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Năm báo cáo 2014 
 

I. Thông tin chung: 
1. Thông tin khái quát 
- Tên giao dịch: Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101401706 thay đổi lần thứ 14 do Sở 

kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 27/9/2011. 
- Vốn điều lệ: 131.034.260.000 VND 
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 131.034.260.000 VND 
- Địa chỉ: Tòa nhà SIMCO Sông Đà, tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn 

Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. 
- Điện thoại: 0435520402  fax: 0435520401 
- Website: http://www.simco.vn 
- Mã cổ phiếu: SDA 
2. Quá trình hình thành và phát triển 

 Thành lập 
Ngày 31/10/1997 thành lập theo Quyết định số 19/TCT/TCLĐ của Hội đồng quản 

trị Tổng công ty Sông Đà với tên gọi là Trung tâm Hợp tác lao động nước ngoài Sông 
Đà. 

Ngày 05/06/2000, thành lập trên cơ sở Trung tâm Hợp tác lao động nước ngoài 
Sông Đà theo Quyết định số 129 TCT/HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng công ty 
Sông Đà với tên gọi là Công ty Cung ứng nhân lực quốc tế và Thương mại Sông Đà. 

 Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần 
Ngày 09/5/2003, theo quyết định số 627/QĐ- BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

chuyển Công ty Cung ứng nhân lực quốc tế và Thương mại Sông Đà - doanh nghiệp 
Nhà nước thành viên Tổng công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần với tên gọi là 
Công ty cổ phần Cung ứng nhân lực quốc tế và Thương mại Sông Đà. 

Ngày 21/07/2003 Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh lần đầu số 0103002544 

 Niêm yết và trở thành công ty đại chúng 
Ngày 29/11/2006, Giám đốc Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội có quyết 

định số 49/QĐ-TTGD chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần 
Cung ứng nhân lực quốc tế và Thương mại Sông Đà;  

Ngày 21 tháng 12 năm 2006 Cổ phiếu của Công ty với mã chứng khoán SDA chính 
thức được giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. Ngày 18/06/2007 
Công ty chính thức đổi tên thành “Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà”. 

Ngày 29 tháng 06 năm 2007, Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà chính thức gửi hồ 
sơ đăng ký Công ty đại chúng với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. 
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 
3.1. Xuất khẩu lao động: 
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 Hoạt động xuất khẩu lao động của Công ty phù hợp với trình độ lao động của 
người Việt Nam. Từ khi thành lập tháng 6/2000 đến nay, Công ty đã đưa  trên 28.000 
lao động và chuyên gia đi làm việc có thời hạn tại 16 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng 
số lao động hiện Công ty đang quản lý tại nước ngoài lên tới hơn 8.000 lao động.  
 Hầu hết số lao động Công ty đưa đi làm việc đều đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, tay 
nghề, ý thức chấp hành pháp luật tốt. Các hợp đồng ký kết với các đối tác nước ngoài 
đều được thẩm định trước khi ký kết. Nội dung hợp đồng nêu rõ các cam kết về điều 
kiện làm việc, thu nhập, sinh hoạt, chi phí môi giới phù hợp với quy định, đồng thời có 
sự phối hợp chặt chẽ với các đối tác nước ngoài nhằm xử lý kịp thời những vấn đề phát 
sinh giữa người lao động và người sử dụng lao động.  
 Năm 2014 đơn vị đã đưa được 3.512 lao động đi xuất khẩu tại các thị trường, đối 
tượng là lao động tại các địa phương trong toàn quốc. 
3.2. Kinh doanh bất động sản: 
Trong năm 2014 đơn vị đang thực hiện đầu tư kinh doanh 02 dự án: 
- Dự án Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, với diện tích 3,6 ha. Năm 2014 Công ty đã 
hoàn thành giai đoạn II (quỹ đất 15% của dự án với diện tích 2.819 m2).  
- Dự án đường bao Phía Tây, kết cấu hạ tầng kỹ thuật hai bên đường bao phía Tây 
thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, với quy mô 83,12 ha đã cơ bản hoàn thành giai đoạn 
I. Công ty đã bàn giao Dự án  cho UBND thành phố Hà Tĩnh đưa vào sử dụng ngày 
18/12/2014. 
3.3. Khai thác và chế biến khoáng sản: 

Dự án khai thác và chế biến đá marble tại mỏ Nayputaung, thị trấn Taunggok, 
bang Rakhine, Myanmar với tổng mức đầu tư của Dự án là 18,147 triệu USD tương 
đương 381 tỷ đồng. 
3.4. Địa bàn kinh doanh:  

Đối với ngành nghề kinh doanh bất động sản, Công ty hoạt động tại Hà Nội và Hà 
Tĩnh, ngành nghề khai thác và chế biến khoáng sản thực hiện tại Cộng hoà Liên bang 
Myanmar, hoạt động xuất khẩu lao động thực hiện trên địa bàn cả nước, hoạt động đào 
tạo thực hiện tại Hà Nội. 
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4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý  
4.1. Mô hình quản trị: 
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4.2. Cơ cấu bộ máy quản lý: 
 Cơ cấu tổ chức của Công ty như sau: 

+ Hội đồng quản trị: 05 thành viên 
+ Ban kiểm soát: 03 thành viên 
+ Ban lãnh đạo Công ty: Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc 
+ Các phòng ban Công ty gồm: Phòng Tổ chức hành chính; Phòng Kỹ thuật - 

Kinh tế - Kế hoạch; Phòng Tài chính kế toán; Phòng Đầu tư; Phòng Hợp tác 
quốc tế; các Trung tâm Xuất khẩu lao động. 

+ 02 Ban quản lý dự án: BQL dự án SIMCO Sông Đà và BQL dự án Hà Tĩnh. 
+ 03 Đơn vị trực thuộc:  

 Trường cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ - Kinh tế SIMCO Sông Đà  
Trường là đơn vị hành chính sự nghiệp có thu, Trường có nhiệm vụ: Đào tạo và 

cấp bằng trung cấp, cao đẳng nghề cho công nhân kỹ thuật thuộc các nghề trong ngành 
xây dựng và một số ngành nghề theo nhu cầu; Đào tạo ngoại ngữ, giáo dục các kiến 
thức cần thiết và bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho lao động đi làm việc có thời hạn ở 
nước ngoài.  Địa chỉ Km số 6, đuờng 70, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội. 

 Xí nghiệp Xây dựng SIMCO Sông Đà  
Trụ sở tại Tầng 7 – Toà nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, 

phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. 
Xí nghiệp có ngành nghề kinh doanh sau: 
• Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp giao thông; 
• Kinh doanh phát triển nhà, khu công nghiệp, đô thị; 
• Xây dựng và kinh doanh các công trình cơ sở hạ tầng; 
• Xuất nhập khẩu và kinh doanh: Vật tư, thiết bị công nghệ xây dựng, máy 

móc thiết bị, tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng. 
 Trung tâm Du lịch  

Trụ sở tại tầng 7 – Toà nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, 
phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. 

Trung tâm có ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ 
hành trong nước và quốc tế. 
4.3. Các công ty con, công ty liên kết:  

  Công ty con: 
Đơn vị có 01 công ty con là Công ty cổ phần hữu hạn Myanmar SIMCO Sông 

Đà (MYSICO) được thành lập tại Cộng hòa liên bang Myanmar theo giấy phép số 
470/2012 do Ủy ban đầu tư Myanmar cấp ngày 12/3/2012. Địa chỉ: No. 148/7-D, 
Myawityee Lane, A1 Street, Mayangone Township, Yangon, Myanmar. 

Loại hình đầu tư: sản xuất và kinh doanh thương mại đá Marble quy mô lớn. Địa 
điểm thực hiện Dự án đầu tư khai thác đá tại Mỏ NayPuTaung, thị trấn Taunggok, 
bang Rakhine, Myanmar. 

 Công ty liên kết: 
*. Công ty cổ phần Rượu Việt Nam - Thuỵ Điển 

Trụ sở: Khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. 
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Vốn điều lệ thực góp: 56.005.000.000, đồng 
Vốn góp của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà: 23.970.000.000, đồng 

(trong đó: Vốn uỷ thác của CBCNV Công ty: 5.750.000.000, đồng) 
Ngành nghề kinh doanh chính: Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh; 

đóng chai các loại rượu. 
*. Công ty CP Tự động hoá và Công nghệ thông tin Sông Đà 

Trụ sở: Tầng 5 – Toà nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, Hà Đông, 
Hà Nội. 

Vốn điều lệ thực góp: 9.768.000.000, đồng 
Vốn góp của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà: 2.900.000.000, đồng (Giá trị cổ 

phần sở hữu là: 3.500.000.000, đồng). 
Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh máy móc thiết bị, linh kiện điện tử, 

tin học, máy tính, thiết bị viễn thông, truyền thông. 
*. Công ty cổ phần Thuỷ điện Đắk đoa 

Trụ sở: 223 Lê Duẩn, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, Gia Lai. 
Vốn điều lệ thực góp: 83.065.900.000, đồng 
Vốn góp của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà: 27.620.000.000, đồng. (Trong 

đó: vốn uỷ thác của CBCNV Công ty: 1.620.000.000, đồng). 
Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện. 

*. Công ty cổ phần Khoáng sản SIMCO – FANSIPAN 
Trụ sở: Khu công nghiệp phía Nam, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. 
Vốn điều lệ thực góp: 26.672.000.000, đồng. 
Vốn góp của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà: 16.000.000.000, đồng 
Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác, chế biến, kinh doanh các loại khoáng 

sản  
*. Công ty cổ phần May xuất khẩu Sông Đà 

Trụ sở: phường Tân Thịnh, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình. 
Vốn điều lệ thực góp: 4.000.000.000, đồng 
Vốn góp của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà: 890.844.307, đồng. (Giá trị cổ 

phần sở hữu là: 836.000.000, đồng). 
Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất các mặt hàng may mặc phục vụ nhu cầu 

trong nước và xuất khẩu; May hàng bảo hộ lao động. 
*. Công ty cổ phần Logistics Kim Thành 

Trụ sở: Khu Thương mại – Công nghiệp Kim Thành, thành phố Lào Cai, Lào Cai 
Vốn điều lệ thực góp: 24.516.843.859, đồng 
Vốn góp của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà: 5.766.843.859, đồng 
Ngành nghề kinh doanh chính: Dịch vụ logistics, kho bãi và lưu giữ hàng hoá. 

5. Định hướng phát triển 
- Xây dựng công ty có cơ cấu hợp lý, tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính: 
Dịch vụ (xuất khẩu lao động, đào tạo công nhân kỹ thuật); Đầu tư kinh doanh bất động 
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sản; Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp; Khai thác và chế biến 
khoáng sản. 
- Sắp xếp cơ cấu tổ chức sản xuất, phân bổ nguồn lực hợp lý, giảm bớt đầu mối 
trung gian, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý và điều hành; ứng dụng quản 
trị doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế. Không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh và 
hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. 
- Đối với các công ty con, công ty liên kết: cơ cấu lại tỷ lệ tham gia vốn góp, chỉ 
tham gia vào các doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh phù hợp với ngành kinh 
doanh chính của công ty. 

 Phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới 
- Quản trị doanh nghiệp: 
• Triển khai kế hoạch nghiên cứu tái cấu trúc doanh nghiệp phù hợp với chiến lược 
phát triển Công ty, áp dụng phương thức quản trị theo hướng tinh gọn, hiệu quả, cải 
thiện các quy trình vận hành của Công ty; 
• Thực hiện quá trình thay đổi để hiện đại hóa hệ thống quản trị, nâng cao chất 
lượng và năng lực quản lý, tiến hành các chương trình phát triển và học tập cụ thể, sát 
với yêu cầu để trang bị cho Cán bộ công nhân viên các kỹ năng, năng lực và kinh 
nghiệm cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ và những thách thức trong việc phát triển 
kinh doanh; 
• Xây dựng văn hóa doanh nghiệp hướng đến khách hàng. Hình thành và hoàn thiện 
các chính sách để phát triển nguồn nhân lực giỏi chuyên môn, gắn bó với doanh 
nghiệp, có trách nhiệm với khách hàng và với cổ đông của Công ty; 
• Xây dựng, thực hiện các biện pháp tiết kiệm, xây dựng cơ chế khoán cho từng lĩnh 
vực hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả SXKD, đảm bảo mục tiêu 
tối đa hoá lợi nhuận. 
- Đẩy mạnh liên doanh liên kết với các đối tác trong và ngoài nước, thực hiện các 
dự án kinh doanh nhà và hạ tầng khu công nghiệp, thuỷ điện. 
- Phấn đấu duy trì mức tăng trưởng bình quân hàng năm: 15%. 
- Định hướng cơ cấu ngành nghề năm 2015:  

 Giá trị kinh doanh XKLĐ và đào tạo: 41,0 % Tổng giá trị SXKD; 
 Giá trị KD đầu tư phát triển nhà, KCN:  58,0 % Tổng giá trị SXKD; 
 Giá trị KD khác:    01,0 % Tổng giá trị SXKD; 

- Định hướng cơ cấu ngành nghề đến 2020:  
 Giá trị kinh doanh xuất khẩu lao động: 33,0 % Tổng giá trị SXKD; 
 Giá trị KD đầu tư phát triển nhà, KCN:  23,0 % Tổng giá trị SXKD; 
 Giá trị KD khoáng sản:   43,0 % Tổng giá trị SXKD; 
 Giá trị KD khác:    01,0 % Tổng giá trị SXKD; 

 
II. Tình hình hoạt động trong năm 2014 của Công ty mẹ: 
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

- Tổng giá trị thực hiện 603,70 tỷ đồng/ KH 527,97 tỷ đồng đạt 114%.  
- Tổng doanh thu thực hiện 82,22 tỷ đồng/ KH 99,20 tỷ đồng đạt 83%.  
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- Lợi nhuận trước thuế: 4,04 tỷ đồng / KH 13,16 tỷ đồng đạt 31%. 
- Lợi nhuận sau thuế: 2,83 tỷ đồng / KH 9,87 tỷ đồng đạt 29%. 
- Nộp ngân sách: Thực hiện 2,62 tỷ đồng/ KH 14,82 tỷ đồng. 
- Thu nhập BQ của CBCNV/người/tháng:5,8 triệu đồng/KH 6,0 triệu đồng đạt 97%. 
- Tỷ lệ trả cổ tức: Dự kiến 0 % /Kế hoạch 5%. 
- Tổng giá trị đầu tư: Thực hiện 64,87 tỷ đồng/ KH 81,327 tỷ đồng đạt 80%.  
2. Tổ chức và nhân sự  

 Danh sách Ban điều hành: 
- Ông Nguyễn Thiện Mỹ - Uỷ viên HĐQT, Tổng giám đốc  

 Ngày sinh: 23/08/1959 
 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp 
 Chức vụ hiện tại: Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà. 

- Ông Nguyễn Ngọc Thạch - Phó Tổng Giám đốc  
 Ngày sinh: 23/02/1976 
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học. 
 Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà  

- Ông: Nguyễn Trọng Đạt -  Phó Tổng Giám đốc  
 Ngày sinh: 09/10/1969 
 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 
 Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà  

 Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động: 
• Tính đến ngày 31/12/2014 tổng số CBCNV của Công ty là 238 người. Trong đó: 

+  Lao động có trình độ từ Đại học trở lên: 194 
+  Lao động có trình độ cao đẳng: 4 
+  Lao động có trình độ trung cấp: 11 
+  Công nhân kỹ thuật: 15 
+  Lao động phổ thông: 14 

• Thu nhập bình quân CBCNV năm 2014: 5,8 triệu đồng/người/tháng.  
• Công ty thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho người lao động theo quy định của 
Nhà nước.  
• Chính sách đào tạo: Công ty cử CBCNV đi học các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ theo 
từng lĩnh vực chuyên môn nhằm mục tiêu xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên có 
tính chuyên nghiệp cao.  
• Chế độ khen thưởng:  

+  Thưởng cho CBCNV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 
+  Thưởng cho CBCNV trong các dịp lễ, tết.   

• Chế độ khác: Tổ chức chính quyền thường xuyên phối hợp với Công đoàn thực 
hiện các chế độ phúc lợi khác như trợ cấp khó khăn, chế độ cho lao động nữ, tạo điều 
kiện cho Đoàn thanh niên hoạt động, xét tặng tiền thưởng cho con CBCNV có thành 
tích cao trong học tập... 
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3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 
Đầu tư các dự án trong nước: 12,34 tỷ đồng/15,49 tỷ đồng đạt 80%  

- Dự án đầu tư quỹ đất 15% tại dự án Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc: thực hiện 9,27 
tỷ đồng/KH 9,87 tỷ đồng đạt 93,9% 
- Dự án đường Bao phía Tây, kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị hai bên đường Bao 
phía Tây, Hà Tĩnh: thực hiện 3,07 tỷ đồng/KH 3,28 tỷ đồng.  
- Dự án Toà nhà SIMCO TOWER, cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội thực hiện 0 tỷ 
đồng/KH 0,1 tỷ đồng. Công ty đang bám sát việc quy hoạch chi tiết phân khu của 
Thành phố Hà Nội để có kế hoạch triển khai phù hợp, với mục tiêu phải đảm bảo hiệu 
quả đầu tư.  
- Dự án liên danh kinh doanh xây dựng lại khu tập thể văn phòng TW quận Ba 
Đình, Hà Nội đang thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Dự kiến khởi công Dự án vào 
quý 3/2015. 
- Dự án Khu Công nghiệp Phụng Hiệp, Thường Tín, Hà Nội thực hiện 0 tỷ 
đồng/KH 0,1 tỷ đồng. Công ty đang phối hợp với Viện Quy hoạch trong công tác khớp 
nối Dự án với Quy hoạch phân khi chung của huyện Thường Tín, Hà Nội. 
- Đầu tư vào các công ty liên kết thực hiện 0 tỷ đồng/KH 0,483 tỷ đồng. Trong năm 
2014 Công ty tiếp tục rà soát đánh giá hiệu quả của các Dự án nên tạm dừng đầu tư 
vào các Công ty liên kết. 
- Đầu tư nâng cao năng lực SXKD của Công ty thực hiện 0 tỷ đồng/KH 1,5 tỷ đồng 

Đầu tư dự án nước ngoài khai thác, chế biến đá Marble tại Myanmar thực 
hiện 52,52 tỷ đồng/KH 65,83 tỷ đồng 
Tổng mức đầu tư của Dự án là 18,147 triệu USD tương đương 381 tỷ đồng, năm 

2014 thực hiện đầu tư 52,52 tỷ đồng/KH 65,83 tỷ đồng đạt 80%.  Tính đến 31/12/2014 
Công ty đã thực hiện đầu tư 88,342 tỷ đồng. 
4. Tình hình tài chính ( số liệu báo cáo tài chính hợp nhất) 

a) Tình hình tài chính 
Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Tăng 

giảm 
Tổng giá trị tài sản 
Doanh thu thuần 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 
Lợi nhuận khác  
Lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh 
Lợi nhuận trước thuế 
Lợi nhuận sau thuế 
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 

334.888.221.288
98.133.708.702
12.969.525.704

209.050.177
-5.761.984.019
7.416.591.862
3.590.592.849

5%

365.967.879.389 
82.224.522.733 
-1.176.992.640 
5.096.234.741 
4.978.370.982 
8.897.613.083 
7.681.241.084 

0% 

+ 9% 
- 16% 

 
 
 
 
 

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu  
Các chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Ghi 

chú 
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    
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+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: 
TSLĐ/Nợ ngắn hạn 

+ Hệ số thanh toán nhanh: 
TSLĐ - Hàng tồn kho 

Nợ ngắn hạn 

1,8 
 
 

0,53 

2,4 
 
 

0,97 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản 

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 

 
41,2% 
70,2% 

 
47,9% 
92% 

 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

+ Vòng quay hàng tồn kho: 
Giá vốn hàng bán 

Hàng tồn kho bình quân 

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản  

 
 

0,54 
 
 

0,29 

 
 

0,54 
 
 

0,22 

 

    
c) Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Cơ cấu cổ đông của 

Công ty tính đến ngày 23/03/2015 

Cơ cấu vốn   Số lượng 
   cổ đông 

    Số lượng 
     cổ phần    Giá trị (đồng)    Tỷ lệ 

1. Cổ đông trong nước 2.167 12.992.085 129.920.850.000 99,15%
a. Pháp nhân 35 6.827.398 68.273.980.000 52,10%
b. Cá nhân  2.132 6.164.687 61.646.870.000 47,05%
2. Cổ đông nước ngoài 50 111.341 1.113.410.000 0,85%
a. Pháp nhân 2 33.244 332.440.000 0,25%
b. Cá nhân  48 78.097 780.970.000 0,60%

Tổng cộng 2.217 13.103.426 131.034.260.000 100%

d) Thông tin chi tiết về cổ đông lớn:  

Tên Địa chỉ 
Số lượng 

CP sở 
hữu 

Tỷ lệ CP 
sở hữu 

Ngành 
nghề 

Tổng công ty  
Sông Đà 

Toà nhà HH4 Songda 
Building - Mỹ Đình - Từ 

Liêm, Hà Nội 

6.683.040 51% Xây dựng 

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc  
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 
a) Về lĩnh vực xuất khẩu lao động:  

Hoạt động XKLĐ luôn được xác định là lĩnh vực kinh doanh mũi nhọn của 
Công ty, tuy gặp những khó khăn nhất định về thị trường tiếp nhận và chất lượng 
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nguồn lao động tại mộtt số thị trường chưa ổn định, nhưng với bề dày kinh nghiệm và 
chất lượng đội ngũ cán bộ công nhân viên làm công tác XKLĐ ngày càng chuyên 
nghiệp, Công ty đã tập trung chỉ đạo, cải tiến mô hình quản lý, tăng cường công tác thị 
trường, chất lượng nguồn lao động, nâng cao thị phần tại các thị trường truyền thống. 
Năm 2014 Công ty đã đưa được 3.512 lao động/KH 2.100 lao động, đạt 167%, là đơn 
vị đứng trong tốp 5 dẫn đầu cả nước về số lượng lao động đưa đi làm việc ở nước 
ngoài; tính đến ngày 31/12/2014 số lao động đang làm việc tại nước ngoài do Công ty 
quản lý là trên 8.000 người tại các quốc gia. 
b) Về lĩnh vực đào tạo: 

Năm 2014, Nhà trường đã thực hiện đào tạo với số lượng  881 học viên quy đổi 
với doanh thu 4,26 tỷ đồng/ KH 6,29 tỷ đồng, đạt 68%; bao gồm đào tạo cao đẳng 
nghề, trung cấp nghề, đào tạo ngắn hạn và đào tạo ngoại ngữ, giáo dục định hướng cho 
lao động đi làm việc ở nước ngoài. Hoạt động đào tạo so với năm 2013 đã có chuyển 
biến trong công tác tổ chức, quản lý chi phí nhưng vẫn chưa bù đắp đủ chi phí. Do vậy,  
năm 2014 có số lỗ là 287 triệu đồng (năm 2013 lỗ 1,01tỷ đồng). 

Nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch do hoạt động đào tạo phải cạnh tranh 
với nhiều trường khác trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh thành; bên cạnh đó công tác 
quản lý, tuyển sinh, chất lượng đào tạo Nhà trường còn hạn chế. 
c) Về lĩnh vực kinh doanh nhà và hạ tầng: Doanh thu thực hiện 36,65 tỷ đồng/KH 
46,74 tỷ đồng, đạt 78%.  

Trong đó:  
+ Dự án quỹ đất 15% thực hiện 35,73 tỷ đồng /KH 26,46 tỷ đồng đạt 135% 
+ Dự án Hà Tĩnh thực hiện 0,925 tỷ/KH 20,28 tỷ đồng đạt 4,5%. Nguyên nhân 

do công tác thanh quyết toán vốn đầu tư với tỉnh Hà Tĩnh không hoàn thành đúng tiến 
độ đề ra. Hiện nay, dự án đã hoàn thành công tác nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng 
cho UBND thành phố hà Tĩnh quản trong năm 2014.  
d) Về lĩnh vực thi công xây lắp:  

Doanh thu thực hiện 2,54 tỷ đồng/KH 21,18 tỷ đồng, đạt 12%.  
          Nguyên nhân: Dự án đường bao phía Tây, kết cấu hạ tầng đô thị hai bên đường 
bao phía Tây, thị xã Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh không hoàn thành theo tiến độ; tại các công 
trình khác do công tác tiếp thị, đấu thầu chưa tốt, thị trường bất động sản trầm lắng nên 
không hoàn thành kế hoạch xây lắp như đã đề ra.  
2.2. Về công tác đầu tư:  

Năm 2014, hoạt động đầu tư gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn, việc tiếp cận các 
nguồn vốn vay cũng gặp khó khăn nên ảnh hưởng đến việc triển khai nhiều dự án, 
công trình đầu tư. Tổng giá trị đầu tư: Thực hiện 64,87 tỷ đồng/KHN 81,32 tỷ đồng, 
đạt 80%; Trong đó: 
2.2.1. Đầu tư trong nước:  Thực hiện 12,34 tỷ đồng/KHN 15,49 tỷ đồng, đạt 80%. 
2.2.2. Đầu tư ra nước ngoài: Thực hiện đầu tư 52,52 tỷ đồng/KHN 65,83 tỷ đồng đạt 

80%. 
Dự án khai thác và chế biến đá Marble tại mỏ Nayputaung, thị trấn Taunggok, 

bang Rakhine, Myanmar  đã hoàn thành xây dựng các hạng mục công trình: San nền 
khu phụ trợ, xây dựng nhà ở cho CBCNV, xây dựng nhà làm việc, nhà kho vật tư, bể 
nước phục vụ khai thác đá và nước sinh hoạt, hệ thống cấp nước sản xuất, sinh hoạt, hệ 
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thống cấp điện sản xuất, sinh hoạt và đường vào khu mỏ đá. Hoàn thành công việc san 
gạt, tạo 02 khai trường khai thác. 
- Đã hoàn thành đầu tư đồng bộ máy móc, thiết bị phụ trợ và 01 dây chuyền khai 
thác đá block. Công ty đang tiếp tục đầu tư thêm 03 dây chuyền khai thác đá block và 
máy móc thiết bị chế biến đá ốp lát cho xưởng chế biến tại mỏ và cho nhà máy chế 
biến đá ốp lát tại Yangon. 

