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   BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

Tên Công ty đại chúng: Công ty CP Vải sợi may mặc miền Bắc 

Năm báo cáo: 2014 

I. Thông tin chung 

1. Thông tin khái quát 

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100108127 

- Vốn điều lệ: 57.029.400.000 đồng 

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 57.029.400.000 đồng 

- Địa chỉ: Số 79 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

- Số điện thoại: 04.39360808 

- Số Fax: 04.39360909 

- Website: www.textaco.vn 

- Mã cổ phiếu: TET 

2. Quá trình hình thành và phát triển. 

2.1. Những sự kiện quan trọng  

  -  Công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc (TEXTACO) tiền thân là Tổng công ty vải 
sợi may mặc thuộc Bộ Thương Mại, chuyên sản xuất kinh doanh ngành hàng vải sợi may 
mặc.  

Ngày 27/5/1957, Nhà nước quyết định thành lập Tổng công ty Bông vải sợi thuộc 
Bộ Thương Nghiệp - Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, sau đó đổi thành Cục Bông vải sợi 
(8 -12 -1960), Cục vải sợi may mặc (16 -7 -1962), Tổng công ty vải sợi may mặc (24 -11-
1970). Từ 22/2/1995 chuyển thành Công ty vải sợi may mặc miền Bắc và lấy ngày 27/5 
hàng năm là ngày truyền thống được ghi trong điều lệ thành lập của Công ty. 

Năm 2004, Công ty Vải sợi may mặc Miền Bắc thực hiện cổ phần hóa theo Nghị định 
187/2004/NĐ – CP của Chính phủ về việc chuyển Công ty Nhà nước thành Công ty Cổ 
phần. Ngày 06 tháng 10 năm 2004, Bộ Thương Mại đã ban hành Quyết định số 1439/QĐ – 
BTM về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty Vải sợi may mặc Miền 
Bắc thành Công ty Cổ phần. Đến tháng 7 năm 2005, công ty đã chính thức hoạt động dưới 
hình thức Công ty Cổ phần với số vốn điều lệ là 23.000.000.000 đồng.  

 Ngày 04/02/2007 Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Vải sợi 
May mặc Miền Bắc đã thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ 20% 
(VĐL) là 4,6 tỷ đồng theo phương thức phân phối trên số cổ phần cổ đông hiện hữu đang 
nắm giữ, nâng vốn điều lệ từ 23.000.000.000 đồng lên 27.600.000.000 đồng . 

 Ngày 16/02/2008 Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Vải sợi 
may mặc Miền Bắc đã thông qua phương án phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ theo 
phương thức trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu cho cổ 
đông hiện hữu và người lao động trong Công ty, nâng vốn điều lệ từ 27.600.000.000 đồng 
lên 42.889.780.000 đồng và phát hành 100.000 trái phiếu chuyển đổi kỳ hạn 01 năm với 
mệnh giá 100.000 đồng/1 trái phiếu. 
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 Ngày 03/12/2008 Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Vải sợi 
may mặc Miền Bắc đã thông qua phương án phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ theo 
phương thức phát hành cổ phiếu thưởng, nâng vốn điều lệ từ 42.889.780.000 đồng lên 
47.029.400.000 đồng. 

 Thực hiện theo phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Vải sợi 
may mặc Miền Bắc theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 325/UBCK-GCN do 
UBCKNN cấp ngày 04 tháng 09 năm 2008, ngày 30/09/2009 Công ty đã tiến hành chuyển 
đổi 100.000 trái phiếu Textaco thành cổ phần phổ thông theo tỷ lệ 1:10 (một trái phiếu 
thành 10 cổ phiếu) chính thức nâng vốn điều lệ của Công ty lên 57.029.400.000 đồng.  

Ngày 28/10/2009, Công ty Cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc đã thực hiện lấy ý 
kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc niêm yết bổ sung 1 triệu cổ phiếu được chuyển 
đổi từ số trái phiếu chuyển đổi này. 

2.2  Quá trình phát triển  

            Tháng 07/2005, Textaco đã chuyển từ doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ 
phần. Với cơ chế quản lý, điều hành thay đổi theo hướng linh hoạt, năng động và hiệu quả 
phù hợp hơn với yêu cầu của thị trường, đã góp phần đẩy mạnh các hoạt động SXKD và 
tiêu thụ sản phẩm, nhờ đó kết quả lợi nhuận đã tăng trưởng mạnh, Lợi nhuận sau thuế năm 
2006 đạt 4,1 tỷ đồng, năm 2007 đạt 8,8 tỷ đồng tăng hơn 100% so với năm 2006 , năm 
2008 đạt 5,9 tỷ đồng, năm 2009 đạt trên 8 tỷ đồng , năm 2010 đạt 9,4 tỷ đồng (nguồn: 

BCTC đã kiểm toán năm 2006, 2007, 2008,2009,2010) 

Ngày 20 tháng 04 năm 2010 cổ phiếu của Công ty CP vải sợi may mặc miền Bắc đã 
chính thức được niêm yết trên sàn giao dịch Hà Nội, mã chứng khoán TET số lượng 
5.702.940 CP. 

