
Cac khoan vay

Phal tra ngLYaiban va phai tra khac

Chi phf phai tra

T6ng cQng

31/12/2014 01/01/2014

VND
Gia tr] ghi 56

• Cac loat conq cu tai chfnh

CONG TV co PHAN KHlr TRUNG VIET NAM vA CONG TY CON
f)ia chi: So 29 Ton f)(Pc Thang, Phuonq Ben Nghe, Ouan 1, TP. He Chi Minh
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10. cAc SI,J' KleN SAU NGAv KET THUC NAM TAl CHiNH
KhOngc6 cac Sl,l'ki$n quan trong xay ra sau ngay ket thuc nam tai chfnh den ngay philt hanh bao
cao tai chfnh hO'pnhat.

VND
31/12/2014 DU'&i 1 nam Tren 1 nam T6ng cQng

Phai thu khach hang va ph8.ithu khac 372.381.141.025 372.381.141.025

f)au tU'tai chfnh dai h~n khac 1.008.150.000 1.008.150.000

01/01/2014 DU'&i 1 nam Tren 1 nam T6ng cQng

Phai thu khach hang va phai thu kMc 333.588.099.359 333.588.099.359
f)au tU'tai chinh dai h~n khac 8.872.200.000 8.872.200.000

Ban Tong Giarn doc Tap doan danh gia mlic t~p trung rui ro thanh khoan la thap. Ban Tong
Giam doc tin tU'6ongr~ng T~p doan c6 thE§t~o ra du nguon tien de dap ling cac nghia VI,J tai chinh
khi den h~n.

Sang sau day trlnh bay chi tiet mlic dao h~n cho tai san tai chinh phi phai sinh. Sang nay dU'O'c
I~p tren Co' s60mlic dao h~n theo hO'pdang chU'achiet khau cua tai san tai chinh gam lai tCrcac
tai san d6, neu c6. Vi$c trlnh bay thOng tin tai san tai chinh phi phili sinh la can thiet de hieu
dU'O'cviec quan 19 rui ro thanh khoan cua T~p doan vi tinh thanh khoan dU'O'cquan Iy tremCo' s60
cOngnO'va tai san thuan.

80.544.642.030

36.494.862.369 417.420.146.702

21.395.578.713

80.544.642.030

380.925.284.333

21.395.578.713

Cac khoan vay

Phai tra ngU'CYiban va phai tra khac

Chi phf phai tra

Tren 1 nam T6ng cQngDU'&i 1 narn01/01/2014

36.775.046.492 546.845.086.292

46.260.135.330

510.070.039.800

46.260.135.330

Phai tra ngU'CYiban va phai tra khac

Chi phf phai tra

VND
Tren 1 nam T6ng cQngDU'&i 1 nam31/12/2014

• Rui ro tin dunq
Rui ro tin dl,mgxay ra khi mot khach hang hoac d6i tac khOngdap ling dU'O'ccac nghia VI,J trong
hop dong dan den cac ton that tai chinh cho Tap doan. Tap dean c6 chinh sach tin dunq phu hop
va thU'cyngxuyen theo d6i tlnh hlnh dE§danh gia xem Tap doan c6 chiu rui ro tin dl,Jnghay khOng.
Tap dean khOngc6 bat ky rui ro trn dunq tronq yeu nao voi cac khach hang hoac doi tac b60ivi
cac khoan phai thu den tCrmot so IU'O'ngton khach hang hoat dong trong nhieu nqanh khac nhau
va phan bo & cac khu VI,I'C dia Iy khac nhau.

• Ouan 19 rui ro thanh khoan
Muc dich quan 19 rui ro thanh khoan nharn dam bao du nguon von de dap ling cac nghia VI,J tai
chinh hlen tal va trong tU'O'nglai. Tinh thanh khoan cOngdU'O'cTap doan quan 19 nharn dam bao
r~ng rmrc chenh I$ch cao han giQ>acOngno den han va tal san den han trong narn duo'c duy trl
& moe c6 thE§dU'O'ckiE§mscat rna Tap dean tin r~ng c6 the tao ra mot khoan von tuonq (Yng
trong nam d6. Chinh sach cua Tap doan la theo d6i thuonq xuyen cac yeu cau ve thanh khoan
hien t~i va dl,l' kien trong tuonq lai nharn dam bao r~ng Tap dean duy trl du ngu6n tien tCrtien
mat, cac khoan vay va von rna cac chu s60hQ>ucam ket g6p nharn dap ling cac yeu cau ve tfnh
thanh khoan trong ng~n han va dai han han.