- Sản lượng khai thác đá block bình quân trong năm 2014 đạt 250 m3/tháng. 
- Hiện Công ty đã, đang xúc tiến công tác bán hàng với các đối tác tại Italia, Nhật 

Bản, Đài Loan, Việt Nam và ngay tại Myanmar. Trong năm 2014 Công ty đã xuất 
khẩu về Việt Nam được 12 containe với trên 100 m3 đá block 
2.3. Công tác khác: 

- Thực hiện cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo thu nhập ổn định cho 
CBCNV, tổ chức thường xuyên các buổi sinh hoạt tập thể, kỷ niệm các ngày lễ, tổ 
chức sinh nhật định kỳ hàng quý cho CBCNV. 

- Khen thưởng, khuyến khích động viên kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích 
xuất sắc trong hoạt động SXKD. 

- Duy trì tốt việc tổ chức bữa ăn ca cho CBCNV Công ty. 
2. Tình hình tài chính 
2.1 Tình hình tài sản: Trong năm 2014 Công ty chú trọng việc sử dụng có hiệu quả tài 

sản. Nợ phải thu xấu không có. 
2.2 Tình hình nợ phải trả: Tổng nợ phải trả của Công ty trong năm 2014 là 

175.327.749.063 đồng. Trong đó các khoản nợ quá hạn là 4.962.868.343 đồng. 
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 
- Đã  xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, hoàn thiện việc ban hành các văn bản quản trị 
doanh nghiệp; 
- Thực hiện việc tăng cường công tác quản lý nhân sự, phương tiện thi công, tài 
chính, kỹ thuật, quản lý máy...; 
- Tổ chức tốt công tác tiếp thị, tìm kiếm thị trường XKLĐ mới có nhiều tiềm năng; 
- Đã thực hiện việc tiết giảm chi phí, tiết kiệm trong SXKD. 
- Thường xuyên tổ chức việc đào tạo chuyên sâu, chuyên nghiệp về công tác 
chuyên môn, nghiệp vụ quản lý; 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai 
Mục tiêu chiến lược của Công ty trong giai đoạn tới là tái cơ cấu doanh nghiệp, 

hướng đến sự phát triển bền vững, tạo tiền đề cho sự gia tăng hoạt động sản xuất kinh 
doanh năm 2015 và các năm tiếp theo, đồng thời vẫn phải đảm bảo đạt chỉ tiêu lợi 
nhuận ở mức trung bình so với các ngành nghề kinh tế quốc dân. Mục tiêu đối với 
từng ngành nghề cụ thể như sau: 
- Hoạt động xuất khẩu lao động: Duy trì và phát triển hoạt động xuất khẩu lao động 
luôn đứng trong top 5 trong các doanh nghiệp xuất khẩu lao động Việt Nam. Tập trung 
vào các thị trường truyền thống, bao gồm Đông Bắc Á, Trung Đông. Nghiên cứu đầu 
tư phát triển một số thị trường mới với yêu cầu phải phù hợp với trình độ và các yếu tố 
liên quan khác đối với lao động Việt Nam. 
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- Hoạt động kinh doanh bất động sản: Tập trung vào mảng phát triển nhà ở đơn lẻ, 
cải tạo chung cư cũ phù hợp với khả năng tài chính của công ty. Phát huy lợi thế trong 
quan hệ với đối tác nước ngoài, nghiên cứu các hình thức hợp tác đầu tư đối với các dự 
án quy mô lớn, tận dụng tiềm lực tài chính của đối tác. 
- Khai thác và chế biến khoáng sản: Tập trung vào khai thác mỏ đá marble của công 
ty tại Myanmar và xuất khẩu sang các thị trường Trung Đông, Châu Âu. 
- Hoạt động khác: Duy trì hoạt động, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả các ngành 
nghề liên quan. Đối với hoạt động đào tạo, xây dựng kế hoạch mở rộng liên doanh, 
liên kết với đối tác nước ngoài trong việc đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu của xã hội và 
cung cấp lao động có tay nghề cho thị trường ngoài nước. Về hoạt động tư vấn du học: 
phối hợp cùng với xuất khẩu lao động và Trường Cao đẳng nghề để tận dụng lợi thế 
của hệ thống, tập trung vào hình thức du học tự túc tại khu vực Đông Bắc Á, 
Singapore và Cộng hoà Liên bang Nga, phù hợp với khả năng  của du học sinh Việt 
Nam;  

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán  
Đối với Báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất:  
Tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2014 khoản ủy thác đầu qua Tổng Công ty Sông Đà 

vào Công ty cổ phần Đầu tư phát triển khu kinh tế Hải Hà với giá trị đầu tư là 1,1 tỷ 
đồng, Công ty chưa thực hiện trích lập dự phòng do đến thời điểm kiểm toán Công ty 
vẫn không thu thập được Báo cáo tài chính của Công ty này. 

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty 
1.  Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty 
1.1 Hoạt động sản xuất kinh doanh:   

Hoạt động SXKD của đơn vị bao gồm một số lĩnh vực chính: Xuất khẩu lao 
động, đào tạo, kinh doanh nhà và hạ tầng, thi công xây lắp; Khai thác và chế biến 
khoáng sản. Trong năm 2014, với sự nỗ lực của tập thể CBCNV, Công ty đã khắc 
phục được khó khăn, cơ bản đã hoàn thành kế hoạch đề ra trong bối cảnh khó khăn 
chung của cả nước.  

Về hoạt động xuất khẩu lao động Công ty đã thực hiện vượt kế hoạch đề ra và 
là một trong năm đơn vị đứng đầu cả nước về số lượng lao động đưa đi làm việc ở 
nước ngoài trong năm 2014. 

Về công tác đào tạo, Nhà trường đã thực hiện cơ bản hoàn thành kế hoạch năm. 
Năm 2014 Nhà trường đã có chuyển biến tích cực so với năm 2013 đã giảm lỗ từ 1,01 
tỷ năm 2013 xuống còn 0,28 tỷ đồng năm 2014. Nhà trường cần đẩy mạnh công tác 
tuyển sinh, thực hiện liên doanh, liên kết đào tạo với các tổ chức, cơ sở đào tạo để đảm 
bảo hiệu quả.  

Về kinh doanh nhà và hạ tầng đã cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra. Riêng Dự 
án đường bao phía Tây, kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị hai bên đường bao phía Tây, thị 
xã Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đã không hoàn thành được kế hoạch.  
1.2  Hoạt động đầu tư:  

Năm 2014, hoạt động đầu tư gặp nhiều khó khăn do suy thoái kinh tế, chính 
sách siết chặt tín dụng của Chính phủ nên ảnh hưởng đến việc triển khai nhiều dự án, 
công trình đầu tư.  
1.3 Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp. 
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Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo công ty thực hiện  đề 
án tái cấu trúc doanh nghiệp giai đoạn 2013 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 trên cơ 
sở Quyết định số 50/QĐ-BXD ngày 15/01/2013 của Bộ Xây dựng về việc: “Phê duyệt 
Đề án tái cấu trúc Tổng công ty Sông Đà giai đoạn 2012-2015, tầm nhìn đến 2020”. 
Căn cứ đề án tái cấu trúc, việc đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết đã tạm 
dừng để rà soát lại hiệu quả các khoản đầu tư.  

Kết luận: Một số chỉ tiêu thực hiện chưa hoàn thành so với kế hoạch đề ra, đặc 
biệt là chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và đầu tư do Dự án Hà Tĩnh không quyết toán chi 
phí đầu tư, phân chia lợi nhuận với Tỉnh Hà Tĩnh theo kế hoạch đề ra. Ngoài ra, do bối 
cảnh nền kinh tế còn khó khăn, thị trường bất động sản đóng băng, Doanh nghiệp khó 
tiếp cận nguồn vốn, những diễn biến đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản 
xuất kinh doanh của đơn vị, đặc biệt là những hoạt động liên quan trực tiếp như hoạt 
động kinh doanh bất động sản, đầu tư trong và ngoài nước.  

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban giám đốc điều hành hoàn thiện các nội quy, 
quy chế quản trị nội bộ, quản lý tài chính và quy chế Công ty nhằm tiết kiệm chi phí 
không cần thiết để gia tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 
• Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty 

Trên cơ sở Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2014, Hội 
đồng quản trị đánh giá: Tổng giám đốc Công ty và bộ máy quản lý đã cơ bản thực hiện 
được các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Ban Giám đốc và 
bộ máy điều hành đã nỗ lực khắc phục khó khăn để thực hiện kế hoạch nhiệm vụ được 
giao, cụ thể: 
- Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế, các nghị 
quyết của Hội đồng quản trị Công ty.  
- Có các giải pháp tích cực, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ cho các trung tâm 
XKLĐ phát huy tính chủ động và tự chịu trách nhiệm trong hoạt động Xuất khẩu lao 
động nên đã hoàn thành kế hoạch đề ra. 
- Thực sự chủ động trong công tác quản lý, điều hành; chủ động tháo gỡ những khó 
khăn, vướng mắc, nhất là giải quyết tốt công tác bán hàng của Dự án quỹ đất 15% khu 
đô thị mới Vạn Phúc. 
- Đảm bảo việc làm, thu nhập của CBCNV. 
- Đảm bảo, duy trì được hoạt động SXKD của Công ty trong giai đoạn nền kinh tế 
gặp nhiều khó khăn. 
•  Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 
- Hoàn thiện các qui chế quản lý, quản trị nội bộ Doanh nghiệp; 
- Tăng cường và chuyên nghiệp hóa các công tác quản lý tại Công ty và các đơn vị 
trực thuộc; 
- Chỉ đạo nghiên cứu phương án đầu tư tại Dự án khu công nghiệp Phụng Hiệp, 
Thường Tín, Hà Nội. 
- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư tại Dự án đường bao 
phía Tây và kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị hai bên đường bao phía Tây thành phố Hà 
Tĩnh hoàn thành trong quý 3/2015. 
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- Tập trung chỉ đạo, phối hợp với đối tác hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư để có 
thể khởi công Dự án liên danh kinh doanh lô đất tại khu tập thể văn phòng TW từ quý 
3/2015. 
- Tập trung chỉ đạo quyết toán Dự án quỹ đất 15% hoàn thành trong quý 2/2015. 
- Tập trung quyết liệt đẩy nhanh tiến độ trong công tác triển khai thực hiện Dự án 
khai thác chế biến đá Marble tại Myanmar: 
 + Hoàn thành xây dựng lắp đặt máy móc, thiết bị của nhà máy chế biến đá ốp lát 
tại Yangon trong quý 2/2015. 
 +  Nâng cấp 3,2 km đường từ mỏ nối với quốc lộ, đẩy mạnh sản xuất khai thác đá 
block phục vụ xuất khẩu từ quý 2/2015. 
- Tập trung chỉ đạo công tác tái cấu trúc doanh nghiệp trong năm 2015. 
V. Quản trị công ty . 
1. Hội đồng quản trị 
a) Thành viên và cơ cấu HĐQT: Gồm 05 người, gồm có 01 chủ tịch và 04 thành 

viên, trong đó có 01 hoạt động chuyên trách, 02 thành viên HĐQT kiêm nhiệm điều 
hành. 
- Ông Chu Minh Tuấn –  Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Ngày sinh: 16/02/1959 
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thuỷ lợi, Thạc sỹ quản trị kinh doanh. 

- Ông Nguyễn Văn Ngọc – Thành viên HĐQT 
Ngày sinh: 28/11/1980 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ quản trị kinh doanh. 

- Ông Nguyễn Thiện Mỹ – Thành viên HĐQT 
Ngày sinh: 23/8/1959 
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng 

- Bà Đặng Thị Thường – Thành viên HĐQT 
Ngày sinh: 27/07/1958 

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế 
- Ông Hà Quang Nhân – Thành viên HĐQT 

Ngày sinh: 02/02/1958 
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng 

b) Hoạt động của HĐQT năm 2014:  
Trong năm 2014 Hội đồng quản trị tổ chức 05 phiên họp, đã ban hành tổng số 48 

nghị quyết, quyết định và văn bản liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh 
của Công ty, làm cơ sở để Ban Tổng giám đốc điều hành tổ chức thực hiện, phù hợp 
với các quy định hiện hành của Nhà nước và quy chế quản trị của Công ty. 

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT trước khi ban hành đều thông qua ý kiến 
của tập thể, thể hiện tính pháp lý của HĐQT là cơ quan quản lý Công ty, thay mặt cổ 
đông để quyết định thực hiện các quyền và nghĩa vụ đúng với Điều lệ Tổ chức hoạt 
động của Công ty. 

Ngoài ra các buổi giao ban sản xuất định kỳ hàng tháng về các lĩnh vực sản xuất 
kinh doanh của Công ty có sự tham dự của Chủ tịch HĐQT, do vậy Hội đồng quản trị, 



Ban Ti5ng girim dOc cfrng nhu crin bQ quan lli thuong xuy€n duoc c{p nhit thdng tin,
nim blt s6t sao tinh hinh hoat <lQng SXKD cta C6ng ty ti€ gidi quyet, xri lj kip thdi,
hi€u qud c6c v6n dd ph6t sinh.

COng t6c.qudn l1i, chi <14o, girim s6t ho4t <lQng SXKD t4i c6c doanh nghiQp md
Cdng ty c6 v6n g6p duoc thgc hi6n thdng qua Ngudi dai diQn phAn v6n g6p cria Cdng
- -i , , Ity dC thgc hi6n ciic quy€n vir nghia 4r tai doanh nghiQp, <ldm b6o tudn thri theo quy
dlnh cta ph6p luit, Di€u 16 cdng ty.

2. Ban Ki6m soit:
a) Thirnh vi6n Ban ki6m so6t: Gdm 03 thdnh vi€n gdm Truong Ban ki6m so6t vd

02 thanh vi€n

Ong Chu Tu6n Anh - Truong Ban Ki6m sodt

Ngdy sinh: 29/03/1973

Trinh <tQ chuy€n m6n: Ct nhen kinh t6.

Ong Hd Hdng Ninh - thdnh vi€n Ban Kiiim sodt

Ngdy sinh: 131611952

Trinh d6 chuydn mdn: Trung c6p titin luong
- Ong V6 Kim Son - th?rnh vi6n Ban Kidm sorit

Ngdy sinh: 3014/1956

Trinh <tQ chuy€n mdn: K! su xAy dpg
b) Ho4t rlQng cia Ban Ki6m sodt:

Trong ndm 2014 Ban ki6m sodt dd td chftc 04 phi€n hqp dinh kj', thqc hiQn chric
ndng kiiim tra gi6m sdt quii trinh ho4t dQng cta c6ng ty, chri trong c6ng t6c ki€m tra,
gi6m s6t todn diQn c6c linh vuc hoat <lQng cria c6ng ty, dim bio mei hoAt ct6ng cria
c6ng ty lu6n tudn thri c6c quy dinh cua Phrip lu4t, DiAu l€ c6ng ty vd Nghi quytit Dai
hQi d6ng cd dOng tap trung vdo nhftng ndi dung trgng tdm nhu: Ki6m tra brio crio tiri
chinh hdng qqi, 86o crio tdi chinh nim; D6nh gie tinh hinh ho4t rl6ng cria HDQT vd
Ban gi6m d6c, tham gia ciic cuQc hop crla HDQT vd Ban girim dric di€u hdnh, tham gia
y ki6n xdy dpg vd hodn thi€n h€ th6ng kitim sodt n6i bQ cia C6ng ty.

3. Thir lao cua HQi ddng qudn tri vd Ban ki€m soiit:

. Thif lao cia HDQT ndm2014:
o Thir lao cria Ban kitim so6t ndm20l4:

403.200.000, ddng.

172.800.000, ddng
, :. ,.;4. Th6ng tin v€ ciic giao dlch c6 phi€u ctia cdng ty cria ciic thinh vi€n HDQT, Ban

Gi6m <l6c di€u hnnh, Ban kidm so6t, c6 ddng lon vd ciic giao dich khdc cta thdnh vi€n
HQi <t6ng quan tri, Ban gi6m di5c <tiAu hanh, Ban ki6m so6t: Trong nim 2014 c6 ci)
ttdng Ngudi c6 li€n quan ld Bd Ngd Thi Hda ld vo Ph6 T6ng gidm ddc C6ng ty
Nguy6n Nggc Th4ch ddng ky giao dich bAn 3.000 c6 phitiu.

VI. 86o c6o tiri chinh Hqp nh6t

( Bdo cdo tdi chtnh t6ng h. p ifuqc ddng tdi trdn we ty: www.simco.vn)
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CONG TY CO PHAN SIMCO SONG DA

BAo cAo cUABAN TONG cHvtoOc

Ban Tting Gi6m tt6c trinh briy b6o cilo cria minh cirng v6i 86o c6o tai chinh hqp nh6t cho ndm tii chinh

ktit thric ngiy 3 I thdng 12 nirm 2014 bao g6m brio crio tai chinh cria C6ng ty C6 phan Simco S6ng Di
vd c6c c6ng ty con (ggi chung ln T4p ttoan), lqi ich cna Tip tloan t4i cric c6ng ty li€n k6t <ld tluo. c kitim
to6n.

Khii quit YA C6ns tv
C6ng ty C6 phAn Simco S6ng Dd li c6ng ty c6 phAn hoat tl6. ng theo GiAy chrmg nhfn dlng ki kinh
doanh vn dnng kj thu6 s6 010401706 ngiry 2l thAng 7 n6m 2003 do Sd K5 ho4ch ve dAu tu thdnh ph6

Hn NQi c6p.

Trong quri trinh ho4t ttQng C6ng g da 14 lin tluqc Sd Kli hoach vi Diu tu Thanh ph6 Hn Noi c6p b6

sung cic Giiy chung nhin deng kf doanh nghiQp do thay <t6i ten C6ng ty, t4r sd hoqt dQng vi v6n diCu
t6

Vdn itiiu lQ

Trqt sd hogl ilQng

r31.031.260.000 wD

Dla chi

DiOn thoai

Fax

Md sti thu6

Cdc ilon v! trqtc thuQc:

T6n tlon vi

:Tda nhd Simco S6ng DiL, ti6u khu
D6ng, thanh ph6 HaNOi

: 04 3 5520402

: 04 3 552 0401

:0101401706

DTM Van Phric, phudng V4n Phfc, quin Hd

Dla chi

Ban Quan lj du 6n Hd finh
Trudng Cao dang nghd K! thuit - C6ng

nghQ - Kinh t6 Simco S6ng Di
Chi nhrinh Cdng ty C6 phi'n Simco S6ng Di
- Xi nghiQp xdy dpg Simco S6ng Di
Chi nhinh COng ty C6 phAn Simco S6ng Dd

- Trung t6m du llch

Cdc c6ng E con

56 to, auong Hing chi, thanh ph6 Ha finh
X6 Binh Minh, huyQn Thanh Oai, thdnh ph6 Hd NQi

Tda nhi Simco S6ng Di, V4n Phfc, Hn D6ng, Hd NQi

Tda nhd Simco S6ng Da, V4n Phric, Hi D6ng, Hi NQi

ri.lc
phan

T6n Linh vuc kinh doanh sd hfru

C6ng ty hEu h4n 99 N2.2, dudng Thanlwin, quin Khai thric khodng sin 100%

Myanmar Simco S6ng DA Kamayut, khu Yangon

chi
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Thpy Di€n
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Khoring san Simco -
Fansipan
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Logictics Kim Thanh

C6ng ty C6 phAn rU
tlQng h6a vd C6ng
nghQ th6ng tin S6ng
DN
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uong ry.uo pnan

May xuAt khAu S6ng
DE

138 T6n Dtc
Pleiku, tinh Gia Lai.

L6 CN -B3, khu c6ng nghiQp Phit
Nghia, xa Phf Nghia, huyQn Chuong
My, Hd Noi.
Khu c6ng nghiQp phia Nam, thdnh Ph6
Y€n B6i. tinh YCn Bai

56 62 Lc QuY Don, phuong ctic L6u,
thinh ph6 Lio Cai

Tang 05, tda nhi Simco, khu tt6 thi V4n
Ph[c, Hi D6ng, Hd NQi.

Phuong TAn Thinh, the,nh ph6 Hda
Binh. tinh Hda Binh

Thriy tli€n, nhi9t ,o rooz
tliQn, xAy drmg, tu
vdn thi6t k€

Sin xuAt, kinh doanh

ciic loai rugu 42,8o/o

Khai thric vd si,n xu6t
c6c sdn phAm tu tlA 45 o/o

K-lro bdi vi luu giE 
40%

nang noa

Sdn xu6t, kinh doanh
phin mAm, tu v6n

itri6t t6 trong tintr 35%
vvc C6ng nghP th6ng
ttn
Sen xuat kinh doanh
hdng may mic 20'97Yo

Hogt ilSng kinh doanh
- Ho?t ttQng xuit khAu lao dong (theo quy tllnh cta ph6p lu{t vi theo ty quy6n cia T6ng

C6ng ty S6ng Di);
- Dich vu nr vAn du hQc;

- Xuit nhip khiu vi kinh doanh: Vat tu, thiiit bi c6ng nghQ x6Ly drmg, miy m6c thi6t bi, nr

li€u san xuit, tu liQu ti6u dr)ng; X6y dgng c6c c6ng trinh din dyng, c6ng nghiQp, giao th6ng;

- Kinh doanh phAt triiin nhd, khu c6ng nghiQp, d6 thi; Kinh doanh vat liCu xay dvng;

- Kinh doanh dich vu 6n u6ng; Chli bi6n 96 vi sdn xu6t si'n phim 95 tir tre, nria;

- Sin xu6t giiy vd c6c sin phZm tir giAy; kintr doanh aich vg lE hanh nQi ttia vd qu6c tii;

- Kinh doanh dich vu thA thao vui choi giAi tri;
- Kinh doanh m6y m6c thitlt bi, linh kiQn <liQn tt, tin hqc' .m6y tinh, iliQn lanh, tlign gia dpng'

thi6t bi viSn th6ng, truyin th6ng, thiiit bi ttiQn tu diAu khiiin, thi6t bi ph6t s6n8;

- Tu v6n thiiit kd trang web, lip ttqt mgng m{y tinh, thi c6ng m4ng tliQn nr vi6n th6ng (Kh6ng

bao gdm dich vg thi6t kii c6ng trinh); Dich vp quAn l! c6c khu d6 thi;
- Thdnh.lip c6c trung tAm thuong mai, trung tam nghi€n crlu trng dtrng phgc vq cho cic nginh

kinh t€ qu6c ddn trong vd ngodi nu6c;
- Nghi€n cr?u ftng drrng vi chuy6n giao c6ng nghQ phin m6m vd ph6t tri€n c6ng nghQ tin hgc;

- Tu vAn nghi€n cuu trng dpng phrit tri6n vi chuyiin giao c6ng nghQ ki thuAt cao;

- Thi6t k6,ihi c6ng, lip ttit, bio tri, bio dudng hQ thi5ng m4ng vi thiiit bi mev tinh, di6n tt, tin
hgc, vi6n th6ng, truydn th6ng (Kh6ng bao g6m dich vu thi6t k6 c6ng trinh);

- Srin xuit vi kinh doanh thi6t bi vat li9u dien;

- Sin xuAt vi kinh doanh nuoc giii khrit, nudc khodng, nu6c tinh lQc;

- Sdn xuit vd kinh doanh c6c loai h6a chSt (Tri h6a chit Nhi nuoc c6m);

- Nghi6n ctru san xuAt mQt s5 lopi vft lipu xiy dpng;

Bu6n bri'n cic mit hdng vd h6a my phim (cho ci nam vd n[);
Mo cric trung tam nu6i dudng, chim s6c ngudi gid ViQt Nam vA ngudi gii nuoc ngodi

(kh6ng bao g6m dich vu kh6m chta b9nh);

XuAt nhip khdu cic m[t hing C6ng ty kinh doanh;



cONG TY cd PHIN srMco s6ne oA
BAo cAo cuA BAN TONG GIAM ooc (riilp ttreo)

Kinh doanh dich vu giao nhfn hang h6a, dich vu khai thu6 hai quan;

Xiy dpg vd kinh doanh c6c c6ng trinh co so ha t6ag;
Dio t4o ngo4i ngE vi gi6o duc tlinh huong phqc vg xuit khriu lao tlQng; Mua brin vi vfn
chuyCn than;

\h|n riy thAc ddu tu cta t6 chuc vi ci nhin (kh6ng bao gdm nh{n riy th6c tliu ru.li6n quan

tliSn ho4t tlQng chring khodn, nhin riy th6c dAu tu li€n quan diin ho4t tlQng cria tii chric tin
dung, kinh doanh bio hi6m);
Kinh doanh dich vu b6t dOng sin: Dich vp tu v6n b6t ttQng sdn, Dich r1t quing cAo bAt dQng

sin, Dich vp quin lj bAt dQng san, Dich vp m6i gi6i bAt dQng sin, Dich vu tlinh gii b6t tlQng
san;

ThiSt k6 thdi trang ttd nQi ngo4i th6t (kh6ng bao gdm thi6t k5 nQi ngo4i thAt c6ng trinh);
Sang tec, si,n xudt vd mua brin c6c lo4i tuqng phir tli€u, tranh nghQ thuft;
In 6n tranh nghQ thuflt, hanh truydn th6ng c6 ttQng vd c6c vin h6a ph:im tluqc ph6p luu hanh
(trri hogt tlQng Nhi nu6c cdm);
Srfurg tric, lip dlr 6n tliu tu, thi c6ng xAy dyng cric c6ng trinh.tuqng ddi, tranh hoinh tnlng,
tranh nghp thuit, tranh llch sri (kh6ng bao g6m dich vp thi€t kC c6ng trinh);
Trang tri nQi ngo4i th6t cric c6ng trinh vin h6a, nhi bio ting, nhd v[n h6a vd c6c c6ng trinh
xdy dlmg khric thuQc nh6m C vi mQt sd hang muc thuQc nh6m B;
Kinh doanh sin phim vat tu, thi6t bi chuy6n nganh m! thudt, sin phAm rni thuat, heng thi
c6ng m! nghQ;

Hoat dQng dich vU tlua nguoi lao tlQng tli ldm viQc d nu6c ngoii;
Khai thric, chii biiin, kinh doanh qufng kim lo4i;
Khai th6c, ch6 bii5n, kinh doanh c6c lo4i khoring sdn (tni loli Nhd nu6c cAm);

Kinh doanh tAt AQng sAn, klo bii, kho ngo4i quan, cic hoqt tlQng dich vu van tai vd hoat

dQng logistics;
Hoet d6,ng cria c6c trung tam, ttai lj tu vAn, gi6i thiQu vi m6i gioi lao tl6ng viQc ldm (chi

ho4t ttQng khi dugc co quan Nhi nu6c c6 thAm quy€n cho ph6p); D4y ngh6; Dio t?o cao

oang;

Dich 4r tu vAn chuydn giao c6ng nghQ.