   Textaco có uy tín trên thị trường nhiều năm, là Công ty sản xuất gia công ngành 
hàng may mặc, được nhiều khách hàng trong và ngoài nước biết đến. Nhà máy may xuất 
khẩu Lạc Trung tiền thân là Xí nghiệp may mặc nội thương được thành lập từ năm 1979)  
có bề dầy về kinh nghiệm nghề may gần 30 năm, luôn giữ được những khách hàng truyền 
thống là những hãng kinh doanh hàng may mặc nổi tiếng trên toàn thế giới. Trong những 
năm qua, bên cạnh ngành nghề truyền thống Công ty cũng đã linh hoạt thay đổi theo hướng 
phù hợp với yêu cầu của thị trường để thích nghi và giữ vững đà tăng trưởng mang lại lợi 
nhuận cho doanh nghiệp và đảm bảo thu nhập, quyền lợi cho cán bộ công nhân viên cũng 
như cổ đông của Công ty. 

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh. 

3.1 Ngành nghề kinh doanh:  
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (không bao gồm kinh doanh 

quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường); 
- Dịch vụ phục vụ đồ uống (không bao gồm kinh doanh quán bar); 
- Dịch vụ ăn uống khác: Chi tiết: Cung cấp suất ăn theo hợp đồng; 
- Cung cấp dịch vụ ăn uống không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội 

họp, đám cưới…); 
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc 
đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản, kinh doanh nhà xưởng, văn phòng làm 
việc; 

- Bán buôn đồ dùng gia đình. Chi tiết: Bán buôn hàng tiêu dùng; Kinh doanh giấy văn 
phòng phẩm; 

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Chi tiết: Xây dựng kho, nhà xưởng, văn 
phòng làm việc; 

- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa; Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ kho; 
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- Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu; Chi tiết: Sản xuất hàng 
dệt, may, bông, vải, sợi, hàng đồ da và giả da; 

- Sản xuất hóa chất cơ bản; Chi tiết: Sản xuất thuốc nhuộm hóa chất; 

- Sản xuất khác chưa được phân vào đâu; Chi tiết: Sản xuất nguyên liệu, phụ kiện, 
máy móc thiết bị, nông lâm sản, thực phẩm, thủy sản, vật liệu xây dựng, giấy và 
văn phòng phẩm; 

- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu; Chi tiết: Kinh doanh vật 
liệu xây dựng; 

- Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông; Chi tiết: Kinh doanh hàng điện 
máy; 

- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre nứa) và động vật sống; Chi tiết: 
Kinh doanh máy móc thiết bị nông, lâm sản, thực phẩm, thủy sản; 

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu; Chi 
tiết: Xuất nhập khẩu hàng dệt, may, bông, vải, sợi, thuốc nhuộm, hóa chất (trừ hóa 
chất Nhà nước cấm), hàng đồ da và giả da, hàng điện máy, nguyên liệu, phụ liệu, 
máy móc thiết bị, nông lâm sản, thực phẩm, thủy sản, vật liệu xây dựng, giấy và 
văn phòng phẩm; (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp 
chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật). 

3.2 Địa bàn kinh doanh: TP. Hà nội và Thành phố Hồ Chí Minh 

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

- Mô hình quản trị: 

- Cơ cấu bộ máy quản lý: 

 

 

BAN GIÁM ĐỐC 
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THỜI 

TRANG 
  

XÍ 
NGHIỆP 

XÂY      
DỰNG 
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Các công ty con, công ty liên kết: 

Công ty có các đơn vị thành viên như sau: 
 Tên đơn vị Địa chỉ 
- Chi nhánh Công ty CP Vải sợi 

may mặc miền Bắc - Xí nghiệp 

xây dựng 

Số 79 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận 

Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

. 
- Chi nhánh Công ty CP Vải sợi may 

mặc miền Bắc - Trung tâm thời trang 

TEXTACO 

Số 37 Lý Thường Kiệt, phường Hàng Bài, 

quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

- Công ty TNHH một thành viên 

Vải sợi may mặc miền Bắc II 

(Công ty con)(*) 

Số 51 Trương Quốc Dung, phường 10, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. 

(*): Công ty con đã được chuyển nhượng cho Công ty cổ phần Nam Tiến vào ngày 
04/09/2014 theo hợp đồng chuyển nhượng số 48/VSKT. 

 

5. Định hướng phát triển của công ty 

Nhận thức rõ được những thuận lợi và khó khăn của ngành dệt may khi Việt Nam gia 
nhập WTO, Textaco đã chủ động đi trước đón đầu với những bước chuẩn bị tích cực, chủ 
động và trên cơ sở bám sát định hướng phát triển chung của ngành và xu thế chung của thế 
giới, phát huy triệt để nội lực của Công ty, tận dụng tối đa cơ hội để đứng vững và phát 
triển trong môi trường báo hiệu nhiều sự cạnh tranh gay gắt sắp tới, cụ thể như sau: 

Chủ động hội nhập, tăng cường hợp tác được với các tập đoàn, công ty nổi tiếng của nước 
ngoài; đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh; đầu tư công nghệ hiện đại; nâng cao chất lượng 
lao động; cải tiến công tác quản lý; thúc đẩy marketing; duy trì và tăng cường các mối quan 
hệ với bạn hàng truyền thống... 