Bang dU'&i day dU'O'ctrlnh bay dua tren dong tien chua chiet khau cua cOng no tal chinh trnh
theo ngay dao han sam nhat rna Tap doan pha] tra,

CONG TV co PHAN KHO' TRUNG VIET NAM vA CONG TV CON
f)ia chi: s6 29 TOnf)lic Th~ng. PhU'cyngBen Nghe. Qu~n 1, TP. Ho Chi Minh
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NGUYEN NGQC DUNGPH~M TH! NGQC PHU'O'NG

NGU'CYIL~P

Bao cao tai chlnh hoopnhat cho narn tal chlnh ket thuc vao nqay 31 tMng 12 narn 2014 duoc
T6ng Giarn doc Tap dean phe duyet va phat hanh vao ngay 09 thanq 3 nam 2015.

12.

11. cAc THONG TIN THUY~TMINH KHAc

• Ngay 01 thanq 7 narn 2004, Tap doan da k9 hop dong lien doanh v&i Cong ty Xuat Nhap
KhflUT6ng HoopIII de hinh thanh Cong ty TNHH Hal Yen c6 dja chi t9i 50 Tran Phu, TP. Nha
Trang, Tinh Khanh Hoa nharn thuc hi$n 01,1'an dau tu xay dl,l'ng khai thac kinh doanh khach
S9n,nha hang. Den thoi diem 31 tMng 12 narn 2014, Tap dean da dau tu vao Cong ty TNHH
Hal YElnvoi so tiE§nta 179.514.814.098 VND, trong d6 c6 34.784.900.000 VND la von g6p
cua CBCNV va cac doi tao nqoai Tap doan uy quyen cho Tap dean d(J'ngten theo Quyet dinh
so 100NFC-H£)QT/Q£) ngay 22 thanq 12 narn 2008. Sau d6, Cong ty Xuat Nhap Khau T6ng
HoopIII da dU'oocsap nhap vao Cong ty Thuc Pham va £)au TU'Cong Ngh$ c6 dia chi tal 64
Tran Ouoc Toan, Q. Hai Chau, TP. £)a N§ng. Sau khi sap nhap, Cong ty Thuc Pharn va £)au
tU'Cong Ngh$ da khong dong 9 voi ty 1$von g6p cua Tap doan vao Cong ty TNHH Hai Yen.
Do d6, Tap doan da khai kien Conq ty Thuc Pham va Dau TU' Cong Ngh$ ra Tea an Tinh
KMnh H6a de giai quyet tranh chap nay. £)en thoi diem phat hanh bao cao tai chinh nay, T6a
an TInh Khanh H6a van dang thu 19VI,! kien nen ket qua cua VI,! ki$n la chua the xac dinh
dU'OOC.Do d6, bao cao tai chfnh nam tai chlnh ket thuc vao ngay 31 thang 12 narn 2014 chua
bao gom bat narn khoan diE§uchlnh nao c6 lien quan den VI,! kien neu tren.

• Theo QUYEHdinh so 14/CV/2014 nqay 31 thang 7 narn 2014 cua Cong ty TNHH MTV Tronq
Tin - L.A, Cong ty TNHH MTV Tronq Tin - L.A da thong nhat phe duyet giai the tCPngay 30
thanq 9 narn 2014. £)en thoi diem lap va phat hanh bao cao tal chinh nay Cong ty TNHH
MTV Tronq Tin - L.A da hoan tat cac thu tuc giai the.

PHE DUY~T PHAT HANH BAo cAo TAl CHiNH HQ'PNHAT

CONG TV co PHAN KHlr TRUNG VIET NAM vA CONG TV CON
Dia chi: So 29 Ton £)(J'cThllng, PhU'6'ngBen Nghe, Ouan 1, TP. Ho Chi Minh
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