Trong nAm C6ng ty con tlang trong giai tlo4n diu tu nhi miiy sdn xu6t driL Marble quy md l6n t4i M6
Nay Pu Taungn, th! trin Taunggok, quin Thandwe, bang Rakline, Myanmar.

H6i ddne quin tri vi Ban ali6u hinh. quin lf
H6i tl6ng quan tri vd Ban T6ng Gi6m d5c cria C6ng ty trong nem vd cho di5n thoi di6m lip b6o c6o ndy

bao gdrn:

Tinh hinh tiri chinh vir hoat al6ne kinh doanh

Tinh hinh tii chinh hqp nhat tai thdi rliiim ngdy 3l th6ng 12ndm2014, kiit qui ho4t dQng kinh doanh

trqp nh|t vi luu chuy6n tidn tQ hqp nh6t cho nam tdi chinh k6t thric cing. ngiy cria Tip tloin tlugc trinh

biy trong 86o crio tei chinh hqp nhAt dinh kim b6o c6o niy (hr trang 9 d€n trang 48).

Su ki6n nhft sinh sau nsArv k6t thtic nim tli chinh

Ban Tring Gi6m tl6c C6ng ty khing tllnh kh6ng c6 slr kiQn ndo phrit sinh sa! ngiy 3l th6ng 12 nlm

2014 cho d6n thoi di6m lip brio c6o niy md chua ilugc xem x6t tli€u chinh s6 li€u hodc cdng b6 trong

86o c6o tii chinh hqp nhit.
.rl
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sAo cAo cUa set rdNc cIAv pdc (i6p ureo;

HQi iling qudn tri
H9 vi t6n Chuc v1r

Chu Minh T Chi tich

6ne Nguy6n Thi€n M! Thanh viOn

Ngdy b6 nhiQm mi6n nhiQm

I E thrturg 04 nim 2013

86 nhiQm lai theo nhiQm

ky (2013- 20rE)

I 8 th6.ng 04 nem 201 3

86 nhiQm lai theo nhi0m
ky (2013- 2018)

l8 theng 04 nem 2013 I I th6ng 7 nlm 2014

86 nhigm lai theo nhiQm

k' (2013- 20r8)

l8 thdng 04 ndm 2013

Bi5 nhiQm lei theo nhiQm

ky (2013- 2018)

l3 thing 4 nlm 2012

I E theng 4 nim 2013

Bi D[ng Thi Thuong

Ong Hd Quang Nhdn

Ong Ph4m Vna Hung

6ng Nguy6n Vnn Nggc

Ban kiim sodu

Hq vi t6n

I nann vten

Thanh vi6n

Thinh vi€n

Thdu:h vi6n

Ong V5 Kim Son

Ong Hd H6ng Ninh

Ban Tdng Gidm il6c

Hg vi t€n

Chuc vp

Trudng ban

I nann vten

Thanh vi6n

Chtic vg

Ngiy b6 nhiQm

l8 thdng 04 nim 2013

86 nhigm lei theo nhigm ky (2013- 2018)

I 8 thturg 04 nam 2013

86 nhiOm lai theo nhi€m ky (2013- 2018)

lE thring 04 nim 2013

86 nhiQm lai theo nhigm ky (2013- 2018)

Ngdy b6 nhiQm Ngiy mi6n nhi6m

Nguy6n ThiQn M! T6ne Gi6m

Ong Trin Hodng Kh6nh Ph6 Tiing gidm <l6c

Bd Dfng Thi Thuong Ph6 T6ng gi6m di5c

Ong NguyEn Ngec Thqch Ph6 T6ng girim di5c

Ong Nguy6n Ngqc Kim Ph6 T6nggi6m d6c

OngNguy6n Trsng D4t Ph6 Tting gi6m d6c

nhiQm l4i ngiy
23 thilf:,g 5 nlm 2013

Bd nhiQm lqi ngdy

23 thiing 5 nlm 2013

86 nhiQm lsi ngdy

23 rhiul.g 5 nnm 201 3

6 thdng 8 ndm 2012

6 theng 8 nim 2009

2l thi,fj.gz nlm 201 I

I I theng 7 nlm 2014

I I th6ng 7 n6m 2014

ll thringT ndn20l4

Ki6m to6n vi€n

C6ng ry TNIIH Ki6m torlLn vi Tu v6n A&C eta kiiim toin Bio crio_ tdi chinh hqp nhit cho nim tai chinh

k6t thirc ngAy 3l thring 12 nim 2014, A&C bny t6 nguyen vsng ti6p tuc tlugc chi dinh li ki6m toin vi6n

tlQc lip cta C6ng ry.

Tnich nhi6m cria Ban T6ne Gi6m atSc

Ban T6ng Girim d6c chiu tniLch nhi€m l{p Brio c6o tAi chinh. hqp. nhAt phin 6nh trung thuc va hqp l:i tinh

hinh tai chinh, kiit quA ho4t ttQng kinh doanh vd luu chuy6n tiin tQ cta Tip tloan. Trong vipc lip 86o
cio tai chinh hgp nhAt nriy, Ban T6ng Gid'm <l6c phAi:

Chu Anh



cONG TY cd PHAN srMco SONG DA
eAo cAo cUn BAN ToNC crAv ooc tti6p rheor

Chgn lqa c6c chinh srich kii to6n thich hqp vd 6p dgng c6c chinh s6ch niy mQt c6ch nhit qu6n;

Thuc hipn cdc xdt tloin vd c6c uoc tinh mQt c6ch thdn trqng;

N€u 16 c6c chuin mgc ki5 to:in 6p dung cho C6ng ty c6 duoc tuan thi hay kh6ng vd tAt ci nh&ng sai

lQch trgng yilu so vtri nhfrng chuin mpc niy d6 duoc trinh biy vir gidi thich trong 86o c6o tdi chinh
hqp nhAt;

Lip Blo crio tii chinh hqp nh6t tr6n co sd hoat dQng li€n tgc trt truong hqp kh6ng th6 gin tlinh ring
Cdng ty sC ti6p tuc hoat tlOng li€n tuc.

. Thitit lip vi thuc hien hQ th6ng ki€m soit nQi bQ mQt cdch htu hiQu d6 dam bdo viec lap ve trinh
bdy Bdo c6o tii chinh hqp nhdt khdng c6 sai s6t trong ydu do gian ldn hodc nhim l6n.

Ban Tting Gi6m d6c tlim bio ring, Tip dodn di tuin thr) cdc y€u cdu n€u tr6n khi l{p 86o cio tdi chinh

hqp nh6q cac sii k6 torin thich hgp tlu. c luu git rliy ihi dii phnn 6nh tai brit kj, thoi tli€m nio, v6i mtic

dQ chinh x6c hqp lj tinh hinh tii chinh hgp nhit cria C6ng ty vi 86o cio tdi chinh iluo. c lip tuin thit c6c

chuAn muc k6 toen vn Ch6 dO Kit toiin Doanh nghiQp Vi€t Nam tluo. c ban hinh theo Quyiit tlinh s6

I5/2006/QE-BTC ngiy 20 thAng 3 nnm 2006 cria BQ trudng B0 Tii chinh cfrng nhu c6c th6ng tu

huong din thgc hiQn chuAn mqc vi chti d6 kii to6n crla B0 Tdi chinh.

Ban Tiing Gi6m <t6c C6ng ry c[ng chlu tr6ch nhiQm bdo ve an toen tii sin cr]a Tflp tloin vi do d6 dd

thgc hign crlc biQn ph6p thich hqp d6 ngnn ch[n vi ph6t hiQn c6c hinh vi gian l{n vd cic vi phqm kh6c-

Phe duv6t B:io cio tii chinh

Ban T6ng Gi6m d6c ph6 duyQt Brio c6o tii chinh hgp nh6t <tinh kdm. Brio c6o tdi chinh hqp nh6t tld

phdn 6nh trung thgc vd hgp l;i tinh hinh tdi chinh hgp nh6t cria C6ng ty C6 phin Simco S6ng Daiai thdi

diiim ngiy 3l rh6ng 12 nirn 2014, clng nhu ki5t quA hoqt ilQng kinh doanh hqp nh6t vd c6c luong luu

chuyiin-ti;n tQ trqp nh6t cho nim tdi chintr t iit thfc ngiy 3l thang 12 n1m2014, phtr hqp vdi.c6c chuin

muc ki' toin ve Ch6 dO K6 to6n Doanh nghiQp ViQt Nam tlugc ban hinh theo Quy6t dinh s6

I5/2006/QD-BTC ngdy 20 thdng 3 nim 2006 cria BQ trudng BQ Tii chinh cfrng nhu c6c thdng tu

hu6ng din thlrc hiQn chuAn mqc vd ch6 a6 k6 to6n cria 86 Tdi chinh.

Thay m[t Ban T6ng Gi6m tliic,

Nguy6n ThiQn Mi
Ngiy 26 theng 3 nam 2015
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Headquaners : 2 Truorg Sotr St, W 2, Tatr Bi DisL, Ho Chi l,{iih City

Tel (t4.t\3 54729'72 - Fa* (U.8\3 5472970

Bra&h i! tla Noi :40 GisEt Vo St., Dong De Dist., Ha Noi City

Branch iD Nha Tntrg: 1 t TraD Khanh Du St., Nha Tran8 City
Br&och iD CaD Tho : l62cl4 Tran Ngoc Que St., CaD Tho City
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A&C AUDITING AND CONSULTING CO.. LTD. 7

Sii: 203/201 s/BCTC-KTTV
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INTERNATIONAL

C6ne viCc ki6m to6n bao giim thgc hiQn eic thri tuc ntrin thu thip cac bilrg chung ki6m toin vA cric s6

tieu"ve tiruvdt midr tren 8-6o crio tni chinh hgrp ntrit. Cac tnU tuc ki6g todn dugc lua ch9n dga t€n xdt

ffi;il;'i5;;; riai, t"" ed- cAnh gia tii ro c6 sai s6t treng y6u trong B6o cao tai chinh hqp nhAt

do gian lfln hoic nhlm tin. Xtri ttrw tri€n tl6nh gi6 oic rui ro nAV, ki6mr9{ vi&r- &l xem x& kiem so6t

n6i-UO cua C6ng ty li€n quan ttiin viQc lfp vi trinh bny Bao cAo- tai chinh hqp nh6t qrng th\tc' hqP lf
nti- ttri|t t6 "i" ihn tuc'ki6m toa! phtr hqp voi tinh hinh thUc tii, tuy nhiOn kh6ng nhem mUc tlich tlua

ra j kitin vA nieu qua cua ki6n so6t-n0i b6. cria C6ng ty. C6ng viec ki6m t96n 
"u"q !":,S6T tl6nh gi6

tinl thich hop cia tAc chinh sich k6 todn ttugc 6p dUng vd tinh hqp lf cta c6c uoc tinh ke toan cia Ban

fOng Giam d6c ciing nhu rtrinh gi6 viQc trinh biy tting thii B6o crio tiri chinh hqp nhit'

BAo cAo rdlt roAN DQc LAP

Kinb gi,i: CAC C6 DONG, HOI DdNG QU,{X Tq VI TIN TdNG GIAM D6C
CONG TY cO PuArv snr'rco SONG DA

Chung t6i tE kiAm to6n Bio c6o rai chinb hqp nhAt kem theo cua C6ng ty C6 pn-- Simco S6ng Di,
tluqc l|p ngny 26 thang 3 nen 2014, tu tang 09 tliin trang 4E, bao g6m BanC 9+ q6i kC loin nv.n ntft
tri oedv f ititene t2 n-tm 2014, Bno c6o k6i qui hoat tlQng kinh doanh hgp nhAt, 86o c6o lrru chuy€n

tGtr t"e i.rCtp *6t Jfto nam tai chinh k6t thric cr)ng ngdy vi Ban thuy6t minh 86o c6o tiLi chinh hqp nhit.

Trdch nhiQm cria Ban T6ng Gidn tt5c
gm f6ns di6'n ttiic C6nc ty chiu u-6ch nbigm vA viec lap vi trinh biy rung thuc vn hqP li 86o ctiLo tAi

chinh hoi nhAr cua C6ne-ty theo chuin mUc k6 torin, chi5 alo ke toan doanh nghiep Viet Nam.vi cric quy

dinh ohio li c6 li6n qu- iiin vi€c l6p vi tinh biy B6o c6o tli chinh vi chiu tni'ch nhiQm v€ kiCm soet

nOi UO ri e65 f6ng'Cirirn AOc xac dinfr te can thi6t dd dam beo cho viQc l6p vir binh biy B6o cdo tii
chinh'hqp nhAt knOn-g co sal s6t tsgng y6u do gian l6n hoac nhAm l5n'

Trich nhiQm cria Ifi6m todn vi6n
Tnich nhi€m cria chirns t6i le dua ra i kiiin vA B6o c6o di chinh hqp nhAt dya trOn k6t qui cua cufu

tiA. t"a". Chung t6i & tiiin hanh kifi to6n tbeo c.ric chudn myc kidm toin ligt Nam. !e9 9!uan 
mvc

niv v€u cAu chGe t6i tu6n thri chuio muc vi cic quy.linh vd dao atc nghd nghiQp' l6p k6 boa. ch vi
;-;" il;dklfn', iler-C" aat ttuqc sy drim Uao riqrp hi vA vigc ligu Bao c6o tAi chinh hqP nhit cria

C6ng ty c6 con sai s6t tqng y6u hay kh6ng.

Chinc r6i tin tudms rins cAa $ing chrimg ki&n toAn md chring t6i tE thu tip {uqc li ttiy ttri vir thich

il i.il, j;il? -kt# 
ktil a"t o$ o,i ,A tinr, hinh 13i ;hinh vn y ru6n li6m toan nsoei trir vA k6t

quiL hoqt dQng kinh doanh vi luu chuy6n ti€n tQ cua chung t6i.

Co sd cie J ki6n ki6m to6n ngo4i trir

Tai thoi di6m 3l th6ng 12 nlrn 2014, C6ng ty chua xem x6t vigc trich I6p du phdng khoin dau tu vio

C6ng ty C6 phirn Diu ru phdt riiln Khu Khh t5 Hfi Hi do kh6ng thu thap tluo. c B6o cAo tii chinh ctia

c6ng ty ndy. Voi c6c tii ligu hiQn c6, chring t6i tJr6ng Oa Cenn gia ann nuong (n6u c6) cria vlin da niy

d6n Brio cio tAi chinh hqtp nh6t.



BAo cAo KIEM roAN (iiip theol

{' ki5n ki6m toin ngo?i trir
Theo 1i kiiin cria chfnj r6i, ngo4i trir enh ludng cria ciic v6n dd n€u tai do4n "Co sd cr)a f kiiin kiim
to6n ngoai tru", 86o crio tdi chinh hqp nhet da phdn rinh trung thqc vi hqp li, tren ciic khia c4nh trgng

y6u tinh hinh tdi chinh cria C6ng ty Cd phrin Simco-Sdng Dd t4i ngiy 3l th6ng 12 ndm2014, ctng nhu

kdt qui ho4t dQng kinh doanh vd tinh hinh luu chuy6n tiiin tQ cho nim tdi chinh k€t thric cung ngdy, phit

hgp voi chuin muc k6 torin. chi; d0 k6 toiin doanh nghiQp ViQt Nam vd c6c quy tlinh phip lj c6 li6n

quan diln viQc lip vi trinh biy Brio crio tii chinh hgp nh6t.

C6ng ty TNHH Ki6m to:in vir Tu v6n A&C
Chi nhrinh Hn NQi

Dr?c - Giim
Giiiy CNDKHN ki6m todn: 0368-20i,3-008-1

Hd NQi, ngiy 26 th6ng 3 nim 2015

f"An fi- lnft - Ki6m torin vien
s6 Gi(b :NDKHN kiim todn: 1907-20t3-008-1

j.;*;ii;ii;
INTERNATTONAI



cONG TY cd pnAn srMco s6ne sA
Dia chi: Tda nhd SOng Dd, ti€u khu tl6 thi moi Van Phric, phudng Vqn Phfc, quin Hi Ddng, Hd NOi

BAo CAo TAI cHiNH HOP NHAT
Cho ndm tAi chinh ket th(c ngay 3l th:lng 12 nem 2014

BANG cANo6t xE roANHgP NHAr
Tpi ngiy 3l thdng 12 nim 2014
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'12.7s2.7t4.123

Bdo aio nay phdi dtrvc dac crng vdi Bdn thuyit nifth Bdo cdo tdi chinh hop nhdt



cONG TY cd PHAN srMco s6rue oA
Dia chi: Tda nhd S0ng Dd, ti6u khu cld thi mdi Van Phric, phudng Van Phric, qufn Hd Ddng, Hi NQi

BAo cAo TAI cHiNH HOp wllAr
Cho ndm tdi chinh kiit thfc ngny 3l thing 12 ndn2014

BAng cin d6i k6 todn trgp nt6t (titip theo)

ME
t

so

Thuy6t
minhTAI SAN

B. TAISANDAIHAN

L C6c khoin phii thu dii h4n

l. Phei thu dai han cua kh6ch hang

2. V6n kinh doanh d c6c tlon vi tr\rc thuQc

3. Phdithu dii h4n nQi bQ

4. Pheirhu dai han kh6c

5. Dq phdng phni thu dii h4n kh6 <ldi

II. Tli sin c6 dinh
1. Tai san c6 dinh hitu hinh

Nguy2n gid

\rlA r! nAO mon tuy Ke

2. Tai san c5 dinh thuc tei chfnh

Nguy€n gid
' '- ,:un r! nao mon tuy Ke

3. Tdi san ci5 dinh v6 hinh

NgyAn grd

ura lr! hao mon tuy Ee

4. Chi phi xiy dmg co ban do dang

IIL B6t tlQng sin tliu tu
Nguy€n gi6

. .- . i
ula rl nao mon luy Ke

IV. Cdc khoin iIAu tutAi chinh dii hqn

l. Dau tu vAo c6ng ty con

2. DAu tu veo cdng ty li€n ki:t, li€n doanh

3. DAu hr ddi h4n khric

4. Dg phdng gidm gi6 ddu tu tdi chinh ddi hqn

V. Tli sin dii h3n khic
L Chi phi tra trudc dei h?n

2. Tdi san thuii thu nhip hodn l4i

3. Tdi san dai han khdc

VI. Lgi th6 thudng m?i

TONG CONG TAI SAN

56 cuiii nim 56 ttiu nilm

216.399.13s.39s r75.493.561,995200

210

2tl
212

213

218

2t9

220

221 V.l0
222

223

224

225

226

227 V.ll
228

229

230 V .12

240

241

242

250

251

252 V.l3
258 V.l4
259 V.l5

260

26t V.16

262 V .17

268 V.l8

269

270

129.819.082.149

44.3 80.519.350

62.062.669.427

Q7.682.150.077)

282.160.000

(282.160.000)

85 .438 .562 .799

77.925.8t3.663

6s.067 .469.955

20.745.000.000

(7.886.6s6.292)

8.6s4.239.583

710.677.193

'1 .943.562.390

84.624.010.r79

46.452.6',72.720

62.117.205.791

(r 5.664.5 33.071)

282. r 60.000

(282.r 60.000)

38.17 | .337 .459

82.805.296.712

62.r55.185.445

21.504.000.000

(8s3.888.733)

8.064.255.104

| .320 .217 .868

287 .04t.736
6.456.995.500

334.E8E.221.288

Btio cdo nAy pdi ahm. c aloc cing v'i Bdn thuydt ninh Bdo cdo ,ai chtnh hqp nluil

365.967.879.389

l0



cONG w cd pnhr,r srMco s6ue oA
Dia chi: Tda nhd S6ng D4 ti6u khu tl6 thi m6i Van Phric, phuong Vqn Phnc' quin Hd D6ng' Hd NQi

BAo cAo TAIcHiNg }Iop NHAT
Cho nlm tai chinh k6t thfc ngay 3 I thdng I 2 n[m 20 I 4

ning cin tl6i x6 todn hqp ntrSt (titip theo)

NGUONV6N

NqPHAITRA

Nq ngin hgn

Vay vd ng ngin hqn

Phei tra ngudi ban

Ngusi mua tra fiain trudc
Thu6 vd cric khodn phai nQp Nhi nudc

Phdi hd ngudi lao tlQng

Chi phi phAi trd

Phni tre nQi bQ

Phdi trd theo tiiin d0 kii hoach hqp ddng xdy d\ng
CdLc khoan phei trA, phai nQp ngin h?n khec

Du phdng phAi tri ngin han

Qui khen thuong. phric lgi
Giao dich mua b6n lpi tr6i phi6u Chinh phri

II. Nq dii hgn
'1. Phii tri dni h4n nguoi b:in

2. Phni trd dni hen nOi b0

3. Phii trn ddi h4n kh'ic
4. Vay vd nq dai han

5. Thui! thu nh{p hodn l4i phii tri
6. Du phdng trq c6p mdt vigc lam

7. DU phdng phai tre dAi han

8. Doanh thu chua thuc hien

9. Qui phft tri6n khoa hgc vi cdng nghQ

B- NGUONvONCHOSdHUTT

^t t. -so cuot nam 56 ttiu nem
ME
so

Thuy5t
minh

300

310

3l l v.l9
312 v .20

313 V.2l
314 V .22

Jl)
316 V.23

317

318

319 V.24

320

323 V.25

327

330
JJI

333 V.26

334 V .27

335

JJO

337

338 V.2E

339

400

410 v .29

4t I
4t2
4t3
414

4t5
4t6
4t7
418

419

420

421

422

430

432 V.30

433 V.3l

439

440

A-
I.
l.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

t2.

l7 5.327.749.063

62.692.115.185
14.88t.088.200

6.301.277.916

5 .41 | .899 .273

873.091.552

3.656.347.478

| .643 .87 5 .256-

29.67 4.t29.538

2s0.406.s7;-

1t2.635.633.278_

s5.745.031.414

40.389.390.433

16.501.21 1.43 l

190.640.130.326

190.616.650.083

131.034.260.000

(1.682.000)

3.776.369.55;
31 .892.305.81 l
13.011.857.996

10.903.538.720

23.480.24J
180.000

23.300.243

r38.073.951.051

90.794.108.443

5.160.000.000

6.850.071.740

23.430.440.263

9 .7 54 .82't .866

4.422.877.118

709.505.398

40.466.386.058

47.279.842.608_

2.6t9.t53.5t9
20.278.57 4.699_

24.382.|43s;_

196.814.270.237

196.828.409.330

r 31.034.260.000

(1.682.000)

40.333.28;

31.760.058.963

13.01 r .857.996

20.983.581.084

(r4.r39.093)
(9r.430.000)

77.290.907

I.
'1.

2.

3.

).
o.

7.

8.

9.

10.

I l.
12.