6. Các rủi ro: Sự suy thoái của nền kinh tế thế giới nói chung và Việt nam nói riêng, 
gây tác động không nhỏ tới tình hình hoạt động của các Doanh nghiệp trong và ngoài nước 
làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như việc thực hiện các mục tiêu 
của Công ty. 

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm. 

- Trong năm 2014 Công ty đã đạt được  

           +  Doanh thu thuần  : 42.715.850.928 đ 

 +  Lợi nhuận trước thuế  : 22.335.086.583 đ 

 +  Lợi nhuận sau thuế : 17.344.198.385 đ 

 +  Lãi cơ bản trên cổ phiếu  :                 3.041 

- Tài chính công ty lành mạnh, không có nợ quá hạn.       
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Tình hình thực hiện so với kế hoạch. 

Năm 2014 
DIỄN GIẢI 

Kế hoạch Thực hiện 
So KH(%) 

I. Tổng doanh thu về BH & CCDV 48.106.000.000 42.715.850.928 88,79% 

1. Doanh thu sản xuất 11.800.000.000 11.167.655.824 94,64% 

2. Doanh thu dịch vụ 31.560.000.000 31.548.195.104 99,96% 

II. Lợi nhuận sau thuế 7.094.000.000 17.344.198.385 244% 

1. Quỹ dự phòng 5% LNST 355.000.000 867.209.920 244% 

Tỷ lệ cổ tức trên VCSH (%) 20 25 125% 

2. Tổ chức và nhân sự. 

* BAN GIÁM ĐỐC: 

1. Vũ Văn Thiếu               : Tổng Giám đốc. 

2. Nguyễn Thị Bích Mùi  : Phó Tổng Giám đốc – Kế toán trưởng. 

3. Lê Kim Hoa                  : Phó Tổng Giám đốc. 

Tóm tắt lý lịch : 

1. Vũ Văn Thiếu – Tổng Giám đốc 

Họ và tên : VŨ VĂN THIẾU   Giới tính : Nam 

Chức danh : Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc 

Ngày sinh : 16/03/1953 

Nơi sinh : Thái Bình 

CMTND : 0200775899 cấp ngày 28/07/2008 do CA TP.HCM cấp 

Quốc tịch   : Việt nam    Dân tộc : Kinh 

Quê quán   : Thái Bình. 

Địa chỉ thường trú : 23/24 hẻm C1 Cộng hòa, phường 13, Q.Tân Bình, TP.HCM 

ĐT liên lạc ở cơ quan : 04.39387772 

Trình độ Văn hóa : 10/10 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh. 

Quá trình công tác : 

- Từ 9/1976 đến 4/1995 Chuyên viên Công ty may mặc dệt kim miền Nam 

- Từ 5/1995 đến 10/1995 Phó Giám đốc chi nhánh Công ty vải sợi may mặc TP Hồ Chí 
Minh. 

- Từ 11/1995 đến 6/2005 Giám đốc chi nhánh vải sợi may mặc TP Hồ Chí Minh. 

- Từ 7/2005 đến 3/2012 : UV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Công ty TNHH 
1 thành viên vải sợi may mặc miền Bắc II. 

- Từ 4/2012 đến nay : UV HĐQT, Tổng Giám đốc. 
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Số cổ phần sở hữu và đại diện : 293.773 cổ phần. 

Sở hữu : 293.773 cổ phần. 

Đại diện phần vốn Nhà nước : 0 cổ phần. 

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty : không 

Các khoản nợ đối với Công ty : không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty : không 

Hành vi vi phạm pháp luật : không 

2. Nguyễn Thị Bích Mùi – Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng 

Họ và tên : NGUYỄN THỊ BÍCH MÙI  Giới tính : Nữ 

Chức danh : TV Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc – Kế toán trưởng 

Ngày sinh :25/10/1950 

Nơi sinh : Thái Bình 

CMTND : 012983001  do CA HN cấp ngày 31/05/2007 

Quốc tịch : Việt nam     Dân tộc : Kinh 

Quê quán : Thái Bình 

Địa chỉ thường trú : Số 1B ngõ 352 Giải phóng, P.Phương liệt, Thanh xuân, Hà Nội 

ĐT liên lạc ở cơ quan : 04.39368858 

Trình độ văn hóa : 10/10 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân ngành Kế toán 

Quá trình công tác 

- Từ 8/1975 – 1977 : Kế toán viên 

- Từ 1978 – 1986 : Phó phòng kế toán Trung tâm bán buôn vải sợi. 

- Từ 1987 đến 1996 : Trưởng phòng kế toán Trung tâm bán buôn vải sợi. 

- Từ 1997 đến 2001 : Trưởng phòng kế toán xí nghiệp sản xuất hàng may xuất khẩu Giáp 
Bát. 

- Từ 2002 đến 06/2005 : Kế toán trưởng Công ty vải sợi may mặc miền Bắc. 

- Từ 7/2005 đến nay : UV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty CP 
vải sợi may mặc miền Bắc. 

Số cổ phần sở hữu và đại diện :111.085 cổ phần. 