V6n chri s0 hfru
V6n ddu tu cria chri sd hiru

Th4ng du v5n c6 phdn

V6n kh6c cria chrl sd htu
C6 phiiiu qu!
Ch€nh lQch tl6nh gi6 lai tdi san

chCnh lech ry gi6 h6i do6i

Qu! tliu tu ph6t tritin

Qu! dU phdng tii chinh

Qui kh6c thuQc v6n chrl so hitu
Lgi nhuan sau thu6 chua phin ph6i

Nguiin v6n diu tu xiy dpg co ban

Qui h6 trq sip xiip doanh nghiQp

4
c
7
xl

?
\II. Ngudn kinh phi vir qui kb6c

l. Ngudn kinh phi

2. Ngudn kinh phi da hinh thanh tai san c6 dinh

c - Lqr icH c0 DONG THIEU sO

TONG CONG NGUdN VON 334.888.221.2E8

Bdo cdo ,',ty ph,ti Arqc dac cina v&i Bdn thuydt minh Bdo cao di chtnh hqp nh6l

365.967.819.389

ll



c6ne wcd pnin sruco s6ne oA
Dia chi: Tda nhd S6ng Di, tiiSu khu tt6 thi m6i V4n Phric, phuong Vqn Ph[c, qufn Hd D6ng, HiNQi
BAo CAo TAT CHiNH HOp NSAT

- ,. , , . . t . ,
Cho nam Ai chinh k€t thtc ngay 3l thdng 12 nam 2014

Bing cAn diii k6 to6n hqp nh6t 1ti6p theo)

Thuy6t
minh Sii cuiii nem Sii ttdu nem

t93.520,90

4.151.988 7.5s 1 .988

W-.-

NguUi l$p bi5u

,4*/

K6 toin trudng

Phgm Thi Di Giang Phlm Thi Hi6u

cAc cni Trtu NGoAr BANG cAN oor KE ToAN Hop NHAr

cHiTIOU

l. Tdi sar thud ngodi

2. Vat tu, hdng h6a nh{n gift hQ, nh{n gia c6ng

3. Hdng h6a nhin b6n hQ, nh{n kf grii, kj cugc

4. Nq kh6 ddi daxtl9
5. Ngo4i tQ c6c lo4i:

Dollar M! (USD)

Y€n NhAt (Y)

6. Dg to6n chi sg nghiQp, dy dn

rh6'ng 3 nim 2015

CoNG TY
co'pnAir
stMc0

Bdo aio nay phdi itugc dac cnng wi Bdn thuyit ninh &do cdo tdi chinh hqP nhiil t2



cONG TY cd pnAn srMco s6re oA
Dla chi: Tda nhd S6ng D4 tiriu ktru tl6 thi mdi Van Phrlc, phudng Va. n Phtc, quin Hd E6ng' Hd NQi

BAo CAo TAI CHiNH HqP NHAT

Cho nim tdi chinh kilt thric ngiy 3l thdng l2 nam 2014

BAo cAo rnr euA Ho+TDQNG KINH DoANH HqP NHAr
NIm 2014

CHi TII'U

t. Doanb thu b6n hing vl cung c6p dich vy

2. Cic khoin giim tri doanh thu

3. Doanh thu thuin vd bin hirng vi cung cAp dich vg

4. Gi6 v5n hing bfn

5. Lqi nhuin gQp vA bin hing vir cung c6p dich vr;

6. Doanh thu ho?t tlQng tii chinh

7. Chi phi tii chinh

Trong tl6: chi phi ldi vay

8. Chi phi bdn hing

9. Chi phi quin lf doanh nghiQP

10. Lqi nhuin thuin tir hogt tlQng kinh doanh

11. Thu nh{p khic

12. Chi phi khic

13. Lqi nhuin khic

14. Phin l6i ho{c 16 trong c6ng ty li6n k6t, lien doanh

15. T6ng lqi nhuin t6 to6n trufc thu6

16. Chi phi thu6 thu nhap doanh nghiQp hiQn bAnh

17. Chi phi thu6 thu nhip doanh nghiip honn l4i

18. Lqi nhuin sau thu6 thu nh{p doanh nghiQp

18.1. L nhu\n sau thui crta c6 dOng thiiu si5

18.2. Lqi nhuQn sau thud cira ci ilang cia cbng ty mg

19. Lai cd ben trOn c6 Phitiu

Nguiri lip bi6u K6 toin trufing

Pb4m Thi Di Giang Ph4m Th! Hi6u

Thuy6t
minh Ntrm nay

vl.l 75.24J.128.014

344.526.390

74.898.601.684

vt.z 53.618.493.538

21.280.108.146

Don vi tinh: VND

Ntrm trufc

95.637.060.948

399.187.458

95.237.873.490

69.939.895.442

25.297.978.048

2.661.785.035

2.434.845.011

2.461.890.183

12.555.392.368

12.969.525.104

234.050.177

25.000.000

209.050.177

(s.761.984.0r9)

7.416.591.862

2.255.26s.627

ME
so

0l

02

10

ll
20

2l
)',

24

25

30

3l

32

40

45

50

5l
<t

60

6I

62

70

vI.3

vI.4

935.140.412

10.245.351.648

2.t15.543.769

vI.5 13.146.889.550

(r,r76.992.640)

vI.6 6.390.780.637

vI.7 1.294.545.896

5.096.234.7 4l

4.978.310.982

8.897.613.083

r.216.371.999

'1.68r.24t.084 5.161.326.235

7.681.241.084

586

5.161.326,23 5

394

I

(

6?
El
r\
\e\

-^T
CONG

c6'nuh
stilco

Nguy6n ThiQn Mi

Btto ato nay phAi Aqc doc c ng vAi gdn rhuyit ninh Bdo ctio tai chinh hop nhAt l3

1a4,/'
/A[r,-/



c6r'rc w cd pnAn srmco s6re oA
Dia chi: Tda nhe SOng Da, tiiau khu dO thi mdi Van Phtc, phudng Van Phric, quAn He Dong, Hd Noi

sAo cAo rAr cHixs sop NsAr
Cho nam tai chinh kCt thuc ngay 3l thang 12 nam 2014

BAo cAo Luu cHUYtN rItN TF HgP NHAr
(Theo phuong ph6p gi6n ti6p)

Ndm 2014

1.

2.

3.

cHi rrtu

Luu chuy6n tidn tt hoet atQng kinh doanh

L(t nhuin trndc lhui
Dilu chtnh cho cdc khodn:
Kh6u hao rii sin c6 dinh

C6c khoan dp phdng

Lai, 16 ch€nh lQch tj gid h6i do6i chua thuc hien

Lei, 16 tt hoet dong dau tu
Chi phi lZi vay

Lfi nhu$n tu hogt ilong kinh doanh

trrtc thay il6i vdn lru dQng

Tdng, gi6m c6c khoan phai thu

Tlng, gi6m hAng tdn kho

Tang, giem c6c khoen phai tra
Tdng, giem chi phl trd trudc
Tidn Ei vay dl tra

Thu€ thu nhdp doanh nghiQp da nQp

Tidn thu kh6c tu ho4t <tQng kinh doanh

Tidn chi kh6c cho ho4t ttQng kinh doanh

Luu chuyin tiln thudn tir hogt d\ng kinh doanh

II. Luu chuy6n tidn tir boet dQng dAu tu

L Ti€n chi tl,6 mua sim, xdy dpg tAi san c6 dinh ve

c6c tdi san dii h4n khdc

2. Tiiin thu tu thanh lf, nhuqDg b6n tdi sAn c6 dinh vd

cric tdi srin dii han kh6c

3. Tilin chi cho vay, mua ciic c6ng cq ng cria

don vi kh6c

4. Tien thu hOi cho vay, b6n l4i cric c6ng cq ng cta

tlsn vi khdc

5. Tidn chi dAu tu, g6p v6n vdo don vj kh6c

6. Tian thu hdi dAu tu, g6p v6n vdo tlon vi kh6c

7. Tiin thu lii cho vay, c0 tuc vd lqi nhu{n tlugc chia

Luu chryin ttln thudn tu hoqt ttQng ddu tr

ME Thuy6t
s6 minh

02

03

04

05

06

08

09

l0
ll
t2
l3
t4
l5
l6

20

23

24

25

26

30

NAm nay

Don vi tlnl: vl{D

Ntrm tnn6tc

OT E.897.613.083

2.O72.153.370

8.231.120.844

(424 .665 .969)

2.1| 5 .543 .'t 69

20.891.765.097

(12. r 40.827.03E)

22.246.235.564
(7.800.ss0.922)

466.732.656
(433.269.691)

(2.465.r91.293)

1.042.722.000
(681.321.39E)

7.416.591.862

2.669.637.s67

7.60',t.t3E.3r9

90.375.29r

Q.477 .52E.788)

2.46t.890.t83

17.768.101.1i4

(2.7 53 .428 .77 8)

38.393.437.326

(39.639.893.8E2)

627 .798.060
(637.0ss.076)

(r .840 .612 .r09)

(6.234.259.t13)

2l

21.126.294.975 5.681.030.862

(4'7 .267 .22s.340) (t6.9s9.298.299)

(400.000.000)

2.598.203.933

(3.289.370.98r)

920.000.000

541.583.52E

(s00.000.000)

7.900.000.000

g01.28g.575

;

,l

i

(16.896.808.860) (8.658.00E.721)

Bdo cdo nay pwi &ryc dec cllng vti Bdn thutit ninh Bdo ata d chlnh h?p nhiil '14



CONG TY cd PHnil sruco SONG oA
Dia chi: Tda nhd S6ng EA, tiilu khu ttO thi mdi Vqn Phtc, phuong Vgn PhUc, quQn Hd D6ng, Hd NQi

BAo cAo TAI cHiNH HOP NHAT

Cho nim tdi ch{nh kiit thnc ngey 3l th6ng 12 ndm 2014

Bdo c6o hm chuy6n tiAn te hqp nh6t (ti6p theo)

Mt Thuy6t
s6 minhCHI TIEU

III. Luu chuy6n ti.n tir ho+t atong tli chlnh

l. TiEn thu rir ph6t hdnh c6 phi6u, nhin g6p v6n cria

chri sd hilu

2. Tidn chi n6 g6p v6n cho c6c chri sd hilu, mua l4i

cd phi6u cia doanh nghiep da ph6t hanh

3. Tidn vay ngin hen, ddi han nh4n ttugc

4. Ti€n chi trd ng g6c vay

5. Tian chi tri ng thu€ tai chinh

6. Ci5 ttc, Iqi nhuan darechochi sd h0'u

Luu chuyCn dln thuiln tu hogt at\ng tdi chtnh

Lru chuy6n ti6n thuAn trong ntrm

Tidn vd tucng ituong tiAn ttAu n5m

Anh hudng cria thay diii ti gi6 h6i doai quy tt6i ngoai t0

Tian vA tudng dusng tidn cu6i nim

Nim nay Ntm trudc

JI

33

34

35

36

40

50

60 v.l

6l

70 v.l

2.443.1r8.249

6.041.355.1I I

3s.102.342.4;'7.t20.74t.300
( 10.888.710.300) ( 10.060.015.s 16)

28.213.632.131 (2.939.271.216)

(s.913.252.078)

12.044.982.480

(90 .37 5 .29 t)

E.484..t73.360 6.041.355.1 l l

K6 toln truong

-w-"'

Pham Th! DA Giang Ph4m Thi Hi6u

Nguti l$p bi6u

A'{h/
cd'pirnru

stMco
sONG oi{

Nguy6n ThiQn Mi

Rdo cdo nAy phdi Auqc doc.tng edi Ban thuyd. ninh 860 cdo.di chlnh hqP nhdt t5

3 nim 2015



cONG TY cd pnhn sruco s6re oA
Dia cht: Tda nhd Simco S6ng Dd, tidu khu tl6 thi msi Van Phric, phudng V4n Phric, qu4n He DOng, Hd Nqi

BAo cAo TAI cHfNH HOP NHAT

,C_ho 
nlm_tdi chinh L6!ttt'i: lqalufng gleln?_0-11

BANTHUyfTMII\H sAo cAo rAI cHiNHHqP NHAr
Nnm 2014

86o c6o tii chinh hqp nhit crla C6ng ty C6 phAn Simco S6nB Dd cho nim tii chinh k6t thfc ngAy 31

th6mg 12 nAm 2014 bao gOm b6o c6o1ei chinh cria C6ng ty C6 phin Simco S6ng Dd vi c6c cdng ty con

(ggiihung ln TAp dodn) vn lqi ich cta Tip doan t4i cric c6ng ty li€n kiit'

I.

1.

DACDnMHOAT DQNG CUATAP DOAN

Hinh thric stfi hiiu v6n

Linb vu. c kinh doanh

NgAnh nghd kinh doanh

Nhin vi6n
T4i ngny-31 th6ng 12 nim 2Ol4 C}ngty c6276 nhin vi0n tlang lam viec (tai ngiy 3l th6ng 12 nim

2012 Id318 nhAn vi6n).

T6ng sii cic cdng ty con

Trong il6:
Sti luqng c6c c6ng ty con dugc hqp nhAt: 0l .

Danh srich cAc c6ng ty con quan trqng duqc bgp nhit
Quyig bi6u
quyAt cia

: ci5 phdn

: Dich vu, xAy lip.

: - XuAt khiu lao tlQng

- Gido duc tldo tao

- Kinh doanh blit <lQng sin

- Kinh doanh thuong m4i

: 01.

Khu c6ng nghiQP Phia Nam,
thnnh phii Y6n B6i, tinh Y6n
Bei
Tdng 05, tda nhi Simco, khu
d6 thi Van Phric, Hi D6ng, Hd
Noi.
s5 62 Lc QuY Don, phudng
C5c L6u, thanh ph6 Lio Cai

b6o crio tiri chinh hgP nh6t

rj, IQ phin ri lQ 
quYiy

sd htu crta biAu quY€t

ri rcry'
ich cfia

TAn chi
Cdng ty h[u han 99Al2.2, tfudng Thanlwin,

Myanmar Simco S6ng DA qufn Kamayut, khu Yangon

31,3yo

59p9%

35,83Yo

26,94%

l00Yo

27,48%

45%

35%

26,94%

1 Danh sdch c6c c6ng -ty li6n k6t quan trgng tluo-c phAn rlnh trong

theo phudng PhiP v6n chri sd hiiu

chi
Thty iliQn 56 138 T6n Duc Thnng, thanh

ph5 Pleiku, tinh Gia Lai.
C6ng ty
Doa
C6ng ty C6 phAn Khoring
Simco - Fansipan

C6ng ty C6 phAn Tg dQng h6a vir

C6ng nghQ th6ng tin S6ng Dd

C6ng ty C6 phAn Logictics Kim
I nann

Dek

sdn

\Aa ha,it ninh nat fA n\t bO PMn hqP thanh vh phA drqc atac c'ng vA &io 
'1io 

hi chkh haP nhol t6



cONG w cd pnAn sruco s6ne oA
Dia chi: Tda nhi Simco, tiilu khu tl6 thi mdi V4n Phtic, phudng Van Phfc, quan He D6ng' He NOi

BAo cAo TAI cHiNH HQP NHAT
Cho ndm tdi chlnh kiit thfc ngdy 3l th6ng 12 nam 2014

mitrh B60 c6o tii chinh hqp nhAt (ti6p theo

Tj' tQ phan
s& hfru crta

rj g quyilt
biAu quyAt

ten
C6ng ty May
S6ng Di

Phuong Tdn Thinh, thirnh
Hda Binh, tinh Hda Binh
L6 CN -B3, khu c6ng nghiPp
Phir Nghia, xe Ph[ Nghia,
huyQn Chuong M!, Hn NQi.

C6ng ty C6 phin Ruqu ViCt Nam
^.i a.l- I nuv ulen' '

20,97%

32,53%

20,97o/o

42,8%

t')C6ng ty C6 phAn Ruqu ViQt Nam - Thuy Di6n dugc hgp nh6t tu beo c6o tai chinh nim 2013 do

nlm 2014 dd dimg ho4t <fQng.

Danh sich cAc c6ng ty li6n k6t ngirng. rip dgng hoic kh6ng :ip dr;ng phuong phAp v6n chi s&

hiru khi lfp bdo c6o tiri chlnh hgp nhAt

9. Nhfrng sg kiQn inh huffng quan trgng d6n ho4t itQng kinh doanh cta Tip iloin trong n5m

Trong nim C6ng ty con dang tIong giai ttoan tliu tu nhd m6y san xuAt de Marble quy m6 l6n tai

M6 Nay Pu Taung, thi trAn Taunggok, qufn Thandwe, bang Rakhine, Myanmar"

TAn c6ns ty Dla ch! do

C6ng ty TNHH Simco S6ng Dd Phuong Tdn Thlnh, thanh Thanh lf khoan

Hda Binh, tinh Hda Binh trong nim tii chinh

II. r.lAu rAr cnins, DoN vI TIEN rf stl ngltc rnoNc Kf, TOAN

Nim tii chinh
Nim tdi chinh cria Tip iloan bet dAu tu ngiy 0l theng 0l vd ki5t thric vAo ngiy 3l thring 12 hing

nem.

Don vi tidn tQ srfr dgng trong k5 to6n
Don vi tiAn te st dqng trong k6 torln ln D6ng ViQt Narn (MtlD).

crruAN Mr/c vA cn0 D0 KE roAN Ar nqxc

Chuin mu-c vir cb6 aq t6 toan 6p drtng
Tfp doan np dung Ch6 d0 K6 to:tm Doanh nghipp Vigt Nam duo. c ban hanh theo Quy€t tlinh s6

15r2006/eD-BTC ngiy 20 th6ng 3 n6m 2006 cria BQ tru&ng BQ Tii chinh vi cic th6ng tu hu6ng

din thuc hi€n chuin muc vd chi! dQ k6 toAn cia BQ Tii chinh.

Tuy6n bii vA viQc tuAn thi chuin mr;c k6 torin vd ctr6 dQ k6 toin
ean faog Gi6m di5c dim bdo da tuan thi y€u ciu cua c6c chuin myc k6 to6n ve Ch6 dO Kii to'in

Doanh nlhiqp ViQt Nam tlusc ban hinh theo Quy6t tlinh s6 t sZOOOIqO-BTC ngiy 20 thAng 3

nnm 2006 cria SO truong BQ Tii chinh clng nhu cic thdng tu hudng din thrlc hipn chuAn mqc vi
chiS eO ti! toan ctu B0 Tii chinh trong viQc lip 86o c6o tii chinh t6ng hgp.

Ngey 22 thtug 12 nArn 2014 BQ Tii chinh tld ban hinh c6c th6ng tu sau:

.,

l.

,

ninh ni!) Li n1t bO phsn hqp thdnh vit phai atuqc llac cing edi Bdo cdo hi chinh hqP



CONG Tr cd pxAn sruco s6ne oA
Dia chi: Tda nhd Simco, ti6u khu tld thi m6i V4n Phtic, phulng Van Ph'lc, quan He Ddng, Hd NQi

BAo cAo rAr cHfmr uop vsAr
Cho ndm tii chinh k6t thtc ngey 3l thdng 12 nem 2014

Bln minh 860 c6o tii cblnh hqp nhAt (ti€p theo)

IV.

1.

o Th6ns tu sti 200lzo t +/ft-BTC vA huong din ch6 dO k6 toiin doanh nghiQp thay th6 Quytit
dinh;ii l5I2006/QD_BTC ngiy 20 th6ng 3 ndm 2006 cia B0 truomg B0 Tni chinh vi Th6ng tu
s6 z44tzOgfrc-SfC ngiry 3l thri.ng 12 nnm 2009 cua BQ Tdi chinh.

. Th6ng tu s6 zOZIZO14frI-BTC vd huong ain tap sao c6o tdi chinh hgp nh6t thay th€_cho c6c

huong aan li6n quan d6n lip 86o crio tii chinh hqp nhit t4i Th6ng tu s6 I6I/2007/TT-BTC

ngiy 3l th6ng l2 ndm 2007 cria BQ Tdi chinh.

C6c quy tljnh cria cric th6ng tu ndy tlugc rip dpng cho viQc ghi s6, lip vd trinh biy 86o crio tii chinh

tu nnm 2015 trd tli.

3. Hinh thrirc k6 totn 6p dgng 
_

C6ng ty sri dpng hinh thfc k6 to6n tren miy vi tinh.

cAc cHiNH sAcH Kf roAN AP DUNG

Co stfi lfp b6o c6o tii chinh hgp nhAt

86o c6o i;i chinh rlugc l{p tr6n co sd k6 to6n d6n tich (trt cric th6ng tin li6n quan d6n c6c lu6ng

tiAn).

K6t qui hopt tlQng kinh doanh cria c6ng ty con s€ dugc ttua vio b6o ciio tdi.chinh hqp nh6t k6 tu

ngdy mu4 ie nga! cOng ty mp thuc s\t 
"nim quyin ki6m so6t c6ng ty con' K6t qui hoqt.dQng kinh

dianh cta cOn! ry con Ui tranh lf tluo. c tlua vdo B6o crio k6t qui hoat tlQng kinh doanh hgp ni6t

cho t6i ngdy thanh lf.

Ch€nh lQch gita chi phi dAu tu vd phin sd htu cria Tip tloin trong giri yi hqp ty cia tii sAn thuin

c6 thii xic tlinh tluoc cria c6ng ty con tpi ngiy mua ttuo. c ghi nhin ld lqi th6 thuong mai.

2. C<r s0 hqp nh6t
Cdc cdng ty con
C6c c6ns W con lir tlon vi chiu sU ki6m so6t cria c6ng ty mq. SU ki6m so6t tdn tai khi c6ng ty m9 c6

f.f,a nani t U" tiiip hay girA.n ti6p chi ph5i c6c chinh s6ch rai chinh vi ho4t dQng cia c6ngq con de

thu ttu<yi c6c tqi icn [inh tti nr cac noat dQng niy. Khi denh giri quydn ki6m so6t c6 tinh d6n quyCn

bi6u quy6t tiAm nang hiQn ttang c6 hiQu luc hay sE tlugc chuy6n tl6i'

Si5 du cric tii khoin tr€n Bang cnn d6i ki! to6n gifra ciic don vi trong cirng Tip tloin, c6c giao dich

n6i b6. c6c khoan I6i nQi bQ chua thgc hi6n ph6t sinh tir c6c giao dich niy tlugc lo4i hir khi lip_b6o

cio Ai chintr trqp nhit. Cac khoin 16 chua ihuc hien phet sinl tt cec giao dich nQi b0 c[ng tlugc

lo4i b6 trir khi clii phi tqo n6n khoan 15 t16 kh6ng th6 thu h6i tluo. c'

Cdc c6ng ty lian kat
iOne tvii€n tiit li c6ns ty ma TAp dodn c6 nhtrng anh huong tl6ng k6 nhung kh6ng c6 quydn.kii5m

*a,"a6i uoi c6c chinh-srich tii cliinh vd hoat tlQng. Brio c:io tii chinh hqp nhdt bao g6m.phAn lii
hoic 15 cria Tip tloim trong c6ng ty li6n kiit th€o phuong phrip v6n chri so httu ru ngdy bit ddu c6

*ft ftr""* tt6rie k6 cho dEn ngly'inh huong di'ng kC tiit thrlc. N6u lqi tch cria T6p tlodn trong

khoan 16 Jria c6ng ty li6n kilt lon hon ho[c bing gie trighi s6 cr]a khoin tliu tu thi giri tri khoin tldu

tu dugc trinh uelitren uao c6o tii chinh hqp nh6t h bing kh6ng trir khi Tip dodn c6 cic nghia vg

thuc hi€n thanh to6n thay cho c6ng ty li6n k6t.

"n't, 
,O n -At t,i inA" hqp lhanh fi phai dwc dac cing va Bdo aio tdi chlt'h hqp



cONG w cd PHhN srMco SONG DA
Dia chi: Tda nhd Simco, ti6u khu <16 thi mdri V4n Phrfc, phudng Vqn Phric, quan Ha DOng, HdNoi
BAo cAo rAr cHiNH HOP NHAT
Cho nim tdi chlnh ket thfc ngiy 3 I th4ng l2 n6m 2014

Bin minh B60 c6o tii chinh hqp nbdt (tiiip theo)

4.

K6t qua hoqt tlQng kinh doanh, tai sin vd c6ng ng cia c6ng ty li6n kilt <tugc bao g6m trong brio c6o

tdi chinh hqp nh6t theo phuong phriLp v6n chri so hiiu. Khoin dau tu veo c6ng ty li6n k6t tlugc th6

hiQn h6n- b6o c6o tii chinh hqp nhit theo chi phi tliu ru ban tliu vdL c6 tliAu chinh cho c6c thay tt6i

trong phAn lgi ich tr6n tii san thulin cua c6ng ty li6n k6t.

Ch6nh tQch gita chi phi tliu tu vi phin sd hfu cria Tip tloin trong gi6 tri hqp li cr]a tiri sin thuin
c6 thr5 xic tlinh tluo. c cria c6ng ty li6n k6t tni ngiy mua clugc ghi nhdn le lqi the thuong mai

Cric khorin ldi, 15 chua thuc hiQn phet sinh tu c6c giao dich voi c6c c6ng ty li€n k6t dugc loai tru
nrong img v6i ptrln thuQc vd tap <toan khi lip bio c6o tdi chinh hgp nh6t.

Trong trudng hgp chinh sich kii to6n cria c6ng ty con. c6ng ty lien k6t khac v6i chinh sach k6 to6n

cria e! au"g1h6ng nh6t trong Tfp tlodn thi btio crio tii chinh cria c6ng,ty con phdi c6 nhfing tli6u

chinh thich hqp tru6c khi sri dyng cho viQc lip bio aio tai chinh hgp nhit.

TiAn vir tuong ttuong tidn
Ti€n vA cic khoan tuong duong tiAn bao g6m tirin mat, titin grii ngan hiurg, tidn dang chuy6n vd cic
kJroan tliu tu ngin h?n c6 thdi hen thu h6i hoac d6o h4n kh6ng qui 3.thring k€ tri ngdy mua, d6

dang chuyi5n a6I tn2ri mQt luqng tidn x6c ilinh cfing nhu kh6ng c6 nhiAu rrli ro trong viQc chuy6n

il6i thinh ti€n.

Hing tdn kho
HanftOn kho tlugc x6c tlinh tr€n co sd gi6 g6c. Giri g5c hhng tdn kho bao.gdm chi phi mua vi cic
cni fhi lien quan tryc tiiSp khic phrit sinh d6 c6 iluo. c hang tdn kho o tlia didm vi trang th6i hi6n tai,

chi phi quydn su dUng ttAt, cric chi phi huc riiip vi cic chi phi chung c6 li6n quan phrit sinh trong

qu6 hinh ildu tu xAy dpg bdt dQng sin.

Gi6 g5c hang t6n kho tlugc tinh theo phuong ph6p binh quAn gia quydn vi tluo. c hqch to6n theo

phuong ph6p k0 khai thudng xuy€n.

Du phdng ginm gi6 hamg t6n kho tluo. c ghi nhen khi gi6 g6c lon hcn gi6 tri thuAn c6 thti thqc hign

ttuqc. Gi6 tri thuAn c6 the thuc hien duo. c td giri bnn udc tinh cria hdng t6n kho tnr chi phi uoc tinh

dA hoin thinh vi chi phi u6c tinh cAn thiiit cho vi€c ti6u thp chring.

Tdng ho4c giim sli du dv phdng giim gi6 hi,ng tiin kho tlugc ghi nhfn vio gii v6n hing bin trong

n6m.