- Sở hữu : 111.085 cổ phần. 

- Đại diện phần vốn Nhà nước : 0 cổ phần. 

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty : không 

Các khoản nợ đối với Công ty : không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty : không 

Hành vi vi phạm pháp luật : không 
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3. Lê Kim Hoa : Phó Tổng Giám đốc. 

Họ và tên   : LÊ KIM HOA  Giới tính : Nữ 

Chức danh  : Phó Tổng Giám đốc. 

Ngày sinh   : 01/10/1961 

Nơi sinh   : Hà nội 

CMTND   : 011207685 do CA HN cấp  04/04/2007 

Quốc tịch   : Việt nam    Dân tộc : Kinh 

Quê quán   : Hà Nội. 

Địa chỉ thường trú : P.11B-N2, Tập thể Binh đoàn 12, Tổ 57, Q.Đống Đa, Hà Nội 

ĐT liên lạc ở cơ quan : 04.39387773 

Trình độ Văn hóa : 10/10 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân ngành Kinh tế. 

Quá trình công tác : 

-Từ 4/1985 đến 7/1985 : Giáo viên dạy BTVH Binh đoàn 12 

- Từ 8/1985 đến 1/2002 : Chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ - LĐTL TEXTACO 

- Từ 2/2002 đến 11/2004 : Phó phòng Tổ chức cán bộ - Lao động tiền lương. 

- Từ 12/2004 đến 6/2005 : Trưởng phòng Hành chính TEXTACO 

- Từ 7/2005 đến 3/2012 : Trưởng ban kiểm soát , Trưởng phòng Hành chính Textaco. 

- Từ 4/2012 đến nay : Phó Tổng Giám đốc. 

Số cổ phần sở hữu và đại diện :67.391 cổ phần. 

Sở hữu : 67.391 cổ phần. 

Đại diện phần vốn Nhà nước : 0 cổ phần. 

Số cổ phần sở hữu của những người liên quan :Không có 

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty : không 

Các khoản nợ đối với Công ty : không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty : không 

Hành vi vi phạm pháp luật : không 

* Số lượng cán bộ CNV – Lao động. 

Tính đến ngày  31/12/2014, tổng số lao động của công ty là 269 người, cơ cấu lao động như 
sau:  

 Đơn vị: người 
Số lượng 

Yếu tố 
Nam Nữ Tổng 

Tỷ lệ(%) 

− Số lượng lao động 55 214 269 100% 
− Phân theo trình độ chuyên môn 55 214 269 100% 
Trên đại học và đại học 8 25 33 12,3% 
Cao đẳng, trung học  4 4 1,5% 
Công nhân kỹ thuật 47 170 217 80,7% 
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Lao động phổ thông  15 15 5,5% 
− Phân theo hợp đồng   269 100% 
Lao động hợp đồng không xác định 
thời hạn 

40 181 221 82,1% 

Lao động hợp đồng dưới 1 năm  3 2 5 1,9% 
Lao động hợp đồng từ 1-3 năm 12 27 39 14,5% 
Lao động thời vụ  4 4 1,5% 

  -    Chính sách đối với người lao động 

 Với chiến lược phát triển hiện nay, Công ty xác định yếu tố “ con người” đóng vai 
trò quan trọng tới sự thành công hay thất bại của Công ty. Vì vậy, nhân tố con người được 
Công ty chú trọng đầu tư rất lớn. Bên cạnh chế độ đãi ngộ với mức lương hấp dẫn, Công ty 
luôn tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện để người lao động phát huy khả 
năng sáng tạo, tính năng động, nhiệt tình từ đó góp phần tăng hiệu quả hoạt động kinh 
doanh của Công ty. 

  -      Chế độ làm việc: 

Công ty thực hiện chế độ lao động theo Luật lao động và các quy định của Pháp luật. 
Thời gian làm việc của cán bộ công nhân viên 8h/ngày (từ 7h30 – 16h30 hàng ngày) từ thứ 
2 đến thứ 6 hàng tuần. Bộ phận quản lý, gián tiếp sản xuất được nghỉ ngày thứ bảy và Chủ 
nhật. Đối với khu vực trực tiếp sản xuất, công nhân thay phiên nhau nghỉ theo tiêu chuẩn 
1,5 ngày trong tuần.  

 Các chế độ chính sách về làm thêm giờ, nghỉ phép, lễ, tết, nghỉ ốm đau thai sản theo 
qui định của nhà nước. 

Về điều kiện làm việc: văn phòng làm việc, nhà xưởng khang trang, thoáng mát. Công 
ty có chế độ đồng phục cho CBCNV và trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động, 
vệ sinh lao động, các nguyên tắc an toàn lao động được tuân thủ nghiêm ngặt để CBCNV 
có điều kiện phát huy hết khả năng và sức sáng tạo của mình. 

  -       Chính sách tuyển dụng, đào tạo 

Textaco xác định để tiếp tục tồn tại và phát triển trong quá trình hội nhập thì yếu tố tạo 
nên sự cạnh tranh không chỉ là máy móc thiết bị, dây truyền công nghệ mà yếu tố con 
người cũng đóng vai trò hết sức quan trọng. Chính vì thế, Công ty đã từng bước xây dựng 
chính sách thu hút người tài cũng như hoạt động đào tạo cho toàn thể nhân viên. 