Cric khoin phrii thu thuong mgi viL phrii thu kh6c

Cic khoan phii thu thuong m4i vi criLc khodn phei thu khac dugc ghi nhfn theo h6a tlon, chimg tir
DU phdng phrii thu k{r6 ttdi tlugc l{p cho. tung khoan.ng phii thu kh6 tldi cin cri vio tu6i no qu6

hgn cria ciic khoin ng hodc du ki6n mtc tdn that c6 th6 xiy ra, cg th6 nhu sau:

. D6i voi ng phei thu que han thanh to6n:

- 30% eii tri tltii v6i khoan ng phrii thu qu6 h4n tii tr6n 6 thdng d6n dudi I ndm.

- 50% gi6 tri d5i v6i khoan nq phii thu qu6 h4n tir I ndm tl6n duoi 2 nim.
- 70% ei6fi d6i v6i khoriur ng phii thu qu6 h4n tu 2 ndm tl6n du6i 3 nim'
- 100yo gie tri d5i v6i khoin ng phii thu qu6 h4n tu 3 nlm trd l€n.

. D6i voi ng.phii.thu chua qu6 han thanh to6n nhrmg kh6 c6 khd ning thu hdi: cin cf vio du

ki€n mric t6n that d€ lfp dU phdng.

i

ninh nny lA m,t b0 p]t<tt hqp thdnh va phdi duqc dec cing vdi &1o ctio hi chinh hap l9



cONG nr cd PHhN srMco s6rc oA
Dia chi: Tda nhi Simco, tiiiu khu tt6 thi mdi Ven Phfc, phudng Van Phtic, quin Hd D6ng' He NOi

BAo cAo rAr cHiNu ugr rHAr
Cho nlm tdi chfnh k6t thric ngay 3l th6ng 12 nlm 2014

Bin minb BAo cAo tAi chfnh hqp nhiit (ti6p theo

Phuong ti€n vin tii, truydn din
I nlet Dl, oung cu quan ly

r r. r tU
I al san co olnn Knac

6, Tii sin c6 alinh hau hinh
Tdi san ci5 dinh htu hinh duqc th6 hign theo nguy6n gi6 trir hao mdnlfiy ki|. Nguy€n gi6. tdi sin c6

tlinh hfu hinh bao g6m toin b0 c6c chi phi mn C6ng ty phAi b6 ra d6 c6 tluo. c Oi sdn c6 tlinh tinh

d6n thoi di6m dua tai san tt6 vio trpg th:ii sin sang su d\rng. CAc chi phi.phitsinh sau ghi nhAn

ban tliu chi tluo. c ghi ting nguy€n giri ui san c6 tlinh n6u cic chi phi ndy chic chin ldm ting loi ich

kinh tat trong tuong lai do srl dgng tai sin d6. Cric chi phi kh6ng th6a mdn tli6u ki€n t€n duo. c ghi

nh{n ngay vio chi phi.

Khi tdi sin c5 dinh htu hinh tluo. c brin hay thanh lj, nguydn gi6 vd kh6u hao lly k6 ttu-o. c x6a s6 vi
bat kj ktrodn lei 15 nio ph6t sinh do viQc thanh lj tt6u ttuqc tinh viro thu nhip hay chi phi trong

nam.

Tii srin ct5 dinh hEu hinh tluo. c khiu hao theo phuong ph6p ttuong thing dpa tren thoi gian hEu

dungu6ctinh. 56 nim khAu hao cria c6c lo4i tii sdn c6 clinh hEu hinh nhu sau: 
,

,i r. , 56 nim
LOat lal san co olnn

Nhi cua, vdt ki6n trfc 6 -35
M6y m6c vi thilit bl 5 -10

6-8
3

8

Tiri sin c6 tlinh v6 hinh
Tdi sAn cii dinh v6 hinh tlugc th6 hipn theo nguy6n gi6 trir hao mdn liy k6. Tii srin c6 dinh v6 hinh

cria C6ng ty li phin mAm m6y tinh.

Gi6 mua cria phin mCm mriy tinh mi kh6ng phni ld rnQt b0 phin gin k6t voi phin cring c6 li6n

quan thi dugc v6n hori. Nguy€n gi6 cria phAn m€m m6y tinh le todn bQ cfc chi phi md.C6ng ty de

chi ra tinh diin thoi di6m 6u" phin rnA. vdo sir dgng. Phin mdm m6y tinh ttugc kh6u hao theo

phuong ph6p ttudng thing trong 03 nnm.

Chi phi xAy dr5ng co bin d& dang
Ctri ptri xay dgng co bAn dd dang phdn 6nh c6c chi phi li€n quan trgc tiiip di:n viQc xdy dung nhd

xuong vd lip tlat m6y m6c, thiiit bi chua hoin thdnh vd chua l6p cl{t xong. Cric tii sAn tlang trong

qui trinh xiy d1mg co ban dd dang kh6ng dugc tinh khAu hao.

Chi phi ili vay
chi phi tli vay duo. c ghi nhin vdo chi phi ktri ph6t sinh. Truong hvp chi phi eli vay lien quan trFc

tiilp-d6n vi€c diu tu xdy dpng ho[c srin xu6t tii sin dd dang c6n c6 mQt thdi gian dn ddi (tr€n 12

theng) d6 c6 th6 tlua vio su dung theo m*c tlich etinh tru6c ho6c bri.Ln thi chi phi tli vay ndy tlugc

v6n h6a.

DAu tu tiri chinh
C6c khodn tliu tu vio chimg kho6n, c6ng ry con, c6ng ty li€n k6t vi co sd kinh doanh tldng ki€m

so6t tlugc ghi nhfln theo gi6 gilc. Ti,in lai, c6 tuc, lgi_nhuin cia oic kj, trudc khi khoiin diu tu clugc

mua tluo. c-hach toan giam gia tri cria chinh khoin <liu tu d6. Tidn ldi, cd ttc vd lgi nhudn cia c6c

kj, sau khi khodn <ldu tu tlugc mua tlugc ghi nhfn doanh thu

Du phdng ginm gi6 chfing khoan tluo. c lip cho timg lo4i chirng kho6n tluoc mua ban tr6n'.hi trudng

va c6 giithi trudng thip hon giri tri tlang h4ch to6n fi€n s6 s6ch. Gin thi truong ldm cin cri xem x6t

trich lip dtr phdng tlugc x6c tlinh nhu sau:

7.

9.

\t
/\

10.

ninh nay ta nAt bO phdn hap thanh va phdi dwc dac cing rdi Btio aio hi chlnh hop 20



. Diii v6i chung khoin tl6 ni6m yiit tr€n Sd giao dlch chring kho6n Hd NOi (HNX) li giti giao

dich binh quSn t4i ngdy trich lflp drr phdng.

. D6i vdi chfng khoen da ni€m yiit hen So giao dich chimg khoin TP. HO Chi Minh (HOSE) h
gii d6ng ctia t4i ngdy trich lfp fu phdng.

. D6i v6i chung khorin de dang hj giao dich hen thi truimg giao dlch cria c6c c6ng ty tl4i chtng
chua ni6m y6t (UPCom) li gi6 giao dich binh quAn tr6n hQ th6ng t4i ngiry trich hp du phdng-

. D6i v6i chfng khoin chua tl6ng kj giao dich d-thi truong giao dich cria cic c6ng ty tlpi chung

li gii trung binh tr€n co sd gi5 giao dich do t6i thiOu cia 3 c6ng ty chtmg kho6m c6ng b6 t4i
ng?ry lfp dg phdng.

. D6i v6i chimg khorin ni6m yiit bi hriy giao dich, ngtrng giao dlch k6 tir ngiy giao dich thti s6u

trd tti ld gin tri s6 s6ch tai ngiy l{p Bi.,ng cin tl6i k6 toriLn gdn nhAt.

Dg phdng cho c6c khorin dAu tu vdo t6 chric kinh t6 khtc duqc trich lip khi c6c t6 chric kinh t6 niy
Ul t6 1tru1ruong hgp 15.theo kti hoach iti ttugc x6c dinh tro.nC phuong rin kinh doanh truoc khi diu
tu) v6i mrlc triin hp Uang ch6nh lQch gifa v6n g6p thuc t6 cria cric.b€n tpi t5 chftc kinh t6 vi viin
chri sd htu thuc c6 nhin (x) vdi tj' 16 g6p v6n cria C6ng ty so vdi t6ng s6 v6n g6p thtrc te cria c6c

bcn tai t6 chfc kinh tc.

Dq phdngcho khoan tliu tu vdo C6ng ty C6 phin Rucru Viet Nam Thuy Diiin <fu.gc trich lip I00%
tr6n giri g6c cia khod,n tliu tu theo Bi6n brin hqp HQi d6ng quin tri C6ng ty C6 phdn Ruqu Vipt
Nam Thpy Di6n Quyiit ttinh tam dirng hogt clQng san xuAt cria C6ng ty.

Tdng, girim st5 du dg phdng c6c khoan tliu tu tii chinh ttuqc ghi nhdn vio chi phi tdi chinh trong
nem.

Khi thanh l! mQt khoin ddu tu, pnan ch6nh lgch gitra gi6 tri thanh l)t thuAn vd giri fi gbi s6 tluo. c

hach to6n vio thu nhip hoNc chi phi.

ll, Chi phi tni trn6tc diri hgn

C6ng cy, dyng cqt

C6c c6ng cp, dpng cp tl6 tlua vdo sri dung dugc phin b6 vio chi phi theo phuong ph6p ttuong thing
v6i thdi gian phAn b6 kh6ng qui 2 nim.

cONG TY cd pnAn srMco SONG DA
Dia chi: Tda nhd Simco, ti6u khu dO thi mdi V4n Phric, phudng Ven Phfc, qu0n Hd D6ng' HA NOi

BAo cAo rAI cHhu sop NuAr
Cho nIm tai chinh k6t thric ngdy 31 th6ng 12 nam 2014

Bln thuy6t minh Bdo c6o tdi chinh hqp nh5t (tiiip theo)

Chi phi phii tri
Chi phi phni tri tlugc ghi nhfn dya n6n c6c u6c tinh hqp lj v€ sli tiAn phei tri cho cric hdng h64
dich vu tl6 sri dung.

- 
I _, ^. .^

I rg cap lnor vlgc
C6ng ty phr;ri chi tni trg cAp th6i vi€.c cho nguoi lao tl$ng lim viQc thudng xuyOn,4i C6ng ty,tir dn
12 thing trd l6n. Mric chi Fe trq cip th6i viQc bdng'/2 thing luong cQng php c6p luong (n€u c6)
binh qudn cia seu theng liAn ke trudc thdi tti6m th6i viQc cho 1 ndm lim viQc ttlii voi thoi gian
ngudi lao tlQng kh6ng tham gia tl6ng bio hi6m th6t ngtri6p.

Trg i5p th6i viQc tlu-o. c ghi nhfn vdo chi phi quin lj doanh nghiQp khi chi tni cho ngudi lao tlQng.

14. Ngu6n v6n kinh doanh

Yin itdu u crta chi s0 h*u
Viin diu hr cua chi sd hEu dugc ghi nh{n theo s6 thuc ti5 da diu tu cria cic ciir tl6ng.

13.

4
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cONG w cd pnhn sruco s6ne oA
Dia chi: Tda nhi Simco, tidu khu d0 thi mdi V4n Ph[c, phuamg V4n Phric, quSn Hd D6ng, Hd NQi

BAo cAo rAr cHiNH HoP NHAr
Cho nem tei chinh kiir thric ngdy 3l th6ng 12 nam 2014

BAn thuy6t minh B6o cAo tii chltrh hqp nhdt (ti6p theo)

16.

17.

i
AI

:'l18. Cdc giao dich bing ngogi tG

Cric liao diph ph6t;inh bani ngoai t€ duqc chuy6n d6i ttreoty gia.t4i ngiy phdt sinh giaodich. Sti

du clc khoin muc tian te c6 g6c ngo4i tC cui5i nam dugc qui tl6i theo t! gi6 tgi nghy k€t thic nem

tii chinh.

Ci phi6u quj
Khi mua lai c6 phiiiu do C6ng ty ph6t h1nh, khoan tiAn tri bao gdm ci c6c chi phi li6n quan tl6n

giao dich tlugc ghi nhdn h c6 phiiSu qui vd tluqc phan rinh li mQt-khoin giim-trir trong v6n cht sd

hru. ruti tti pnat ldnh, chdnh iech gi[a gii tAi phit hanh v]r giri s6 sdch cria c6 phi6u qu! tluo. c ghi

vdo chi ti6u Thflng du v6n c6 phAn.

cii tric
C6 tuc ttuo. c ghi nhfn ld nq phdi ti khi tluqc c6ng bii.

Trich lip cic qu!

Mfc trich lip c6c qu! ttugc thuc hiQn theo Nghi quy6t Oqi hQi c6 d6ng hdng nem.

Thu6 thu nhip doanh nghiQp

Chi phi thuii tiru nhfp doanh nghiQp bao gdm thuli thu nh$p hiQn hdnh vi thui! thu nhfp hoin l4i.

Thud thu nhip hiCn hdnh
Thu6 thu nhOp hicn hanh li khoan thuii tlusc tinh dlratr6n tru {fq tinh thu6. Ty tap.,i* lh:9
ch€nh lQch sov6i lgi nhudn k6 toan ln do tli€u chinh cric khoan ch6nh lQch tam thdi gi0a thu6 vi k6

to6n, c6c chi phi kh6ng tlugc trir clng nhu diAu chinh c6c khoan thu nhip kh6ng phdi chlu thu€ vi
ciic khoAn 15 tlugc chuy6n.

Thui thu nhfip hodn lgi
Thuii thu nhfp hoan l.i li khoan thu6 thu nhdp doanh nghiQp se phni n6p hoic s€ dusc hodn lai do

ch€nh lgch tam thdi giEa gi6 tri ghi s6 cua tii san vi no phii hi cho mqc tlich Bio crio tai chinh vi
citc giir t4 ding cho mpc dich thu6. Thu6 thu nhap hodn l?i phii tra tluqc ghi nhin cho tat cL ciLc

khon-n ch6nh ldch tem thdi chiu thu6. Tdi san thub thu nhip'hoin lei chi tluqc ghi nhin khi. chic

chin trong tuong lai s€ co lqi nhuin tinh thu6 d6 sri dung nhtng ch6nh lQch tam thoi tlugc khiu tru

ndy.

Gin tri ghi si5 cta tdi sin thu6 thu nh,ip doanh nghiQp hoin l4.i dugc xem x6t l?i vao ngi,y ktit thric

nam tiilninn va s€ dugc ghi giim diin mric tlAm bio chic chin c6 t1i lgi nhudn tinh thu€ cho ph6p

loi ich cria m6t phin hoic todn b0 tai san thu6 thu nhfp hodn tqi tluo. c sri dgng. Cric tii san thu6 thu

nhip doanh nghigp hoan lai chua ttugc ghi nhan tru6c d6y tlugc xem x6t l4i vdo ngiLy ket thfc nam

tAi';hinh vd ttirqc'ehi nhdn khi chic'ctiin c6 dn lqi nhuin tinh ttru6 dii co thii sri dpng c6c tai san

thu6 thu nhap hoan l4i chua ghi nh{n ndy.

Tdi sAn thu6 thu nhip hodn lai vd thu6 thu nhip ho6n l4i phii trd dugc xic dinh theo thu6 suit dU

tinh s€ io dune cho n6m tai san dugc thu hdi hay ng phii tni tluo. c thanh toen dua tr€n c6c mtc
thuii su6ic6 hilu lqc t4i ngdy ki5t thfc n6m tdi chinh. Thu6 thu nhip hodn lai tluoc ghi nhin trong

Bdo c6o k6t qurir ho*t d6ng kinh doanh trir khi li6n quan d6n c6c khoin mgc duo. c ghi theng vao vdn

"n,: 
.A nru f.fti aO thu6 ifti nhip doanh nghiQp s€ tluo. c ghi thing vio v6n chrl sd htu'

t:
\

\

^i* ,ia' n 
^At 

t,i pt i, hqP thiuh vit phai dqc il7' cintvbi Btio cdo hi chinh hsP



CONG w cd pnin sruco s6uc oA
Dia chi: Tda nhd Simco, tiiiu khu dO thj moi V4n Phtc, phudng Van Phtic, qu6n HA D0ng' Ha NOi

BAo cAo rAr cHiNH HoP NHAr
Cho nim tai chinh k6t thuc ngey 3l th6Lng 12 ndm 2014

BAn minh 860 c6o tli chinh hqp nhit (ti6p theo

Chdnh lQch t'j gi6 ph6t sinh trong nim tu c6c giao dich bing ngoai t€ cria c6c khoin mpc ti6n tQ c6

g6c ngoai tQ vd ch€nh l6ch f! gi6 do tl6ntr gi6 lni c6c khoin muc ti6n tC c6 g6c ngo4i tQ cu6i nim
sau khi bir tni chdnh lQch tlng vd ch6nh lQch gidm tluo. c ghi nhin vio doanh thu hoat dong tai chinl
hoic chi phi tai chinh.

T! gie st dung d6 qui dr5i cic giao dlch phrit sinh bing ngoai tQ ld ti gi6 thgc tii tai thoi di6m ph6r

sinh giao dich-cria ngin hang ihuong mqi noi C6ng ty co giao dich ph6t sinh. Tj gi6 st dpng dti

dann;ie lai s6 du cii khoan hgc tiil te c6 g6c ngo4i te cu6i nam ld $ giri mua vdo cria ngin hdng

thuorg m?i hgtc rI ei6 mua vio binh qu6n crla c6c ngdn hang thuong m4i noi C6ng ty md tii
khoin c6ng b6 tpi ngiy k€t thric nbm tii chinh.

T! giri sri dpng d6 qui d6i t4i thdi tlicm ngity: 31/1212013 : 21.085 VNDAJSD

2OO.I4 VNID/JPY

3l/1212014 : 21.375 Vl{DtuSD
178,I7 VTID/JPY

86o c6o tii chinh cria c6ng ty con rlang su dung bl gi6 binh quan li6n ngdn hdng t4i ngdy k6t thric

ndm tii chinh d6 cnuyiin tl6i Bao c6o tai chinh tu USD v€ VND li : 21.246VND/IJSD.

19. Ghi nhin doanh thu vir thu nhQp

Doanh thu cung cdp dich vU

Doanh thu 
"unj"Af 

dich v1r ttuqc ghi nhfln khi kh6ng cdn nhfrng y6u t6 kh6ng chic chin ttring k6

li€n quan d6n viQc thanh to6n ti6n holc chi phi kdm theo. Truong hqp dich vu tlugc thuc hiQn trong

nnieu ti t6 todn thi doanh thu tluo. c ghi nhin cen cri vio tj lQ dich vu hodn thdnh tai ngdy k6t thtic

nim tai chinh.

Doanh thu xA) drug
Khi kiit qun thvc hiQn hqp .l6ng duo. c u6c tlnh mQt cich tl6ng tin cfy thi:
. D6i voi cric hgp tl6ng xriy dgng qui dinh nhd thiu tluo. c thanh torln theo tiiin a0 kii hoach,

doanh thu ve chi phi liCo quun tliin hqp d6ng tluoc ghinhin tuong ung v6i phdn c6ng viQc dd

hoan thdnh do C6ng ty tu xic dinh.
. D6i voi c6c hqp ddng xiy dgng qui tlinh nhd thiu dugc thanh toin theo gi6 tri kht5i luqng thuc

hiQn, doanh thu vA chi phi li6n quan tl6n hqp d6ng tluo. c ghi nhin tucmg ing v6i phin c6ng

vi€c cl6 hoin thdnh tluo. c khrlch hing x6c nh6-n vd tlugc phdn rinh tr6n h6a tlon <ld lAp.

C6c khoin t6ng, giam nr6i lugng x6y lip, c6c khorin thu b6i thuong vd c6c khoin thu kh6c chi
tlucrp ghi nhfn doanh thu khi tl6 tlugc th6ng nhAt v6i kh6ch hdng.

Khi kiit que thuc hiSn hqp ddng xdy dgng kh6ng thii udc tinh dugc mQt cach tl6ng tin cAy, thi:

. Doanh thu chi tlugc ghirrhan tuoxg dusng v6i chi phi cria hqp ddng da phnt sinh mi vi€c hodn

tre li tuong d6i chic chdn.
. Chi phi cta hgp tl6ng chi tluo. c ghi nh{n vio chi phi khi <16 phrit sinh.

Chdnh l€ch gita t6ng doanh thu lfiy k6 cria hqp ddng xdy dg.ng da ghi nhan vi khodn tien lfly k6

ehi trdn h6a don thanh to6n theo tiiin tlQ k6 ho+ch cta hqp al6ng tluqc ghi nh{n ld khorin phii thu

[oic phii trd theo tiiin d0 ki5 hosch cria c6c hgp ttdng xiy dyng.

ninh nAy b ndt b0 ptuin hqp thdnh fit phAi duqc tlac ciry vA Bdo clio di chhh hw



c6ne w cd pnin srmco s6nc sA
Dia chi: Tda nhd Simco, ti6u fhu aO tUi m6i V4n Phtc, phudng Van Phric, qufn Hd D0ng' HA N$i

sAo cAo rAt cHiNH HOP NHAr
Cho nlm tdi chinh k6t thfc ngey 3l thang 12nam 2014

Bdn minh 86o c6o tii chlnh hgp nb6t (ti6p theo)

I ten IaI
Ti6n l6i ituo. c ghi nhin n6n co so thoi gian vd lai suAt thuc tti nmg t<y.

lugng tang thdm.

TAi gin tiri chinh
Phdn lo$ tdi sdn tdi chinh
Vigc phin loai cAc tai sdLn tii chinh ndy phu thuQc vio bin chit vd muc dich cta tii srtur tii chinh vi
tluo. c quyiit tlinh t+i thoi tti€m ghi nhin ian tliu. C6c tai san tdi chinh cria C6ng ty g6m c6c nh6m:

cric khoin cho vay vd phdi thu, tdi sin tdi chinh sin sing tt6 bdn.

Cdc khodn cho vay vd phdi thu

C6c khoin cho vay vd phii thu lir c6c tdi sin tai chinh phi ph6i sinh v6i cic khoin thanh to6n c6

tlinh hoic c6 th6 x6c ttinh vi kh6ng tlugc ni€m y6t tr6n thi truong.

Tdi sdn tdi chinh s1n sang dd bdn

Tii sdn tai chinh sin sang ttri ban le cec tai san tai chinh phi phrii sinh ttugc x6c tlinh ln sin sang <ti5

brfur hodc kh6ng tlugc phdn lo4i li c6c rai sin tdi chinh ghi nh{n th€o gi6 tri hgp lj th6ng qua 86o

c6o ki|t quri hopt tl6ng Linh doanh, cic khodn tliu hr giri <tiin ngdy tlio h4n hof,c c6c khoin cho vay

vd phii thu.

citi td ghi si bon itiu crta tdi sdn tdi chinh

cric rai san tii chinh tlugc ghi nhan tai ngdy mua vir dimg ghi nhan tei ngdy brin. Tai thoi tli6m ghi

nhdn lin rtiu, c6c tii srin tii chinh tlugc ghi nhfn theo gi6 mua cQng cac chi phi phit sinh khric li6n

quan trpc tiiip tliin viQc mua, phrit hinh tdi san tii chinh d6.

Nq phii tri tiri chinh vir c6ng cg viin chi s& hau

Cic c6ne cu tdi chinh dusc phan loai li ng phii tri tai chinh hofc c6ng cu v6n chrl sd htu tai thdi

#;;i;i"da;;;" ti" Jr,J riqp vci ban ch6i va dinh nghia cia ns phai g.e tei chinh vi c6ng cp v6n

chri sd htru.

Nq phdi trd tdi chlnh

Vi€c phin loai cric khoan ng rai chinh ph* thuQc vdo bin ch6t vd m*c tlich cta khoin ng tdi chinh

vi rlugc quyilt <linh tai thdi tlliim ghi nh{n ban ttiu. Nq phni tri tii chinh cria C6ng ty g6m c6c

khoan phii tri nguoi b6n, vay vi no, c6c khoin phii tra khic.

Tei thoi tti6m ghi nhdn lin ddu, cic khoin ng phni trn tai chinh khric iluo. c ghi nhdn ban diu theo

gi6 g6c trn cr{c chi phi ph6t sinh li6n quan t4rc ti6p diin ng phii tri tdi chinh tt6'

Gi6 tri ph6n b6 tlugc xdc tlinh bing gi6 tri ghi nh4n ban diu cria ng phii trri tdi chinh tru tli ctic

khoin hoin ni g{5c, cQng ho4c har cac khoan phan bd hy kii tinh theo phucrng ph6p lai suat th*c te

cna phdn ch6nhl€ch gifa gin ni ghi nhin ban tliu vd giri tri tlio han, trir di c6c khodn gidm trir (ryc

titip ioac th6ng qua rie" .,f aUng m6t tii khoen dU phdng) do giim gii tri ho[c do kh6ng th6 thu

not.

Ci atc vd lqi nhuQn ilttgc chia
Cii tuc vi lqi nhuan duqc chia tlugc ghi nhin khi C6ng ty duqc quyEn nhin c6 tfc hoic lqi nhuan

JG" gOp uOn. tleng 
"6 

tu" nh4n bXng cd phi6u kh6ng ghi nhdn veo thu nhip mi chi theo doi s6

21.

^i* n"y A.Ot tO p@n hqP thanh w pui dlw:c dQc ciug vdi Bdo aio bi chi"h hqP



CONG w cd pnAn sruco s6tc oi
Dia chi: Tda nhi Simco, ti€u khu <t6 thi mdi Van Phrlc, Phudng Ven Phric, quan He D6ng' Ha NOi

BAo cAo rAr cHiNH HOP NHAT
Cho nem Ei chtnh k6t thtc ngdy 3 I th6ng I 2 nam 20 | 4

Bdn minh 86o c6o tii chtnh hqp ohiit (tiiip theo)

Phuong phrLp lai suAt thgc t6 le pnucrng ph6p t(nh toin gi6 trl phin b6 cia mQt hoic mQt nh6m.no

pfrai tj iai 
"hinn 

ue, pn- bO thu nbap ial hoflc chi phi lii rong ky c6 li€n quan. Lai su6t thgc tii l]r

lai su6t chi6t khiu cac ludne tiCn ucyc tinh s€ chi tri hoic nhin duo. c trong tuong lai trong sudt vong

tldi dU ki6n cta c6ng c' talchinh ho4c ngin hon, ni5u cf,n thi6t, n.o vA gin tri ghi sd hien tai thuan

cria ng phii tri tii chinh.