-   Về chế độ tuyển dụng, thu hút nguồn nhân lực: quy trình tuyển dụng của Công ty được 
xây dựng chặt chẽ và khoa học, thực hiện theo quy chế quản lý, sử dụng và tuyển dụng lao 
động của công ty. Bên cạnh việc đăng tải thông tin tuyển dụng rộng rãi trên các phương tiện 
báo chí, website, Công ty còn có sự hợp tác với các trường Đại học, cao đẳng, các trường 
dạy nghề. Nhờ vậy, Công ty có nhiều cơ hội tiếp cận và thu hút được đội ngũ nhân viên có 
trình độ tay nghề cao, giàu kinh nghiệm. 

-  Về chính sách đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực: trong năm Công ty đã tổ chức huấn 
luyện cho cán bộ công nhân viên dưới nhiều hình thức: mời cán bộ về giảng dạy, đào tạo 
nội bộ,...nhằm mục đích nâng cao tay nghề, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ 
công nhân viên, cho các bộ phận trong công ty như bộ phận sản xuất, bán hàng, quản trị tài 
chính, quản trị nhân sự,…..  

-    Chính sách lương, thưởng, trợ cấp 

+ Chế độ lương: Textaco thực hiện việc chi trả lương cho nhân viên căn cứ vào hiệu quả 
công việc, theo Quy chế quản lý và phân phối tiền lương của Công ty. Tùy theo tính chất 
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công việc của từng bộ phận trực tiếp hoặc gián tiếp kinh doanh, Công ty thực hiện việc trả 
lương theo 2 hình thức: theo thời gian hoặc lương khoán theo hiệu quả kinh doanh. Chế độ 
nâng lương cho CBCNV được thực hiện hàng năm theo chế độ quy định hiện hành của Luật 
lao động và của Công ty trên cơ sở quan tâm thường xuyên đến thu nhập, đời sống CBCNV.  

+ Chế độ thưởng: Nhằm khuyến khích động viên CBCNV trong Công ty nâng cao năng 
suất, chất lượng, hiệu quả công việc, tiết giảm chi phí, qua đó thúc đẩy hoạt động sản xuất 
kinh doanh toàn Công ty, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm, Textaco đã thực hiện chính 
sách thưởng thường xuyên cho cán bộ bán hàng theo lượng hàng bán ra và thưởng định kỳ 
hoặc đột xuất cho CBCNV khu vực trực tiếp sản xuất, cũng như CBNV các bộ phận phục 
vụ khác. 

+ Chính sách trợ cấp: ngoài tiền lương, thưởng, người lao động ở Công ty còn được hưởng 
các khoản phụ cấp, trợ cấp khác theo lương tùy thuộc vị trí công tác, năng lực làm việc của 
mỗi người và kết quả hoạt động của Công ty.  

Bảo hiểm và phúc lợi: Công ty tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế 
cho tất cả CBCNV. Ngoài ra, Công ty còn mua bảo hiểm tai nạn 24/24 cho toàn thể 
CBCNV của Công ty. Mỗi năm, Công ty kết hợp với Công đoàn tổ chức cho CBCNV tham 
quan nghỉ mát trong nước ít nhất 1 lần. 

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án. 

4. Tình hình tài chính. 

a. Tình hình tài chính. 

CHỈ TIÊU NĂM 2013 NĂM 2014 
% tăng 
giảm 

Tổng giá trị tài sản 82.812.221.267 88.603.632.112 + 6,99 

Doanh thu thuần 42.129.443.086 42.715.850.928 +1,4% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 12.561.983.099 19.206.470.482 +52,9% 

Lợi nhuận khác -9.037.989.988 3.128.616.101 +134,62% 

Lợi nhuận trước thuế 3.523.993.111 22.335.086.583 +533,80% 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 418 3.041 +627,5% 

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    
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ 
ngắn hạn. 

1,40 1,40 
 

+ Hệ số thanh toán nhanh: 
TSLĐ - Hàng tồn kho/ Nợ ngắn hạn 

1,19 1,25 
 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    
+ Hệ số nợ/ Tổng tài sản 0,19 0,17  
+ Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu 0,24 0,21  
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    
+ Vòng quay hàng tồn kho: 
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân 

67,36 78,14 
 

+ Doanh thu thuần/ Tổng tài sản 0,51 0,48  
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    
+ Hệ số Lợi nhuận ST/Doanh thu thuần 0,06 0,41  
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+ Hệ số LNST/ Vốn chủ sở hữu 0,04 0,23  
+ Hệ số LNST/ Tổng tài sản 0,03 0,20  
+ Hệ số LN từ hoạt động SXKD/ DT thuần 0,29 0,45  

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu. 

a. Cổ phần: 5.702.940 Cổ phiếu phổ thông. 

b. Cơ cấu cổ đông: 

  
Số lượng  
cổ đông 

Số cổ phần  
sở hữu 

Giá trị cổ phần  
theo mệnh giá 

Tỷ lệ 
(%) 

TỔNG SỐ 265 5.702.940 57.029.400.000 100% 

Trong đó:         

1. Cổ đông lớn 4 2.213.869 22.138.690.000 39% 

2. Cổ đông khác 261 3.488.871 34.888.710.000 61% 

Trong đó:      

1.  Cổ đông pháp nhân 4 243 2.430.000 0,004% 

2.  Cổ đông thể nhân 261 5.702.497 57.024.970.000 99,996% 

Trong đó:        

 1. Cổ đông VN 265 5.702.940 57.029.400.000 100% 

 2. Cổ đông nước 
ngoài 

0 0 0  

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không 

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: không 

e. Các chứng khoán khác: không 

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc. 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Nhìn chung trong giai đoạn kinh tế khó khăn hiện nay, thị trường trong và ngoài nước 
vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng. Với nỗ lực của Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công 
nhân viên trong công ty trong năm 2014 Công ty vẫn đạt được: 

           +  Doanh thu thuần  : 42.715.850.928 đ 

 +  Lợi nhuận trước thuế  : 22.335.086.583 đ 

 +  Lợi nhuận sau thuế : 17.344.198.385 đ 

 +  Lãi cơ bản trên cổ phiếu  :                 3.041 

2. Tình hình tài chính. 

a. Tình hình tài sản. 

Tình hình tài sản biến động tăng so với năm 2013 là 6,99% do trong năm 2014 Công ty 
đã đầu tư lắp đặt một số vận thang , máy móc để nâng cao chất lượng phục vụ khách. 

b. Tình hình nợ phải trả. 
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Nợ phải trả năm 2014 : 15.126.146.466 VNĐ, năm 2013 :16.028.438.137 VND , giảm 
902.291.671 VND tương ứng  5,63% do nhận được sự hỗ trợ từ chính sách giảm tiền thuê 
đất của Nhà nước. 

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức , chính sách, quản lý. 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai. 

Năm 2015 là năm thứ sáu Công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc thực hiện 
niêm yết trên sàn chứng khoán Hà nội (HNX) tính công khai minh bạch với việc thực 
hiện quy chế và điều lệ trên cơ sở luật pháp và quy luật thị trường đương nhiên định 
hướng phát triển Công ty tuân theo các quy định quản lý, quản trị của một Công ty niêm 
yết mọi diễn biến trong hoạt động cần phải đảm bảo các điều kiện để giá cổ phiếu ổn 
định và tăng trưởng hợp lý. 

Những định hướng cụ thể: 

- Sản xuất: Duy trì sản lượng, cố gắng không lỗ và tăng thu nhập cho người lao động, 
xây dựng cơ cấu lao động hợp lý, kỷ luật lao động chặt chẽ thực hiện đầy đủ quyền lợi 
chế độ cho người lao động theo quy định của Nhà nước và có phúc lợi tập thể. Tìm 
kiếm hướng đầu tư mới như mua thương hiệu, liên doanh để giữ được ngành nghề kinh 
doanh truyền thống của Công ty và có điều kiện phát triển lâu dài. 

Việc di chuyển cơ sở sản xuất cần có phương án tính kỹ về hiệu quả và giải quyết tốt 
các vấn đề xã hội đời sống của người lao động, năm 2015 kiên quyết hạch toán đúng, đủ 
và không lỗ trong sản xuất. 

- Thương mại: Tìm đối tác và thị trường để duy trì hoạt động buôn bán nguyên phụ liệu 
vải sợi may mặc. Quan tâm mở rộng mặt hàng khác trong kinh doanh xuất nhập khẩu để 
tận dụng các ưu thế sẵn có về vốn, ngoại tệ, kho bãi… cần có thêm yếu tố nhân sự và 
một cơ chế quản lý phù hợp cho quyền lợi trách nhiệm của những người làm công tác 
kinh doanh. 

- Kho vận: Coi hoạt động dịch vụ kho vận là hoạt động tạo nguồn thu chính để cân bằng 
tài chính, giải quyết quyền lợi cổ đông và người lao động. Với cơ sở vật chất hiện có 
diện tích cho thuê tại các khu vực như sau: 

 + Hà nội:  

352 đường Giải phóng :  Văn phòng : 2.604 m2 

     Siêu thị : 1.100 m2 

79 Lạc Trung:   Văn phòng : 1.234 m2 

     Kho   : 10.013m2 

 

Số 26 ngõ 53 Đức Giang: Văn phòng : 230 m2 

Kho   : 23.278 m2 

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến Kiểm toán( nếu có) 

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 

Năm 2014 là năm có nhiều khó khăn, nền kinh tế thế giới và trong nước giảm sút, việc 
huy động vốn khó khăn, lãi suất cao khiến nhiều doanh nghiệp phải hạn chế sản xuất 
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thậm chí ngừng hoạt động. Tình hình đó đã tác động lớn tới hoạt động sản xuất kinh 
doanh của Công ty. 