C6ng cy v6n chrt s0 htu
COng cU v6n chri s6 htu h hqp rl6ng chr?ng t6 tlugc nhtng lgi ich cdn l4i vd tai sin cria C6ng ty

sau khi tru di toin b0 nghia vu.

Bir trir c6c c6ng cg liri chinh
Cic tdi san tai chinh vi ng phii tra tai chin} chi tlu<y. c bt trtr v6i nhau vd trinh biy gi6 fi thuAn tr6n

Bing cin d5i kii torin khi va chi khi C6ng ty:

. C6 quyAn hqp phep d6 bir tuir gi6 fi dd tluqc ghi nhen; vi
o c6 du tlinh thanh to6n trcn co so thudn hoic ghi nhin tii sdn vi thanh toan ng phii tra ctng

mdt thoi di6m.

86o c6o theo bQ phin
86 phan theo linh vuc kinh doanh li mQt phin c6 th6 x:ic ttinh ri€ng biQt tham gia vdo quri trinh sirn

*u6i no4." cung cip sin phAm, dich vp vi c6 rrii ro vd lqi ich kinh t6 khac voi c6c bQ phin kinh

doanh kh6c.

Bo oh6n theo khu vUc dia li ld mot ph6n c6 th6 xii dinh ri6ng biet tham.gia viro quii trinh sin xu6t

ho4c cung c6p sdn phim, dich vU trong pham vi m6t m6i truimg kinh t€ qr th6 vir c6 rui ro vi loi

ich kinh ti khec v6ic6c b0 phin kinh doanh trong cdc m6i trucmg kinh tC kh6c'

BGn li6n quan
Cric b€n dusc coi li li€n quan nilu mQt b€n c6 khi ndng ki6m soit hoac c6 anh hudng tling k€ i16i

v6i ben kia Fong vi6c ra quy6t dinh cric chinh s6ch tii chinh vi ho4t tlQng. Cric b6n ctng tlugc xem

lir b€n li6n quan n6u ciing chiu sq ki6m so6t chung hay chiu dnh hu6ng t ing k6 chung'

Trong viQc xem x6t m6i quan hQ cria c6c b€n li6n quan, bin chAt cria m6i quan h€ dugc chri trqng

nhi6u hon hinh thtc phrip lf.

Giao dich v6i c6c b€n co li6n quan trong ndm tlugc trinh briLy o thuy'it minh s'5 Vll'1'

^i* ,ay A 
^At 

t'6 plrin hqP thAnh fi phdi dwc dac cing vA Bdo ctio tdi chlnh hqp



cONG w cd PHAN srMco s6ne oA
Dia chl: Tda nhd Simco, tiiiu khu cl6 thi mdi v4n Phfc, phudng V4n Phric, qufn Hd DOng, HdL NQi

sAo cAo rAt cHiNH HQP NHAr
Cho nam tii chlnh kCt thUc ngey 3l th6ng 12 nam 2014

Ben minb B60 c{o tAi cbinh hqp Dh6t (ti6p theo

TTTONG rrN BO suNG cHo cic KHoAN Muc rnimr sAv rnouc nAirc cAN o6r
xf roArngrmrAr

V.

TiAn vir cric khoin trmng ttutrng tidn

Tiiin m[t
_.:
I ren gul ngan nang
-,r-,tI r€n oirnS cnuyen

cOng

56 cuiii n5m 56 diu nlm
5.342.2s5.321

3.142.218.039_

2.100.484.440

3.366.624.271

574.246.400

E.484.473360 6,041.355.111

S5 cu6i nlm
S6 tuqng Gin t4

8.485.230.61 1

400.000.000

8-085.230.611

8.485.230.611

S5 diiu nrm

55 luqng Gii t4
10.536.309.544

2.598.203.933

7.938.10s.611

10.536.309.544

sd ttAu nemS5 cu5i nem
1.105.430.298

3.125.606.948
1.047.688.043

1.056.332.225

4.471.814.499

48'1.825.322

5.218.725.289 6.015.972.046

55 cuiii nrm 56 ttiu nlm
4.935.370.450

300.000.000

14.E92.260.04E

590.100.000

5.1 88.146.850

300.000.000

30.864.500

20.717.730.498 5.5r9.0113s0

56 cuiii nlm 56 iIAu nim
8.500.000.000

2.591.994.227

8.500.000.000

1.500.000.000

|.748.922.278

11.091.994.227

2. DAu tu ngin h4n

C6c khoin cho vay ngin hgn

Cho C6ng ry Cd pnin Th*y
iliQn Edk Doa vay

Cho C6ng ty Cij ptuin Kho,tng
sdn SIMCO - FANSIPAN
Cho C6ng ty Cij p.k)n kryu
Yiet Nam - Th4y DiAn vay

c0ng

Phii thu khich hing

Phai thu khech hirng vA cung cAp dich vg

Phii thu c6c kh6ch hing kh6c

Phii thu cric khich hang vA Xdy lip
c0og

Tri tnnirc cho nguiri b6n

Tri tru6c cho ngudi ban cho dg rin Hi finh
Trd tru6c cho nguoi bam du in Phrtng HiQp

Tra tru6c du 6n t4i Myanmar

C6c khoan tri tru6c kh6c

c0ng

Cdc khoin phii thu khdc

Phdi thu tiin frng mua quydn kiai thec m6

Phai thu tien mg thgc hiQn du rin Myanmar

Phii thu khric

c0og 11.748.922.278

,nt' 
"ay 

n 
^At 

M pnp" hap thAth vd phdi duqc dac ciry vA Bdo dio tdi chirt hQp

f,.



c6NG w cd PHAN srMco SONG DA
Dia chi: Tda nhd Simco, tiAu khu d0 thi mdi Van Ph0c, phudng V4n Phric, qu{n Hd DOng' Hd Nfi
BAo cAo TAI cHiNH HOP NHAT
Cho nlm tAi chlnh kiit th[c ngay 3l thang 12 ndm 2014

Bln minh 86o c6o tii chlnh hqp nh6t (iiip theo

Dg phdng phei thu ngin hgn kb6 tliti

Du phdng nq phii thu qu6 h4n thanh toin
Dg phdng ng phii thu chua. quri han thanh toan

nhmg kh6 c6 khi ning thu h6i

c0ng

Tinh hinh bi6n dQng du phdng phdi thu kh6 ddi nhu sau:

Si5 diu nem

Trich l{p dy phdng bi5 sung

Xri lj nq phdi thu

56 cuSi nim

7. Hirng tdn kho

NguyCn lieu, vat lieu

C6ng c9, dpng cq

Chi phi sin xuAt, kinh doanh dd dang

c0ng

^t t, -so cuol nam 56 diu nem

1.845.1 | 7.68E

3.117.750.655

1.449.E46.844

3.117.750.655

4.962.86E.343 4.567.597.499

4.567.597 .499

39s.270.E44

Ntrm trudc
3.945.956.655

679.870.844
(58.230.000)

4.567.597.499

56 dAu nlm
46.561.560

28.093.472

110.880.590.094

rr0.955.245.126

Nim nay

4.962.868343

s5 cu6i nlm
35.28E.303

23.609.009

88.650.112.250

8E.709.009.562

Chi phi tri trudc ngin h4n

Chi phi C6ng cu dung ca
^. ','. ..1
unl phl Dao nlem

Chi phi sria chta
Tidn thu€ nhd

C0ttg

TAi sin ngin hgn khic
Ld cric khorin tgm fug cta Crin bQ nhdn vi€n C6ng ty.

^A t. -JO CUOI nam 56 dAu nem

48.077.465

20.768.064
37.9r8.228
90.s00.000

28.745.701

18.75 1.401

6.9s8.636

197.263.757 54.455.738

9.

;

)

c

ninh niry td n6, bA phit hq, thdnh va phA dwc /tac cing vdi Mo aio roi chinh hqp 27
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cONG TY c6 pnin sruco s6nc oA
Dia chi fOa nfra Simco, ti6u khu ttd thi mdi Van Phric, Phudng VAn PhUc, qu$n Hd D6ng' Hd NQi

Bio cAo rAt cHiNH HOP NHAT
Cho nam tAi chlnh k6t thfc ngdy 3l thdng 12 nlm 2013

10. Ting giim tiri sin cS atinh hiiu hinh
Nhir crfra, v4t ki5n

trric

minh B6o c{o t}i chlnh hqp nhdt (tiiip theo)

56.150.327.605

Miy m6c vi Phuong tiQn vin thi5t bi, dsng c+ Tii sin c6.tinh
kh:[c c0og

1.459.8E5.727 3.844.390.592

3s6.77s.867

(s4.s36.364)

302.239.503

30s.826.000 62.117.205.79r
(s4.s36.364)

305.826.000 62.062.669.427

t-hi6t fi tAi, truvAn dan quin lf

r.459.885.727- 3.844.390.592
Nguydn gi6

sti tliu nem

Girim do thanh lf
s5 cu6i nlm

Trong d6

Dd khdu hao hdt nhmg
vdn cdn sit d4ng

Gii tri hao mdn

Sti tliu nam

KhAu hao trong nlm
Giim do thanh li
Si5 cu6i nrm

Gi6 tri cdn lgi
S5 dAu nem

s6 cu5i nim

56.150.327.605

1.03 8.508.053 t.188.760.227 2.985.608.956

10.728.449.150

1.820-415.723

1.273.629.304

108.207.13 5

3.226.036.550

105.302.256

302.239.s03

356.775.867

(54.s36.364)

79.642.200

38.228.256

5.515.116.739

15.664.533.07 |
2.072.153.370

(s4.536.364)

1.381,836.439 3.331.338.806 302,239.503 117.870.456 r7.682.150.077
12.54E.864.873

45.421.878.455 186.256.423 618.354.042 226.183.800 46.452.672.720

513.051.786 187.955.s44 44.380.519.350
43.601,462.732 78.049.288

Bdn kuJit,nihh ndJ Id nAt bA phdn hqP thdnh rd phdi duqc dac citng vdi BAo cdo hi chinh hQP nhdt
28



cONG nr cd PHAN srMco s6NG DA
Dia cht: Tda nhd Simco, tiCu khu tl6 thi mdi Van Phtc, phudng Ven Ph[c, qufln Hd D6ng, Hd NQi

BAo cAo TAI cHiNH HOPNHAT
Cho ndm Oi chinh k6t th0c ngdy 3l thdng 12 nam 2013

Bdn thuy6t minh B60 cdo tii chtnh hqp nh6t (tii5p theo)

11. Ting, girim tii sAn cd dinh v6 hinh
Phdn mAm
m6y vi tinh

Nguy6n gi6

56 dAu nam

Ting tong nim
Gidm trong ndm

s6 cu5i nim
Trong d6:

Dd khAu hao hiit nhmg vdn
cdn st dgng

Gi6 tri hao mdn

Sti diu narn

Tdng do khAu hao trong nem

GiAm trong nim
s5 cu6i nxm

Gi{ tri cdn l$
Sti ttdu nnm

55 cu5i nim

DU 6n Phung HiQp

Chi phi <IAu tu khai th6c m6
Myanmar (GD2)
Du rin <liu tu xey dgng nhe

(Silica)

c0ng

Tiri sin c6 ilinh v6
hinh khic

91.660.000

m6y khai thec Cet ftdng

190.500.000

c0og

282.160.000

190.s00.000 91.660.000 282.160.000

190.500.000

190.500.000

91.660.000

9l.660.000

282.160.000

282.160.000

190.500.000 91.660.000 282.r60.000

12. Chi pbi xAy dyng co bin d& dang

Sd tliu nim

Chi phi phnt
sinh trong

nim
2309.020.651

35.817.403.7 17 53.731.640.298

44.913.091

K6t chuy6n
vio chi phi
trong nim s6 cu5i nrm

2.309.020.651

6.464.4t4.958 83.084.629.057

44.913.091

38.171.337.459 53.731.640.298 6.464.414.958 85.438.562.799

13. DAu tu viro c6ng ty li6n k6t, li6n doanh

s5 tuqng Gi6 tri
^t t. -so cuol nam 56 ttAu nem

Sii luo-ug Gii t4

LOng ty Uo pnan rnuy
diQn Dnk Doa

C6ng ty C6 phdn Ruqu VN
Thuy Di6n

C6ng ty C6 phAn khoang
sAn SIMCO - FANSIPAN

C6ng ty C6 phAn Logistics
Kim Thanh

2.600.000 33.327.965.188

2.397.000 5.750.000.000

1.600.000 16.089.707.666

576.684 5.413.815.548

2.7 62.000 29.447.109.589

2.397-000 5.750.000.000

1.600.000 16.093.908.867

576.684 5.440.882.65E

B,in thuyit ninh nq, li m'At bO phdn hsp thanh vA ph^i dkcc dac c nB rA BAo cdo ht chlnh hqp nhdl 29



c6NG w cd PHAN srMco s6ttc oA
Dia chi: Tda nhd Simco, tiiiu khu ttd thi mdi Van Phric, phudng Van Phtc, quan HA D0ng' Hd NOi

BAo cAo TAI cHhur IIop NHAT
Cho nlm tdi chlnh kilt thric ngdy 3l thdng 12 ndm 2014

minh B6o c6o tAi chtnh hqp nh6t (ti6p theo

C6ng ty C6 phan CNT-I
S6ng Di
C6ng ty TNHH SIMCO

S6ng Di
COng ty Cd phin XK may

S6ng DA

cOng

3 50.000 3.513.493.624

83.860 9'12.487.929

65.061.469.955

56 cu5i nim
sd lugng Gi6 tri

56 dAu nrrn

56 luqng Git t4

350.000 3.511.806.717

1.150.000.000

83.860 761.4't7.614

62.155.185.445

*":ruT;* P.ha.n rai hodc

dAu ndm lo rrong KY

Giim do thu
hdi ty thic sii cut5i nem

tIAu tu

PhAn tiii holc
t5 tty t<6

C6ng ty C6 phin
Thuj tliQn Dek29.447.109.589 4.796.942.071
Doa
C6ng ty Cd phin

Rugu VN Thuy 5.750.000.000
Diiin

, ^: , i
LOng ry LO pnan

703.913.528 (1.620.000.000) 33.327.96s.r8E

5.7s0.000.000

16.089.70'1.666'^-:::1 '.-'.16.093.90E.867
JIIVIUU
FANSIPAN

. ^i , ILong ry Lo pnan

Logistics
ThAnh

Kim 5.440.882.658

(4.201.201)

(27.067.r10)

1.686.907

2l1.010.315

s.413.815.548

3.5t3.493.624

972.487.929

. ^l , I
LOng ry uo pnan

CNTT S6ng Dd
C6ng ty C6 phin

XK may S6ng Dd
C6ng ty TNHH

SIMCO S6ng Dn
c0ng

3.511.806.717

761.477 .614

l.150.000.000 (1. 1s0.000.000)

62.155.185.445 4.978.370.982 703.913.528 (2.770.000.000) 65.067.469.955

Tdng kh6c do Viin tliu tu cria chrl sd hEu C6ng ty Li€n k6t teng lim giim t! lQ sd hEu cira C6ng ty
trong C6ng ty li6n kiit

Th6ng tin chi ti6t vA c6c khoin tliu ru vAo c6ng ty li6n kilt tai ngdy 31 th6ng 12 ndm2014
Ti lf vi6n
cam k6t Tf lQ v6n Ti le bi

T6n C6ng ty g6p thqc g6p ich V6n e6p thu. c t6

C6ngtyC6phinThulilipnDdkEoa 27,48v" 31,30% 31,30% 26.000.000.000

Vi5n g6p cin C6ng ty 27,48% 31,30% 3t,30% 26.000.000.000
C6ng ty C6 phil Ruqu Viet Nam - Thuy
Di6n 42,80% 42,80% 32,s3% 23.970.000.000

Viin g6p cua C6ng ty 32,53% 32,5i% 18.220.000.000

V6n ntajn uy tMc c a CBCNI.0 10,27% 10,27% 5.750.000.000

\/t
ilK

Bdn thurdt n'inh ndy la dOt bO phdh hqp thanh vo phAi ihrqc dac cin g fii Bdo ctio tdi chinh hsp ,thil 30



c6rc w cd pnAn srmco s6nc oA
Dia chi: Tda DhA Simco, ti6u khu tlO thi moi Van Phric, phudng V4n Phric, qudn Hd DOng, Hn NOi

Bio cAo rAr cHfNH HoP NHAr
Cho n5m tdi chtnh ki5t thiic ngay 3l theug 12 nem 2014

Bin minh B6o c6o tii chlnh hqp nhdt (tiiip theo

COng ty C6 phAn Kho6Lng sin SIMCO -
FANSIPAN

Cdng ty C6 phAn Logistics Kim Thinh
Cdng ty C6 phAn Ts dQng h6a vi C6ng

nghQ Th6ng tin S6ng Dd

C6ng ty C6 phAn Xulit khAu may S6ng Dri

c0ng

14. DAu tudii hgn kh6c

75.527.6a8J66

56 itdu nem

S6 luqng GiA tri
r3.745.000.000

13.74 5.000.000

7.759.000.000

7s9.000.000

3.300.000.000

2.100.000.000

1.100.000.000

500.000.000

21.504.000.000

lim c5n cu trich ldP dlr

s6 diu nim

803.082.441

803.082.44I

50.806.292

s0.806.292

45%

40%

35%

20,970/o

s9,99% 59,99%

23,s2% 23,52%

35,83% 3s,83%

20,97"h 20,97%

16.000.000.000

s.766.843.Es9

2.900.000.000

890.844.307

(') Day la 
"e" 

khoin nhdn riy thic cliu tu cria cln b0 nhAn vi6n C6ng ty theo c6c hgp tl6ng riy thric

aiu tu. ttreo AO, f4p ttoan iuqc 0y thric <lii g6p v6n th*c hiQn crlc quyAn vi nghia vg li6n quan v6i

tu cech le c6 al6ng cria b6n nh6n g6p v6n.

Diu tu c6 phiiiu

C6ng ty Tdi chinh cd pluin 1.374.j00
S6ng Dd

Diu tu vio tlon vl khric

C6ng ty Cii phin Sit Thqch
Lne
C6ry tl Cii nluin Cao su Phi 300.000
RiAng - Kratie
COng ty Clj phtan Diiu Tu Wnh 210.000
Son

C6ng ryCd phdnDdu w Phdt 
100.000

tri^n khu Kinh tA Hai Hd '
C6np rv Cii phin Diu nr Phdt
fiii; D6 thivd Khu cdng nghiQP 50 000

S6ng Dd Min Trung

cOng

s6 cu6i nim
56 luqng Giri tri

13.745.000.000

13.745.000.000

7.000.000.000

3.300.000.000

2.100.000.000

1. t 00.000.000

500.000.000

20.74s.000.000

1.374.500

69.000

300.000

210.000

100.000

50.000

(')c6ng ty kh6ng thu thfp tlugc Bio c6o tii chinh cia C6ng ty ndy d6

phdng giim gi6 dAu tu tii chinh ddi han.

15. Dr; phdng giim gi6 tliu tu tiri chinh diri hgn
s5 cuSi nim

Dg phdng khoin 15 cira cic c6ng ty li€n k6t, licn

doanh

Cty TNHH Simco S6ng Dd

D1r phdng khoin 15 cria cfc khoin t16u tu kh6c

C6ng ty Tdi chinh Cii ptuin S6ng Dd

COng ty C6 ptuin Cao su Phi Riing - Kratie

cang ry C6 rhdn Sang Dd Midn Trung

c0ng

7.886.6s6.292

4.5 35.8s0.000

3.300.000.000

50.806.292

7.EE6.656.292 853.88E.733

^nn 
,ray A ^d U pt* hgp thdnh fi ph'ti dugc dac cing vdi Btio cdo tai chinh hqP



cONG w cd pnhn sruco s6nc sA
Dia chi: Tda nhd Simco, ti6u khu tlO thi mriri V4n Phric, phudng Van Phtic, qu{n Hi Ddng, Hd NQi

BAo cAo TAI cHiNH HQP NHAT
Cho nlm tai chinh k6t th{rc ngdy 3l th{ng 12 ndm 2014

Bin minh B60 c6o lAi cbinh hqp nhdt (ti6p theo

Tinh hinh biiln dQng du phdng giim gi6 dAu tu tdi chinh dii hen nhu sau:

Nim nay

Sl5 ttiu nlm
Trich lip du phdng b6 sung

Hoan nh{p du phdng

Thanh l! ktroin du phdng

Girim do hgp nhAt

S5 cu6i nim

16. Chi phi trri trudc ddri hqn

E53.88E.733

7.83 5.850.000

(803.0E2.441)

Nim trufc
12.036.690.038

(347.219.930)

( 10.835.s81.37s)

8s3.E88.7337.8E6.6s6.292

S5 tIAu nim

Chi phi ph6t
sinh trong

nIm
Phin b5 viro chi
phi trong nIm

1.230.288.421
89.929.447

9.966.963
r72.70r.000
47.500.000

so cuol nam

798.s58.474 441.696910

35.212.664 227 .417 .783
Chi phi CCDC
Chi phi sria chta
Chi phi khtic

c0ng

5.937.500 41.562.500

1.320.217.86E 230.167.963 839.708.638 710.677.193

Nim nay Ndm tnntc

17. Tiri sin thu6 thu nhfp hoin l4i

Tii san thuii thu nhip hodn lai li6n quan d6n Thu6 1NDN t4m nQp l% cho ho4t dQng chuydn

nhugng Bit dQng san. Chi ti6t phet sinh trong nim nhu sau:

56 ttiu nem

56 phit sinh

55 troan nnap

S5 cuiii nlm

18. Tii srin dli h4n kh6c

K! qu! tgi cric ng6n hang

Ngdn hdng N6ng nghiQp & PWT tinh NghQ An

Ngdn hdng N6ng nghiQp & PTNT tinh Thanh Hda

Ng6n hdng TMCP Diu tuvd Pluit triiin ViQt Nam

- Chi nhanh Quang Trung

Ngdn hdng TMCP Diu t* vd Phdt rriin Vi|t Nam

- Chi nhdnh Hd TdY

c0og

19. Vay vdr ng ngin hgn

Vay v5n Dg rin Hd finh(")

Vay viin Dv A'n Myao-a/")
Vay v5n c6, nhin khic("')
T6ng cQng

287.041.736

(287 .041.736)

515.'191.556

172.444.318

(40r.194.138)

287.041.736

55 cu6i nim 56 dAu nim

11.992.290

33.592.100

1.000.000.000

6.897.978.000

I 1.947.400

33.592.100

1.000-000.000

5.41t.456.000

7.943.562390 6.456.995.500

NIm nay

530.231 .000

6.174.100.000

8.176.757.200

N[m tnrtrc

5.160.000.000

14.881.088.200 5.r60.000.000

^rh 
,by h ,it bO pt4i hqp lhdnh va phdi duqc d7c c ng vA Bdo do rAi chkh hw



cONG w cd pnAn srmco s6nc oA
Dla chi: Tda nhi Simco, ti6u khu dd thi msi VAn Phtc, phu&ng V4n Phric, qufn Hd D0ng Hd NQi

BAo cAo TAI cHiNH HOP NHAT
Cho nlm tdi chlnh k6t thuc ngdy 3l theng 12 nam 2014

Bin minh B6o cAo tli chlnh hqp nh6t (ti6p theo

Vay v6n
Hi finh
Vay vtin
Myanmar
vay von
nh6n khic
cQng

20. Phrii tri nguoi bin

Phei fti ngudi brln du 6n Hi finh
Phrii tri ngudi b6n du riLn Van Phfc
Phii tri nguoi b6n khic
Phii trd ngudi ban vd Xay lip
c0ng

21. Nguiri mua tri tidn trrn6rc

CrlLc khoan ngudi mua ha tiAn tru6c khac

C0ng

22. ThuS vir cic khoin phii nQp Nhir nudc

Sii dAu nIm

DA

56 tri Hi vay
trong nim ^^ t. -so cuol nam

530.231 .000

6.174.100.000

8.t't6.7s7.200
14.881.088.200

56 ttAu nem

5.1E9.167.015

516.339.320

3 l4.l E3.893

281 .587.68E

4.536.238.415

493.844.320

902.078.005

917.911.000

6301.277.916 6.850.071.740

Sii cu6i nim S5 diu nnm

Nguoi mua nir truoc tiAn nhn Dq 6n d6t l5% V4n Phfc

Ti€n ung tru6c cia Du 6n Hi finh 4.292.828.993
1.1 19.070.280

18.062.500.000

5.217.940.263

150.000.000

5.4t1,899.273 23.430,440.263

Thui: GTGT heng bin noi
tlia
Thuii thu nhip doanh

nghiQp

Thuii thu nhip c6 nh6n

Thu6 nhi dit
Cec lo?i thuiS kh6c

ccng

395.161.262

2.239.834.030

13.r49.273

7.106.683.301

Sii phii nQp

trotrg nim

837.257 .538

828.045.251

226.287.972
'130.488.449

5.000.000

56 tli nQp trong
nim 56 cu6i nim

1.232.4t8.800

2.465.t91.293

228.437.l1l
7 .577.768.320

5.000.000

602.687.988

I 1.000.134

259.403.430

9.754.E27,866 2.627.079.210

(') Vuy ri5n Ngdn hdng Thuong m4i C6 phAn BIDV chi nh6nh Ha Tay d6 thanh toAn g6i thiu thi

c6ng CD06 t4i Dy 6n Hi Tinh, thdi hqn 5 th6ng lii suAt 8,5%/nim.

(")Vay u6n tqi COng ty TAi chinh -C6 phin S6ng Di d6 b6 sung v6n luu ilQng phuc vU sin xuit
kinh doanh, thoi h?n 6 th{ng, hi suat l2%olnlm.

t"')Le cec vay ci nh6n theo hqp d6ng huy dQng vtSn d6 phuc vu hont dQng sdn. xu6t kinh doanh v6i

lti su6t huy dQng do th6a thuin giiia b€n vay vd b6n cli vay phir hqp v6i lai suAt ngin hdng cdng b6

tung thoi cli6m, thoi hqn vay tir 06 thiLng tliin l2 thrlng.

Chi tiiit s6 phrit sinh khoin vay c6c nhu sau:

S5 iIAu nln

56 ti6n vay
phrit sinh
trong nIm

530.23 1.000

6.174.100.000

Ting do
v5n h6a

s. I 60.000.000 10.184.970.000 2r.757.200 7.189.970.000

5.r60.000.000 16.E89.301.000 _211 s7_200- J_J8e.e7!.000

S5 cu6i nim

11.508.8r5.524 873.091.552

ninh iay b mAt bA phdn hgP thanh vd phlti duqc dac cing v6i Bdo ato bi chinh hgP

DA



core w cd pnAn sruco s6ttc oA
Dia chi: Tda nhd Simco, ti6u khu tl6 thi mdi V4n Phtc, phudng V4n Phtc, quan Hd Dong, Hd NOi

nAo cAo rAr csixs HoP NHAT
Cho nam tii chinh kiit thfc ngdy 3l thdng 12 nam 2014

Ben thuy6t minh B6o c6o Oi chinh hqp nh6t (tiiip theo)

ThuA gid tri gia tdng
Tip tloin nQp thu6 gi6 tri gia teng theo phuong phnp kh6u tru. Thu6 su6t thuii giri tri gia ting nhu

sau:
l. .. I tulcn vu xuar Knau lao oQng

C6c ho6 dQng khriLc

Thue fiu nhfip doanh nghiPp
Tip dodn phni nQp thu6 thu nhip doanh nghiQp cho crlc khoi'n thu nhfp tinh thu6 v6i thu€ suAt

22%.

Thu6 thu nh4p doanh nghiQp phni nQp trong nem du. c dg tinh nhu sau:

Nim nay

0%

r0%

Nim trufc
T6ng lgi nhuin kii toan tnrdc thuii

Cric khoan tliiu chinh tiing, gi6m
to6.m d6 xric tlinh lgi nhuin chiu
doanh nghiQp:

^, '' . -''- LAC khoAn dIeU Cnmn Mng

Thr) lao HDQT
Ph4t himh chinh

Chi phi kh6ng hqp hi hqp lQ khtic

DU phdng c6ng ty li6n k6t
. ,'^ ,L

Lal lo cong ty llen Ket

- Cdc khodn diOu chinh gidm

T6ng thu nhflp chiu thu6

Trong d6

Thu nhip hr ho4t tlQng kinh doanh B6t d6ng san

Thu nhip tir ho4t tlQng kinh doanh kh6c

Thu6 su6t thui5 thu nhfp doanh nghiQp

Thud thu nhQp doanh nghiQp phdi nQp theo thui
sudt ph6 thbng
Diiu chinh thui thu nhQp doanh nghiQp phdi
nQp cdc ndn trnlc
Thui thu nhAp doanh nghiQp cdn phdi nQp

ThuA TNDN tgm nQp cho hogt ilQng bfu ilQng

sdn

T6ng thu5 thu nh$p doanh nghiQp phii nQp

lgi nhuin ki5

thuii thu nhap

8.E97.613.083

(3.368.649.4s3)

(3.368.649.453)

70.800.000

1.294.232.598

1t5.439.492
r29.249.439

(4.978370.9E2)

7.4t6.591.862

( 1.479.109.386)

(1.479.109.386)

66.624.000

25.000.000

(7.332.717 .40s)
5.761.984.019

5.528.963.630 5.93'1.482.4',16

2.915.408.823
2.613.ss4.807

22%

1.2r6.371.999

(r01.28s.012)

1J1s.0E6.987

(287.041.7s6)

828.045.251

9.021.062.508

(3.083.s80.032)
25%

2,255.265.627

2.039.250

2.257.304.877

2.257.304.877

Thud thu nhQp doanh nghifp tgm nQp cho sd fiin nhfin trndrc ti hogt itQng chuydn nhtqng bdt

ttQng sdn
f'aiao* phriri t4m nQp thu6 rhu nhflp doanh nghigp theo t! lQ l% tr€n si5 tiin nhdn tru6c tu ho?t

tt6ns chuy6n nhuqng b6t dQng san theo qui tlinh t4i luit thu€ Thu nh{p doanh nghiQp' C6ng ty sc

quy& to,in t+i s5 itrJ6 thu nhip doanh ngnipp phii nQp cho hopt tlQng niy khi bdn giao bnt dQng

sin.

Thui nhd itit
Tidn thu€ tlit tlugc nQp theo th6ng brio cria co quan thu6.

:

I

I

nirt nt'y ta nAt b,6 p@n hqp thanh fi Phdi ilwc dac cing vA &io ctto tdi chlnh hoP



cONG TY c6 pnhn sruco s6ne oA
Dia chi: Tda nhd Sinco, ti6u khu tl6 thi m6i Ven Phtc, Phudng Ven Phtc, quan Ha Ddng, Hd NOi

BAo cAo rAr cHius sop t'.nrAr
Cho nlm tdi chinh k6t thtc ngay 3l th{ng 12 n6m 2014

Ben thuy6t ninh B60 c6o tii chiuh hqp ntrdr (ti6p theo)

Ctic logi thui khtic
COng ty kC khai vi n6p theo qui tllnh.

23, Chi phi phrii tri

Thi lao HDQT
Chi phi thAm aa quy6t to,[n VDT
TKBV thi c6ng clulng diy & TBA
Chi phi xuit khiu lao cl6ng

Du phdng phi du 6Ln Van Phic
Chi phi lei vay

Chi phf phii tri khic
c0ng

55 cudi nim 56 dAu nim
288.000.000

124348.434
32.t62.824

728.631.609

244.166.284
17.062.900

209.503.205

223.3s0.000

124.34E.434

32.t62.824

33.7g7.20;
29s.846.940

1.643.875.256 709.50s.398

24. CAc khoin phii tri, phii nQp ngiln hln khic

Kinh phi c6ng <loan
^, ,.i
lJao nrem xa nol

Nh4n ky qu!, kj cugc ngin h4n

Phii tri crla hoat <IQng Xuit khAu lao <lQng

Chi phi nhAn c6ng thu6 ngoii
Nhfln riy thnc diu tu crla CBNV
Tiin g6p vtSn drr 6n Myanmar

Cric khoAn phii tniL dg rln Myanmar

Ti6n nhdn ddt cec hoin thi€n nhi
C6 tric chua chi

PhAi tre CBNV tiin chi quri t4m ring

Cec quy h6 trq CBNV
C6c khoan phrii tri l:hnc

c0og

Qu! khen thu&ng, phnc lqi
La qu! phric lqi

Ting do trich lAp tu lqi nhuAn

Chi qu! trong nim
55 cu5i nin

Phii tri diri h4n khic

K! qu!, kf cuqc ddi ha. n

PhAi tri ti6n nh{n g6p viin tldu tu

55 cu6i nim

Sii cuiii nrm 56 ilAu nlm
407.082.154

1.284.861 .723

r 0.455.000

s.266.949.656

1.875.95 5.071

775.000.000

l7 .034.235.140

539.t24.397

224.377.520
2.2s6.088.877

462.486.892

1.4't6.962.001

883.699.695

7;143.187.032

1.214.345.635

7.370.000.000

9.993.511.185

9.071.913.461

t.022.3E1.520

490.068.600

292.421.560

44s.408.477

29.674.129.538 40.466.3E6.058

25.

26.

NIm nay
1.400.000.000

(r.r49.s93.428)
250.406.572

55 cui5i nen
2.780.305.807

52.964.725.607

56 dAu nam
2.619.153.519

55.745.03r.414 2.6r9.rs3.5r9

ninh nay ta n,t b,A phdn hqP thdnh w phai alugc doc cnng vhi &io ctio tii chihh haP



cONG w c6 pnAn sritco s6r{c oA
Dia chi: Tda nhd Simco, tidu khu ttO thi m6i Ven Phric, phudng Ven PhUc, quan Ha DOng, Ha NOi
BAo cAo rAr cHfNH HOp NHAT
Cho nlm tAi chlnh kiit thric ngiy 3l thdng 12 nAm 2014
Ben thuy6t minh 860 c6o tAi chlnh trqp nhdt (iiip oreo)

27, Vay vA ngdhi h9n

S5 cu6i nim 56 itiu nlm
Vay ddi fun ngin hi,ng TMCP Ddu tu vd Phit
tri6n Vi6t Nam(')
Nq dei hanc)
c0ng

56 dAu nam

22.213.04t.434

lE.176.348.999 20.278.574.699

40.3E9.390.433 20.278.574.699
(') Khoan vay ngdn hirng TMCP DAu tuu vi Phrit tri6n ViQt Nam theo hgp ddng tin dpng sii

0l/2oI2lBIDV-Mysico ngiy 26/12/2013. Gi6 tri hqp d6ng 3.000.000USD, thdi hen vay 96 thring,
l6i su6t dugc xAc dinh t6i thi6u bing lai suAt tham chi6u vd 5W nlm nhrmg kh6ng thip hon sin lii
su6t cho vay theo quy tlinh,

(*+) LA c6c khorl,n vay ddi hpn c6c c6 nhan theo Hqp d6ng nhfn tidn grii c6 lc] h4n voi c6c c6 nhin, thdi
h4n vay li 36 thring v6i tdi suAt theo ldi suAt huy tlQng ti€n grii c6 k! h4n ngAn hnng TMCP Diu tu
vi Ph6t tri6n ViQt Nam t4i thdi di6m gni. TiAn ldi dugc trri 6 thimg mQt lilr vio ngiy cu6i ctng cta
thdng thri 6. Klri ttiin h4n tra lei, sau 7 ngiy lim viQc kd tu ngdy cuiSi cirng cria thftrg thri 6, b€n cho
vay kh6ng d6n nhfn lai thi C6ng ty sC nh{p lni vdo giic tlii tinh cho k} h4n tiiip theo.

s6 ti6n vay
phit sinh Ting do,lii 56 tri l5i vay

trong nim nh6p g6c trong ntrm ^^ t. -so cuor nam
Vay ngAn

hing
Nq cA nhan
dni han

cOng

- 22.2t3.041.434

20.27E.574.699

20.27 8.57 4.699 22.213.04r.434

- 22.213.04t.434

1.596.5 14.600 3.698.740.300 tE.l7 6.348999
r.596.514.600 3.698.740.300 40.389.390.433

28, Doanh thu chua thu,c hiQn

Phi dich v1r Xu6t khAu lao dQng

Nhdn tru6c tidn brtur nhi dtr an dAt 15% Vqn Phfc
Phi dich vu ddo tao

c0ng

55 cudi nrm 56 dAu nnm
16.313.855.612

187.355.E l9

t2.823.893.934
l l .459.741 .81 8

98.478.63 E

16.50r.2t 1.431 24.382.r14.390

-)

I

tl
il

Bdn hlrit ninh nat h nit b0 phAn hsp thdnh va phdt ilugc dac cine vhi Edo cdo .ai chlnh hqp ntuir 36
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cONG nr c6 prin sruco s6le oA
Dia chl: Tda nhd Simco, ti6u khu tt6 thi mdi Van Ph[c, Phudng V4n Phric, quon He Dong, Ha Noi

sAo cAo rAt cHfNH HOP NHAr
Cho nam tdi chinh kdt thtc ngdy 3l th6ng 12 nem 2014

minh 860 c6o tAi chfnh hgp nhdt (titlp theo

29. V5n chri s& hiru
ndng aii chida biin tlSng crta vdn chi st hftu

V6n tlAu tu cria C6 phi6u Ch6nb lQch

chri sd hiiu qui fI ei:i
131.034.260.000 (1.682.000) (r3.242.s00)

Qu! dq phdng Lqi nhuin sau thu6
tii chinh chra phAn Ph6i

Qu! itAu,tu
phit tri6n

3 1.760.05 8.963

c0ng

36 du dAu nam nay
Lgi nhuin trong nim
Lqi nhu{n lfry k6

c6c nlm tru6c do
hqp nhAt C6ng ty
li6n kOt

Ch6nh lQch fi gi6

tlSnh gi6 l4i cu6i
nim
s5 du cu6i nim
trufc

13.011.857.996 14.144.880.951 190.691.118.399

5.r6t.326.23s s.161.326.235

922.388.909 922.388.909

53.575.787 - 53.575.787

131.034.260.000 (1.682.000) 40.333.287 31.760.05E.963 13.011.857.996 20.983.58r.084 196.828.409.330

56 du tliu nam nay 131.034.260 000

Lgi nhuan trong n6m

Trich lip cfc qui
trong nem

Chia c6 tuc nim nay

DiAu chinh thu6

TNDN theo KTNN
Tdng do chuy6n d6i
b6o c6o

(1.682.000) 40.333.287 31.760.058.963 13.011.8s7.996

- 132.246.848

3.736.036.269

20.983.581.084

7 .681 .241.083

(r.s32.246.848)

(17 .034.23s.140)

101.285.012

703.913.529

196.828.409.330

1 .681.241 .083

(1.400.000.000)

(17 .034.23s.140)

r01.285.012

3.736.036.269

703.913.529
Lsi nhudn l0y ki! cric

nim tru6c do hgP

nhAt C6ng ty li6n k6t

S5 du cu5i nrm 131.034.260.000 (1.682.000) 3.776.369.s56 3r.892.305.811 10.903.538.720 190.616.650.083

Bdn thutit ninh t oy lir o,Ot bd phAn hsp thdnh vd phdi drqc ilac cing va Bdo cdo tdi chinh hqp ntuit

13.0rr.857.996

Bin



cONG w cd PHIN srmco s6ne oA
Dia chi: Tda nhd Simco, ti,.u khu dO thi mdi Vqn Phric, phudng Ven Ph[c, quan Hd D6ng' Hd NQi

BAo cAo TAI CHINH HOP NHAT
Cho n6m tAich{nh ket thtc ngey 3l th6ng 12 nlm 2014

Bin ninh 86o c6o tAi clrtntr hqp nhdt (tilip theo

Chi fi& vdn iliu ttt cia chd sO htu
^t t, -so cuol nam

66.830.400.000

64.203.860.000
(l.682.000)

13r.032.578.000

56 dAu nnm

66.830.400.000

64.203.860.000
(1.682.000)

r31.032.57E.000

s6 cu6i ti
13.t03.426

t3.103.426

13.103.426

168

16E

13.103.258

13.103.258

s6 cu5i nlm
(91.430.000)

91.610.000

180.000

56 cu6i nim
'17.290.907

(s3.990.664)

23.300.243

56 ttAu nem

t3.r03.426

13.t03.426

1 3.103.426

168

168

13.103.258

r 3.I03.258

Sd dAu nam
( 148.260.000)

2.799.632.000
(2.742.802.000)

____r24_9!!E

S5 ilAu nnm

r 34.069.08E

(s6.778.181 )

77.290.907

/.
ts,

V6n g5p cria T6ng C6ng ty S6ng Dd

V6n g6p cia eic c6 d6ng kh6c

LO pnleu quy

c0ng

Ci phi6u

56 luqng cii phi6u deng kY phet hinh

S6 luqng c6 phi6u da ph6t hanh

- C6 phiiiu phii thong
^; 

t.)- LO pnteu uu aat

56 luqng c6 phi6u tlugc mua lai

- Cii phiilu phii tMng
^: 

t.:- co pnteu uu aal

56 luqng c6 phiiiu tlang luu hinh

- C6 phiduphii th6ng
^: ,.,!- LO pn,eu tu aat

MQnh gi6 ci5 phiiSu dang ltru hdnh: 10.000 VND.

Ngudn kinh phl

JO OaU narn

Ngudn kinh phi dugc cAp

Chi su nghiQp

c0ng

31. Ngudn kinh phi tli hinh thirnh tii s:in c5 dinh

56 diu nam

Ngudn kinh phi ttuqc cAp

^l r ! I !
50 Knau nao

c0ng

Ban .huyit nnh niry k nOt bO phdn hsp thdrt va Phdi dusc dac cing rA Bdo cao rai chlnh hsp n6l 38



cONG TY cd PHAN sruco s6r,rc oA
Dia cht: Tda nhA Simco, tiiiu khu dd thi mriri V4n Phric, phuimg Van Phric, qu4n HA Ddng' Hd NQi

BAo cAo TAI CHiNH HQP NHAT
Cho ndm tdi chfnh k6t thric ngdy 3l th6ng t2 nEm 2014

BAn minb B60 c6o tAi chinh hqp nhdt (ti6p theo)

TH6NG TrN BO SUNG CHO CAC KIOAN MqC rRiNH BAY rRONG BAO CAO Kf,T

QUA HO+T DONG KINH DOANH T6NG HgP

Doanh thu
Doanh thu bdn hdng vd cung cdp dlch v4

NIm trufc

1.

T6ng doanh thu

Doanh thu cung c6P dich vg

Dich vu xuit khdu lao ttQng

Doanh thu cung ciip aic dich vu khtic

Doanh thu ho?t dOng kinh doanh bAt ttQng sin

Doanh thu hgp tl6ng xiY dPg
C6c khoan giri.rn tnr doanh thu:

- Hdng bdn trd lqi

Doanh thu thuin

Trong il6:

- Doanh thu thuin cmg ctiP dlch vr1

- Doanh thu kinh doanh bdt dQng sdn

- Doanh thu thuiin hoqt tlQng niy dvng

Giri v6n hing b6n

Gi6 vr5n cria dlch vg tl6 cung cAP

Dich vu Xutit ktuiu lao tlSng

Cd,c dich v4 khdc

Gi6 vi5n cria hoat ttQng kinh doanh bAt tlQng sin

Gid v6n cria hgp tt6ng xdY d\ng

C0og

Doanh thu hogt tlQng tiri chinh

Lei tidn gui kh6ng kj h4n

Lei tiAn gti c6 kj han

Ldi cho vay

Ldi ch€nh lQch fi gi6 dd thuc hi6n

Lii chim nQP

C0ng

Nim nay

75.243.128.074
35.976.689.464

30.602.061.820

5.37 4.627.644

36.657 .647.632

2.608.790.978

344.526.390

344-526.390

9s.637.060.948

27.878.6rr.604
23.286.52 t.657

4.592.089.947

63.342.065.999

4.4t6.383.345

399.187.458

399.187.458

74.E98.601.684 95.237.873.490

35.700.009.27 5

36.657.647.632

2.540.944.777

27.479-424.146

63.342.065.999

4.416.383.345

Nim trufcNim naY

22.783.8'19.811

19.975.123.346

2.808.756.465

28.910.175.s25
1.924.43E.202

20.205-s76.25'7

14.403.237.591

s.602.338.666

45.970.496.882

3.763.822.303

53.6r8.493.s3E 69.939.895.442

Nim nay NIm tru6c

5 r.l 19.160

541.583.528

342.437.724

167 .005.542

838.245.787

r.620.907.801

23.871.7 | |
tL.754.194

935.140.412 2.661.785.035

@ doc cing va Bdo ctio tdi chlnh hqP



cONG TY cd PHhN sruco s6nc oA
Dia chi: Tda nhd Simco, ti6u khu tld thi mfi Vgn Phric, phudng V4n Phrlc, quin Hrn D6ng, Hd NQi

BAo cAo rAI cHiNH uqp rurer
Cho nam tdi chfnh k.5t thirc ngdy 3 I thing 12 nln 2Ol4
Bdn minh 86o c6o lAi chlnh hqp nhlt (i6p theo)

Chi phi tii chinh

Chi phi lli vay

L5 ch6nh l€ch tj gi6 da thuc hign

L6 ch€nh tQch t'j gi6 chua thtrc hiQn

Dg phdng giim gi6 ttiu tu tii chinh

L6 thanh lj cliu tu
Chi phi tii chinh kh6c

Phi riy thic etAu hr

c0ng

Chi phi quin lf doanh nghiQP

Chi phi nhdn vi6n quin lj
Chi phi v{t liQu quan l!
Chi phi dd dnng vln phdng

Chi phi khAu hao TSCD

Thu6, phi vn lQ phi

Chi phi ds phdng

Chi phi dich vp mua ngoii
Chi phi bing tiAn khric

c0ng

Thu nhfp kh6c

Tidn ph4t vi phqm hqp ddng

Xri lj nq phii tri qui h4n

Thu nh{p kh6c

c0ng

7. Chi phi kh6c

Phat cham nQp thui5, vi phgm hiLnh chinh

Tidn ph4t chim nQP bno hiilm

Phat chim nQp tii:n qu! dAt 15 %- V4n phfc

Chi phi khriLc

c0ng

Nim nay NIm trurirc

2.1t5.543.769
t07.s34.672

7.835.850.000

r16.917.559

6;178.375
62.727.273

2.461 .890.1E3

228.754.Et3
91.419.945

(347.2t9930)

r0.245.3s1.648 2.434,845.011

NIm nay Nim trrric
7.t80.9'10.874

291.773.612

362.614.7',l5

345.948.963

275.366.845

39s.270.844
2.867 .39s.704

1.427.547.933

7 -116.640.448
859.151.993

99.686.750

334969.954

86.407.3 l5
621.640.844

't.464.674.608

1.972.220.456

13.146.889.5s0 12.555.392.368

Nim nay Nim trufc
5.220.674.916

873.244.695

296.861.026

43.160.136

190.890.041

6.390.780.637 234.050.177

----ir+
366.974.658
927.257.940

313.298

Ndm trufc
25.000.000

1.294.545.a96 25.000.000

)(

@" dac cing vdi Bao cao di chkh haP



c6NG TY c6 pxAtt sruco s6nc oA
Dia chi: Tda nhd Simco, ti6u khu dd thi mdi V4n Phric, phudng Ven Ph0c' qu'6n Hd DOng' He NOi

BAo cAo TAI cHiNH HqP NHAT
Cho nlm tAi chlnh ktit thfc ngdy 3l theng 12 nam 2014

Bin minh B60 c6o tii chlnh hqp nh6t (titip theo)

Lii co bin tr6n c5 phi5u

t qi nhuan kii torin sau thu6 thu nhap doanh

nghiQp

Cric khoan diAu chinh tllng giim lqi nhuin k6

toin dA xic tlinh lqi nhuAn phan bO cho c6 tl6ng

sd htu c6 phiiiu ph6 th6ng:

Lgi nhufn phin b6 cho c6 <l6ng sd hitu c6 phiilu

phiii th6ng

C6 phi6u ph6 thdng ttang luu hdnh binh qudn

trong lc!