Tuy nhiên với sự cố gắng lớn của CBCNV, dưới sự điều hành của Ban giám đốc và chủ 
trương của Hội đồng quản trị, năm 2013 đã đạt được thành tích đáng kể. Cụ thể: 

- Doanh thu đạt  88,79% ( TH/KH) 

- So với năm 2013 đạt 140 %  

  Trong đó: 

Doanh thu dịch vụ đạt 99,96% , so KH. Và đạt 111,63% với TH năm 2013  

Sản xuất đạt 94,64% KH 

- Lợi nhuận sau thuế: 17.344.198.385 đồng 

-       Thu nhập Toàn Công ty: 4.282.000 đồng/người/tháng. 

-       Cổ tức : 

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2014 là 13 - 15% 

Thực chi cổ tức trong năm 2014 là 18,8% (trong đó: tạm ứng cổ tức 2014 là 15% 
và cổ tức 2013 là 3,8%)  số tiền: 10.721.527.200 đồng. 

- Công tác quản lý:  

Đã thường xuyên được quan tâm. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán 
không có nợ xấu. Nói tóm lại, trong hoàn cảnh khó khăn, công ty đã cố gắng phấn đấu 
thực hiện kế hoạch đề ra và chỉ tiêu nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2014. Mặc 
dù một số chỉ tiêu không đạt hiệu quả song HĐQT đề nghị Ban điều hành cần quan tâm 
sát sao hơn nữa tới hoạt động chung của doanh nghiệp,  

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty. 

Năm 2014 dưới sự điều hành của Ban giám đốc, Công ty đã đạt được kết quả nhất định 
như đã nêu ở phần trên. Song công ty cẩn mở rộng hoạt động kinh doanh đảm bảo hiệu 
quả, an toàn vốn đồng thời tận dụng tốt những chính sách hỗ trợ của Nhà nước nhằm 
nâng cao đời sống người lao động và cổ tức cho cổ đông. 

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 

Mục tiêu phấn đấu là: Cổ tức đạt từ 18-20% và thu nhập của người lao động tăng từ 7-
8% 

- Sắp xếp lại phòng ban công ty trên tinh thần gọn nhẹ, hiệu quả. Đáp ứng yêu cầu của 
cơ chế thị trường. 

- Tổng kiểm tra và đánh giá chất lượng cơ sở vật chất của Công ty để xây dựng kế hoạch 
đầu tư trước mắt và lâu dài 

- Có kế hoạch đào tạo và quy hoạch cán bộ, mạnh dạn sử dụng lớp cán bộ trẻ vào vị trí 
quản lý. 

- Tăng cường công tác giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và cán bộ quản lý 
trong công ty để đảm bảo tính trung thực, minh bạch đối với công ty tham gia niêm yết. 

- Tiếp tục cử các thành viên HĐQT, BKS, tổ thư ký tham gia lớp học do Ủy ban Chứng 
khoán Nhà nước tổ chức. 
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V. Quản trị Công ty. 

1. Hội đồng quản trị 

a. Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị:  

Gồm 5 thành viên:  

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1. Đinh Văn Tòng Chủ tịch  

2. Phạm Ngọc Phán Phó Chủ tịch  

3. Vũ Văn Thiếu Ủy viên  

4. Nguyễn Như Lâm Ủy viên  

5. Nguyễn Thị Bích Mùi Ủy viên  

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: 

- Tổ thư ký: Gồm 3 thành viên: 01 Tổ trưởng và 02 ủy viên 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 

1 Võ Văn Bá Tổ trưởng 

2 Phạm Khắc Sở Thành viên 

3 Phùng Thị Kim Lan Thành viên 

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị: Hoạt động theo Điều lệ Công ty. 

d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: Hoạt động theo 
Điều lệ Công ty. 

e. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Hoạt động theo Điều lệ Công ty. 

f. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty. 

2. Ban Kiểm soát 

a. Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát: gồm 5 thành viên 

STT Họ và tên Chức danh Ghi chú 

1. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy Trưởng BKS  

2. Bà Thân Thị Quế Ủy viên  

3. Ông Bùi Hữu Nam Ủy viên  

4. Bà Phạm Thị Khánh Hòa Ủy viên  

b. Hoạt động của Ban kiểm soát: Hoạt động theo Điều lệ Công ty. 

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc 
và Ban kiểm soát. 
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a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích : 

- Tiền lương của BGĐ, HĐQT, BKS tham gia quản lý Công ty ăn lương theo quy chế 
trả lương doanh nghiệp của Công ty, cụ thể : 