Nim nay

7 .681 .24r.083

7.681.241 .083

t3.103.426

Nim trrnfic

5.161.326.235

5.161.326.235

13.103j26

394586

Nim trudc

13.103.258

13.103.258 13.103.258

vII,

Nim nay

1.148.525.0E0

525.600.000

1.337 .490.9s0

4E7.440.000

1.674.12s.080 1.824.930.950

Giao dlch vdd ctic bAn lidn quan khdc

Cric b€n li6n quan khric v6i C6ng ty gdm:

Ben ti6n quan Y0i {uan hQ

Tau-- co"g ty so.g oa c6ng tY m9

Ail ta-6 ;h* itrsu viQt Nam - rhuv Di6n 96"c 
tv li:" f:

Conl ty CO pfrAn ffrriy <lipn Ddktloa C6ng ty liOn kOt

coni ty c6 prtdn rv d{ng h6a vi c6ng ngfrQ th6ng tin S6ng Dd c6ne tv liOn k;t

cOn-g ty captrAn rrro6ng san SIMCO - FANSIPAN C6nc tv 
liin I::

con! ty c6 phin l-ogistics Kim Thinh C6ng tv li6n k6t

;il ;, ;6 ;ili" x"Zt ru'a" mav S6ng DA c6ng tv li6n ki5t

io.i ty ca prta. rdi chinh S6ng Dd Thanh viOn tdp tlodn

io"e ty Ca i,hA" S6ng Dd 27 Thinh vi€n t@p tloin

4,

{

Lii co bin tr6n c5 phi6u

C6 phiiSu ph6 th6ng tlang luu hi'nh binh quan trong n[m tlugc tinh nhu sau:

Nim nay

c6 phi6u ph6 th6ng tlang luu hinh ddu ndm 13.103.258

Anh huong cria c6 phi6u ph6 th6ng mua l4i

C6 phi6u ph6 th6ng ilang luu hinh binh quin
trong ntrm

xsotlc rndxc Ttr{ IGric

Giao dich vr6ri c6c bGn li6n quan

Giao dlch vtiri ctic thdnh viAn qadn Ii' chrt chfu vd cric cd nhdn cd fiAn quan

ir" ,ii* vi€n quin lf chri chiit vi c6c c:i nhin c6 li6n quan g6m, c6c thinh vi€n H6i dting quan

rri, Ban Tiing Giim dilc vd c6c thinh vi6n mit thi6t trong gia tlinh cric c6 nhAn niy'

Thu nhip cta cdc thiLnh vi6n quin lf chri ch6t nhu sau:

NIm tnnfc

I ren luong

Thi lao

c0"g

@ cing va Bto aio hi chlrt hqP

8.



cONG TY cd pnAn sruco s6nc oA
Dia chi: TOa nhd Simco, tiiiu khu tt6 thi mrlri Vqn Ph[c, phu]ng V4n Phr1c, qufn Hd D0ng, Ha NQi

BAo cAo rAr cHiNu uop lurAr
Cho ndm tAi chlnh kCt thnc ngdy 3l theng 12 nlm 2014

Bln thuyiit minh Bdo c6o tii chinh hqp nhdt (tii:p theo)

CdLc giao dich ph6t sinh trong nam gi8a C6ng ty v6i cric b€n li6n quan kh6c nhu sau:

Nim nav NIm trudc

C6ng ty C6 phin Rvgu ViQt Nam - Thtly DiSn
Cung cAp dich v9 cho Simco S6ng Di
Vay c6ng ty Simco S6ng Dd

Simco S6ng Di H6 trg vt5n

C6ng g Ci phin Thiy iliQn Ddkitoa
G6c vi lii vay phdi tri Simco S6ng Dd

Chuy6n ni tidn vay cho Simco S6ng Di
Chuyiin trd ti6n riy th6c diu tu vd cho C6n bQ

nhdn vi€n

C6ng 0 C6 phin Ttf ilQng hda vd C6ng nghA

thdng tin SOng D,i
Simco S6ng Ed cung cAp dich vu thu€ vdn phdng

Cung c6p thiiit bi cho Simco S6ng Di

C6ng ty CA phin May xufu khdu S6ng Eit
TiCn chuy6n nhuqng v6n

C6ng ry Cdi phin SOng Dd 27

Ung tru6c chi phi dg 6n

CQng ng phrii thu

C6ne ty CA phdn Ttt .tQng hda vd Cdng ngh| th6ng
tin SOng Dd
Phei tra v€ thi6t bi cung cAp

t47.rzs.000

2.598.203.933

1.620.000.000

3t8.230.247

E.08s.230.61I
1.976.354.222

6t.696.437
769.130.000
2E5.980.240

1.620.907.801
7.900.000.000

4t9360.47 s

293.882.445

s6 ttAu nrm
T4i ngdy k6t thric nim tii chinh, c6ng ng voi cric b€n li6n quan kh.6c nhu sau:

Sd cu6i nim
C6ng ry C6 phdn Ru(u Viet Nam - Thqy Diin
Phii thu ti6n g6c vi l6i vaY

Phai thu vd kh6i luqng xiy l6p

Phii thu tidn hd trs v6n

C6ng ty Cd phin Thiy iliQn Ddkitoa
PhAi thu tidn gi5c vi l6i vay

C6ng E C6 phdn Tqr itQng h6a vd COng nghQ thbng
tin Sbng D,it

Phdi thu vd phi dich vtr di cung cdP '137.688.043

310.000.000

1.400.000.000

7.93E.105.61I
't.976.354.222

3 E.850.240

2.598.203.933

456.448.525

310.000.000

1.400.000.000

12.5n9.272.876 16.712.980.601

323.270.690

-n-h 

nity a .Ot bO pn1" hap thdnh ea phlri llwc doc cing voi &io cdo tai chlnh hqP



cONG TY cd PHAN srMco s6nc oA
Dia chi: Tda nhd Simco, ti6u klru tlO thi moi VAn Phtc, Phuimg V4n Phric, qufu Hd DOng, He NOi

BAo cAo TAI cHiNH HOP NHAT
Cho nlm ai chtnh kiit thfc ngdy 3t thdng 12 nim 2014

BAn thuy6t minh 860 c6o tdi chlnh hqp nhdt (tiiip theo

C6ng ry C6 phin SOng Dd 27
Phei tre vA kh6i lugng xiy lip hoin thd.mh

CQng ng phii tri

^t t. -v) cuot nam 56 dAu nlm

1.399.620.100 t.1 I 1.711.100

1.399.620.100 1,434,9E1.790

c0ng

30.325.381.631 39.198.s92.409 s374627.644 74'898.601'684

Th6ng tin v6 b,Q ph$n
Th6ng tin b6 phin tlugc trinh bny theo tinh vuc kinh doanh vi khu vFc tlia li. Brio c6o bQ phin

chinh v6u li theo linh wc kinh doanh do c6c hoat dOng kinh doanh cia C6ng ty dugc t6 chfc vi
qurin lj theo tinh ch6t cia sin phim vd dlch vu do C6ng ty cung cfp vdi m6i mqt b0 ph4n ld mQt

don vi kinh doanh cung cip crlc san phAm khric nhau vi phgc vU cho cac thi trudng khec n-hau.

Ltnh vyc kinh doanh
C6ng ty c6 c6c linh lgc kinh doanh chinh sau:

_ Linh vFc kinh doanh dich vp Xu6t khiu lao tlQng: cung cap dich vu dua ngudi lao tlQng tli lim

viQc tgi nu6c ngoii.

LInh vgc kinh doanh nhd vi h4 tAng xAy lip: Xiy dyng cic c6ng trinh co sd ha tAng, brlm biQt

thg, cen hQ li6n k6.

Linh vuc kinh doanh kh6c: Cung c5p dich vq cho thu6 nhi dgy hoc, c6c dich vu kh6c'

Th6ne tin ve k6t qui kinh doanh, tai san cli dinh ve c6c tai sin ddi han kh6c vi gi6 fi c6c khoin cht

phi 16 khong Uirw ti6n cira bQ phfn theo linh vuc kinh doanh cta Tip doin nhu sau:

Kinh doanh Kinh doanh nhi
dlch vg xudt vA hq ting xf,y Kinh doanh

kh6u lao dOng liP

Tdng doanh thu thudn vA) bdn

hdng vd cung cAP dlctt v,! -{419!l{i1__

Ntrm nay

Doanh thu thudn vA b6n heng va

cung cAp dlch vg ra b€n ngodi

Doanh thu thuan vC b6n heng vA

cung c6p dich vu gita c6c b0

Ph4n

K6t qud kinh doanh theo bQ Phfln

C6c chi phi khdng ph6n b6 theo

b0 phan

Lqi nhuAn tu ho4t tlQng kinh
doanh

39.19E.592.409 5.314.627.644 74.898.601.6E4

10.350.258.285 8.363.978.682 2.565.87r.179 21.2E0.108.146

(r 3.146.889.5s0)

8. t 33.218.596

935.140.412

(10.245.351.64E)

6.390;180.637

(t .294 .54s .896)

4.g',tE.370982

(r .216.37 1 .999\

7.6E1.21L083

Doanh thu hoat dong tdi chinh

Chi phi tai chinh

Thu nhap khac

Chi phi khtic

PhAn lai hofc 16 trong c6ng tY

li€n k6L li€n doanh

Chi ph{ thu6 thu nhaP doanh

nghiQp hiQn henh

Lgi nhuln sau thud thu nhAP

doanh nghie.p

^i"h 
dy tA .At bO prrd., hw thanh va plaii dugc dac cinE vdi Bdo cdo hi chitth hap



c6NG Tr cd pnhn srmco s6ne oA
Dia chi: Tda nhA Simco, tiriu khu tl6 thi mdi Van Phric, phuong V4n Phric, qu$n Hd D6ng' Hd NQi

sAo cio rAr cHNu sop NHAT
Cho nam tdi chlnh kCt thUc ngay 3I thring 12 nlm 2014

Bin minb B5o c6o tiri chfnh haT nhdt (ti6p theo)

Kinh doanh
dich vq xudt

khAu lao tt0ng

21.E41.56i.253

Kinh doanh nhA
vi hg ting rAy Kinh doanh

lip kb6c c0ng

Tdng chi phi khdu hao vdr ph6n
b6 chi ph{ td lrntc ddi hgn

Tdng chi phl hhdu hao vd ph n
bri chi pht td trctc ddi hgn

NIm trufc
Doanh thu thuAn v€ b6m hdng vd
cung c6p dlch vg ra b€n ngodi

Doanh thu thudn vd brin hdng vd
cung cdp dlch vp gita c6c bQ

Phan
Tdng doanh thu.thudo rC bdo
hdng vd cung cAp dlch vtl

Kilt qui kinh doanh theo bQ phfn

C6c chi phi khong phan b6 theo

b0 phin
Lqi nhuan fi hoat dQng kinh
doanh

Doanh thu hoat tl0ng tii chfnh
Chi phl Ai chinh
Thu nhip kh6c

Chi phl kh6c

Phdn lai ho4c 16 trong cdng ty
li€n k6t, li€n doanh

chi phl thu6 thu nhap doanh
nghiQp hiQn henh

Chi phi thuii thu nhfp doanh

nghiQp ho6n lqi

Lqi nhu\n sau thuii thu nhfip
doonh nghiPp

Tdng chi pht *hdu hao vd PhAn
b6 chi phi trd trudc ddi hgn

28.236.285.121 57.511.53s.019 s3.952.101.028

702.650.562 908.216.212 2.911.E62.008

22 .EE7 .334 .199 6'l .'l 58 .449 .344 4.592.089.94'1 95.?3'1.873.490

22.887.331.199 67.758.149.344

15.2s2.876.360 1E.024.130.159

4.592.089.947 95.237.873.490

(7.9'79.028.4'1 r) 2s.297.9'18.048

Tii sin vi ng phii tri ctia b6 phfln theo linh vuc kinh doanh cia COng ty nhu sau:

Kinh doanh Kinh do€nh nhd
dich vg xu6t vA hg tlng x6y Kinh doanh

kh6u lao tt0ng liiP dich vu kh6c

(12.555392.368)

12.7 42.585.6E0

2.661.785.035
(2.434 .84s -0r r)

234.050.1'l'l
(25.000.000)

(5.761.e84.019)

(2.2s5.26s.627)

5.161.i26.235

906.156.558 2.683.581.303 181.870.162 3.771.911.323

c0ng

s6 cu6i nim
Tai sen fiuc tiep cria bQ ph{n

Tdi sdn phdn b6 cho bQ Phfn

C6c tai san khOng Phdn b6

theo bQ phfn

Tdng tdi s,in

nn ruc ti6p cta b0

r.105.430.298 97.660.086.960 43.644.209.596 142.409.726.854

r.867 .069.7l8 2.634.6s'7 .601 334.507;199 4.611.348;764

218.946.803;77 |
365.967.879.3E9

24.28't.618.36E 12.180.600.558 25 .692 .036 .549 62 .160 .255 .4'1 5

:I

NI

ll
ir!

n

;

Nq phdi

Phan

Wa .a ta 1a hqp thdnj' va phoi dwc dac cidgva &io cdo tbi ch{nh hqP 44



cONG rY cd PHAN srmco s6ne oA
Dla chi: Tda nhi Simco, tiiiu khu dd thi moi V4n Phric, phu&ng V4n Phuc, qu6n Hi D6ng, Hd NQi

BAo cAo TAI cHiNH HOP NHAT
Cho nim tdi chfnh ket thtc ngay 3l th6nB 12 nlm 2014

Bln thuy6t nitrh 860 cdo tAi chlnh hqp nhdt (ti6p theo)

Nq phai tra Phan bo cho bQ phin -

Nq phei tra khdng phdn b6
theo b0 phin

Tdng ng phdi td

s6 ttAu nnm

lal san truc llep cua DQ Pnen

Tdi sin phdn bd cho b0 phin

Lac tar san Knong pnan Do

theo b0 phan

I OnE IAt SAn

5.024.474.014 135.127.324.237

Kinh doanh
dich vu khAc cong

I13.167.493.588

_J_1!,!21f!24!1

1.136.654.559 141.288.452.E10

Kinh doanh Kinh doanh nhd
dlch vg xu6t vA h9 tAng xiy

kh6u lao al0ng lAp

No phdi ftd ngc ti6p cia bQ

phan 36.024.4'14.014

Nq phai trd phan b6 cho b6 phfn

No phdi tri khdng phdn b6
theo b0 phdn

Tdng nq phdl t&

I13.167.493.5EE

175.327.749.063

1.310.556.643 90.476.288.99'l53.t41.258.340

47 .597 .662.054

r38.07i.951.051

Khu vqc illa lj
Todn b0 hoet dQng kinh doanh ctia T{p tloan chi diSn ra t€n Enh th6 Viet Nam'

Quin lf rfri ro tiri chinh
Ting quan
ttoqi elQng cria C6ng ty phAt sinh c6c rui ro tii chinh sau: rrii ro tin dgng, rui ro thanh kho{ v,a yi
ro tiri t uirg. Ban Tlng-Giim di5c chiu trech nhiQm trong viQc thi6t lap cic chinh srich vd cric ki6m

so6t nhim gialn tlti6u cric rrli ro tii chinh ciing nhu giim s6t viQc thuc hiQn c6c chinh s6ch vi c6c

ki6m sorit d-e thii:t lap. ViQc qudn li rui ro itugc thUc hi€n chri yilu bdi Ph6ng Ki! tori'n - Tii chinh

theo c6c chinh s6ch vi cic thri tuc d5 tlugc Ban T6ng Gi6m tl6c ph€ duyQt'

R i ro lin d4ng
Rrii ro tin dgng ld rui ro md mQt b€n tham gia trong hqp d6ng kh6ng c6 khi ndng thlrc hien tlugc

nghia v9 cria minh ddn d6n ti5n thit v6 tdi chinh cho C6ng ty.

C6ng ty c6 c6c rrii ro tin dpng ph6t sinh chi yilu ti c6c khoen phdi thu khrich hing' tiiin gui ng6n

h*g.

Phdi thu kMch hang
C6ng ty giim thi6uirii ro tin d*ng bing c6ch chi giao dich voicic don vi c6 khi ndng tii chinh t6t,

"e" 
Eii ira tfro rin duns ho6c.o"tai sil dAm ba;d6i v6i cdc tton vi giao dich lin tliu hay chua c6

ih6ng tin uA kha nang iai 
"ttintt. 

Ngoii r4 nhin vi6n k6 to6n cdng nq thudng xuy6n theo ddi ng

DhAi thu d€ tl6n tl6c thu hdi.

Khoi.,n phii thu khich hang cria C6ng ty li€n quan tliin nhiAu don vi vi c6 nhAn n€n rii ro tin dung

rap trung d6i v6i khorin phei thu khech hdng ln thdp.

a
,ri

i'
c
tl

1

^m 
,rty A ,a tO ptA, hqP thdnh w phlti duqc doc cing eA Bdo cdo tdi chinh haP



cONG w cd PHhN slMco s6nc sA
Dia chi: Tira nhd Simco, ti6u khu it6 thl mdi Ven Ph(c, phudng V4n Phric, qufn Hd D6ng' Ha N$i

BAo cAo rAI cHiNH nop NsAr
Cho nim tdi ch{nh k6t thtc ngay 31 th6ng 12 nan 2014

Bin thuyiit minh 86o c6o tii chinh hqp nhdt (tiiip theo)

Tiin gui ngin hong
Cric khorin ti6n grii ngdn hing c6 hj h4n vi kh6ng c6 kj han cia C6ng ty dugc grii t4i cAc ngin
hang c6 uy tin do vfy rti ro tin dqng tl6i v6i ti6n gui ngdn hl'ng li thdp.

Muc dQ rii ro tin dgng tOi aa aOi voi c6c tai san tai chinh la gi6 tri ghi s6 cia cic tdi srin tai chinh

(xem thuyiit minh s6 vII.+ ve gi6 trl ghi s6 cta cric tii srin tdi chinh).

Bang ph6n tich vd thoi gian quri hqn vi giim giri cria cric tii s6.n tii chinh nhu sau:

Chra qu{ hgn Chlra quA h1n Dl qui hfn DA quA hln
hay chra bi Siim nhung bi giim nhirng kh6ng vi/hoic bi giim

eii si6 qiim si, si6 Cong

s6 cu6i ntrm

Tidn vd cic khodn
tuong duong tiEn 8.4t4.473.36O

PhAi thu khdch hang 5.127.155.556

Cec khoAn cho vay 4 .60'l .479 .956

CAc khoen phli thu
khdc 1.970.931.727

Tei sdn rei chinh sin
sdng dC b{n

c0ng

3.700.000.000 17.045.000.000

- t.484.473.360

151.569.733 5.278.72s.289

3.877.750.655 8.4E5.230.611

38.E50.240 2.009.78r.967

20.745.000.000

s6 aiu nlm
Tien vA c6c khodn
tusng duorg ri€n

Phd.i thu kh6ch hang

Cic khodn cho vay

C6c khotur phdi thu
klt6c

Tai sAn di chinh sin
sang de bdn

c0ng

23.890.040.599 r7.045.000.000

6.041.355.1 I I
3 .862.54E .091

6.6s8.55E.E89

t8.20s.91'1 .7't8

2r.004.000.000 500.000.000

- 4.068.170.628 45.003.211.227

- 2.153.423.955
- 3 .g't',t .7 50 .655

6.04 t.355.I I I

6.0t5.972.046
10.536.309.544

t8.205.917;178

21.504.000.000

55.167.719.869 500.000.000 ' 6-035.174.610 62.303.551'479
--:::-:-:--

Rfii ro thanh khodn
Rii ro thanh khodn li rui ro Tflp ttoan gap k1r6 khln khi thlrc hiQn nghia vu ai chinh do thi6u ti6n'

Rii ro thanh khodn cria T{p tloin chri yiiu ph6t sinh tu vigc c6c tai sin tii chinh vi ng phii tri tii
chinh c6 cric thoi ttidm t io han lQch nhau.

do bi6n tlQng cria luiing ti6n.

si6 cu6i nim
Vay vd ng

Phii tri nguoi brin

C6c kho6n phii tri kh6c

cOng

\
Hi

I
40.389.390.433

55 .7 45 .03 | .414

55.270.4'1E.633

6.301.2'17 .916

64.592.649.344

30.029.984.046 96.134.421.847

Tin doan ouan lV rui ro thanh khoin th6ng qua cric bifn phrip: thudng xuy6n theo doi c6c y€u ciu

"Jh""f,i"'a" 
f,f6" t4i vd dg kii3n trong tuong lai tlti duy tri mQt lugng tii'n cfing nhu c6c khoin vay

d mric phir hqp, giam sritcic ludng tiAn phrit sinh thgc t6 v6i du ki6n nhdm giim thi€u dnh huong

Thoi han thanh to6n cria cric khoin nq phni trd tdi chinh phi ph6i sinh (bao g6m cd ldi phai tre) drra

tr6n thoi han thanh to6n theo hgp ddng vi chua dugc chi€t khdu nhu sau:

Tir I nIm tr& TrGn I nim
xu5og tt5n 5 nim

14.881.0E8.200

6.301.277.916

8.847 .61'1 .930

Tr6n 5 nim

126.164.405.893

ffi"dacc ngra Bdo cdo hi chkh hsP



cor'rc w cd pnAn sruco s6ne oA
Dia chi: Tda nhi Simco, ti6u khu tl6 thi mdi V4n Phric, phuong V4n Phric, qufn Hd Ddng, Hd NQi

BAo cAo TAI cHiNH HOP NHAT
Cho nim tAi chfnh k6t thfc ngAy 3 I th|ng 12 nlrm 2014

BCn thuy6t minb B60 c6o tii chltrh hgp nU6t iti6p theo)

S5 dAu nim
Vay vd ng

Phii tri ngudi brin

C6c khoin phii trd khric

c0ng

5.160.000.000 20.2"18.57 4.699

6.E50.071.740

r0.804.182.122 2.6t9.t53.519

Tir I nim tr0
xuong

TrGn I uim
tliin 5 nim I ren I nam c0ng

25.438.574.699

6.8s0.071.740

13.423.335.641

Ban T6ng Gi6m ttt5c cho ring mric dQ rui ro tl6i voi viQc tri ng ldthAp, Tfp ilodn c6 khi ndng thanh

toen cec khoan ng d6n han tu ddng tidn tir hopt tlQng kinh doanh vi ti6n thu tu c6c tdi sin tii chinh

ilSo han.

RAi ro thi trndng
Rti ro thl truong li rui ro md gi6 trl hqp lj hoic c6c lu6ng ti6n trong tuong lai cria c6ng c1t tii
chinh s€ biiin tlQng theo nh&ng thay d6i cna gii thi truong.

Rrii ro thi trudng li6n quan d6n ho4t tlQng cta T{p clodn g6m: rui ro ngopi tQ.

C6c phAn tich vA dQ nh4y, c6c tlinh giri du6i tl6y li€n quan d6n tinh hinh tii chinh cia C6ng ty tar

ngiy 3l th6ng 12 nhm 2013 vd ngdy 3l thrlng 12 ntun 2014 tr6n cs sd giti tri nq thudn. Mric thay

a[ii,iu ti gii tai su6t sri dpng dd phan tich aO nhay dusc dsa tr6n viQc tlinh gi6 khn ning c6 thii

xiy ra tron! vdng mOt nAm tOi v6i cac diAu kign quan s6t tlugc cia thi lruong tai thoi tli6m hi€n tai.

Rii ro ngoqi rc
Rrii ro ngo4i t€ ld rrli ro md gi6tri hqp li ho{c cdc ludng tidn trong tuong lai cria c6ng cu tei chinh

s€ bi6n dQng theo nhtng thay tl6i cia r! gi6 h6i tlo6i

Tdp dodn thuc hi€n djch vg xudt khiu lao tlQng v6i tl6ng ti€n giao dich chri yiiu li USD vn JPY do

vav Ui ann huong bdi str bi6n dQng cna ry gi6 h6i doei.

C6ng ry quen lj rrii ro li6n quan tti5n biiin tlQng cira tj' gi6 h6i do6i bing crich tiii *u thoi t etilTh
to,lm-cac t<hoen nq, dV b6o t'j gi6 ngo4i tQ, duy tri hgp li co c6u vay.vd ng giira ngo4i tQ vd VND'

lUa chen thdi tti6m mua vi thanh toin c6c khoan ngo4i t0 t4i thoi tli6m ri gi6 thAp, si dgng toi uu

22.814.253.862 22.897.728.218 - 45.71r.982.080

Sd dAu nlm
USD JPY

ngudn ti,!n hi6n c6 tl€ cdn bdng gita rui ro $ gi6 vd rrii ro thanh khoirn'

Tai san/(Nq phei tra) thudh c6 g6c ngoai te cia Tap tlodn nhu sau

sii cudi tY
USD JPY

Ti6n vd cric khoin uong duong tiCn 193.520,90 4.151.988 22.913,67 7.551.988'00

Do s6 du tdi sin c6 g6c ngo4i tQ nhd, n€n inh huong cia rrii ro ngo4i t€ diin lqi nhuin cria c6ng ty

li kh6ng tking k6.

Tdi sdn itrim bdo
C6ng ty k{r6ng c6 Gi san tii chinh thi5 chAp cho cac.don.vi-$a;.c[ng nhu nhfn^tiri san th6 ch6p tu

"e. 
E* ui nti"t+i ngdy 3l thAng 12 nam t0l4 vi t4i ngiy 31th6ng 12 n6m 2013'

ffi cimg Ya &io aio hi chi'h hw



cONG Tr co pnAru srMco sONe oA
Dia chi: Tda nhd Simco, ti6u khu tt6 thi mdi V4n Phric, phudng Van Phric, qu{n He E6ng, He NOi

BAo cAo rAr cHiNu Hgr NHAT
Cho nim tdi chinh ket thfc ngAy 3l th6ng 12 nam 20i4
Ben thuy6t minh B6o crio tii chlnh ha'p nh6t Ci6p theo)

4. Gii tri hgp lf cria tii sin vA ng phii tri tiri chinh
Tii sdn tdi chinh 

ci, tri ghis6

Tien vd cec

kJloen tuqng
duong tien

Phdi thu khech

hdng

Cic khodn cho

vay

Cdc khoan
phdi thu khdc

Tei san tdi
chinh sin sing
dii b6n

c0ng

so cuot nam 56 aleu ntrm

-ct{ 

t6. Dit phd"c 

-ctt 

s6.- D". phdls

8.484.4't3.360 - 6.041.355.1 I I

5.27 8325.289 (1.56s.1 17.688) 6.015.972.046 (1.169.846.844)

8.485.230.6 I l (3.397.7s0.655) 10.536.309.s44 (3.397.7 s0.655)

2.009.78t-967 - t8.205.9t7.778

20.745.000.000

15.003.211.221

Gid tri hq? lJ

s6 cu6i nim Sii tliu nem

8.484.4'13.360 6.041.355.1II

3 .7 t3 .607 .60t 4 .846 .t25 .202

5.081.419.956 7.138.558.889

2.009.78t.961 18.205.9t7.7'18

Q.556.656.292\ 21.504.000.000 (50.806.292) 16.158.343.?08 21.453 't93.'708

(9.s49.s24.635) 62.303.554.479 (4.618.40J.791) 35.453.6E6.592 s7.685.1s0.688

No phdi tri tdi chinh

Vay vd ng
Phdi tri ngudi bin
CAc khoin phii tri khtic

c0ng

Ngudi lip bi6u

Aw
Ph4m Th! Di Giang

Gin tri ghi s6

s5 cu6i nem 56 tliu nlm
Gin tri hqp lj'

s6 cuiii nim 56 dAu nnm

55.270.4'78.633 25.438.574.699

6.30t.2'77.916 6.850.071.740

55.270.478.633 5.160.000.000

6.301.2't'7.916 6.850.071.740

64.592.649.344 709.505.39864.592.649.344 3.328.6s8.9r7

Gi6 tri hqp lli cia cric tii san tdi chinh vd nq phai tre tiri chinh. dugc phiLn 6nh theo giri tri.c6 thri

auq. 
"truy"n 

a6i trong mot giao dich hiQn t4i gifa cac b€n c6 day tlir hi6u bi6t vd mong mu6n giao

dich.

C6ng ty sri dqng phuong ph6p vd gii tlinh sau d6 u6c tinh gi6 tri hgp lj' cria c6c tii sin tdi chinh vd

ng phii trd tdi chinh:
o Gi6 tri hgp lj cria ti€n vd cric khoin tuong tluong tidn, phdi thu kh6ch hdng, cho vay' c6c khoin

phai titu khac, vay, phii trd ngudi. brin uilac kloan phdi trd khic ngin h4n tuong duong gie tri

ia ta"ft ta" ift af pnOng. "lJ 
plin u6c tinh c6 khi nlng kh6ng thu h6i tlu-o. c; cria cic khoirn

muc niy do c6 kj han ngen
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