TT Họ và tên Chức danh 
Mức 

lương/tháng 
Ghi chú 

1 Vũ Văn Thiếu 
UV HĐQT - Tổng 
Giám đốc 

20.000.000  

2 Nguyễn Thị Bích Mùi 
UV HĐQT- PTGĐ-
KTT 

13.000.000  

3 Lê Kim Hoa Phó Tổng Giám đốc 13.000.000  

4 Nguyễn Thị Bích Thủy 
TPHC – Trưởng 
BKS 

8.000.000  

5 Thân Thị Quế 
GĐĐHSX – UV 
BKS 

8.000.000  

- Tiền thù lao, phụ cấp trách nhiệm HĐQT, BKS, BTK, ĐHCĐ đã thông qua . 
TT Họ và tên Chức danh Thù lao/tháng Ghi chú 
1 Đinh Văn Tòng Chủ tịch HĐQT 9.000.000  
2 Phạm Ngọc Phán Thành viên HĐQT 5.000.000  
3 Nguyễn Như Lâm Thành viên HĐQT 4.500.000  
4 Nguyễn Thị Bích Mùi Thành viên HĐQT 4.500.000  
5 Vũ Văn Thiếu Thành viên HĐQT 4.500.000  
6 Nguyễn Thị Bích Thủy Ủy viên BKS 2.500.000  
7 Thân Thị Quế Ủy viên BKS 2.000.000  
8 Phạm Thị Khánh Hòa Ủy viên BKS 2.000.000  
9 Bùi Hữu Nam Ủy viên BKS 2.000.000  
10 Nguyễn Minh Ngọc Ủy viên BKS 2.000.000  
11 Võ Văn Bá Thư ký công ty 1.500.000  
12 Phạm Khắc Sở Thư ký công ty 1.000.000  
13 Phùng Thị Kim Lan Thư ký công ty 1.000.000  

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: 
Số cổ phiếu sở 

hữu đầu kỳ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 
STT Người thực hiện giao dịch 

Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ 
Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ 

Lý do tăng, 
giảm (mua, bán, 

chuyển đổi, 
thưởng...) 

1 Nguyễn Như Lâm 153.913 2,69% 0 0% Bán 
       

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Ông Vũ Văn Thiếu – UV HĐQT, Tổng 

Giám đốc Công ty: Thuê nhà. 

d. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Thực hiện đúng Quy chế quản trị và 

Điều lệ Công ty. 
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CONC T} CO PHA\ \ AI SOI \'IAY \IAC M Ii\ BiC
BO3 - DN

Bdo cdo tii chinh cho nim tii chiDh
Eia chi: 79 Lac Tn]ne. HaiBa k6t thfc vAo ngnv 31 thine 12 n{m 2014

BAo cAo LUIJ CIIUYEN TIEN TE
nqo phudng phip ttw ilp
NEm 2014

Don vi tinh: ,ND

CHI TIEU tlfa so NAM 2OI4 NAM 2OI3

I

lr. LLtu aH Ul aN Tri\ TLr HoAT DoNG KIN.H DoANH
I L l'en rhl hI bdn hane, cunq c5o dich !.u \e aodnh riu lhacI -_.- .. -.'' l
| 2. r cn chira Lho nguoicurg"rp hdnshod \a dich !r
| 3. Tidn chi r, cho nauoi lao ddns

I 4 Tien chi tre |ti !a!
I

| 5. Tidn chi nop lhud thu nhep dorn} nghidp

| 6. Tiin $u khac nr hoai d6'rg kin\ doani

| 7. Tien chi knac cho hoat dons kinh doanh

I Lu1l chul6n riCn thuatr rn hoar d0ng kinh doanh

Irr. rn trruvrtrrrr rrl HOAT DQNG DAt Tu

I l. I'dn c\:d; mua sam. xa) dLmg rS.D \a cdc r;i san ddi t-an khlc

| 2. I ;eD rhu ru rhad li. nhuong biilr I SCD vi cac rai san dai han kndc

I S.Tidnchicho\a).muacecc6rgcundcl.aLdcdoi!i khlc

l r. Iien,l,toi.to'ul.ban ldiclccoDgLunocnadon\ikidc

I 5. Ti€n cli ddu hI gdp von vao don !i khac

| 6. 1ian rl"u hoi d;L ru eop vdn vro dor !i klac

I 7. Tiin rhl. lei cho vav, c6 wc \a loinluer duoc chia
I

I Lurl chuyEn ri€n thu6n tn h04l d0nq dAu ru

lnr. Lrtu cHLryf\ TriN Tu Ho 4T DQNG TAt cHiN]]

I L Tidr r\u nr phir hann co phitiu. nlr,in r6r gop cia chu sd hitl-

| 2. Ti;n chi r; v6n eop cho cdc chrl sd hitu. nua t?i co ohidu cia
I doanh nehi.;p dJ phdtnanh
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6. C6 hrc, loi nhuan da tra cho chi sd hi.u
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C6NG TY CO PHAN ViI SoI MAY MAc MIiN BiC
Dia chi: 79 Lac 'l'rung, ilaiBa Duns lIANai

BO9 DN
Bno c,io tni chinh cho ntm tnirhinh

k6t thic!)o ngny 3l th6ng 12 nnm 20t,t

THUYET MINH BAo cAo rAr cnixn
I. THdNG TIN cHriNG

C6ng ry cd phin Vdi soi may mic rni6n Bic ti c6ng ry cd ptAn duoc tninh lap vA hoat d6ng theo ciiy
chirng nhtn dang ki kintr doanh s6 0103008442 do Sd K6 hoach vd Eau tu ihnnh ph6 rra Noi crp nsa!
05i 07i2005. Trong qud trinh ho4r d6ng, ctc ihay d6j va v6n kirh doanh, thanh tip chi Dhi.h va rhay d6i
dja chi cna C6ng ty da duo-c Sd Kii hoach vd Dau ru thanh phd lla N6i chudn y tai cdc ci;y Lhunq nlj.ir
dans ki kinh doanh sia d6i rn lii I d5n IAn l0 ngAy lt/08/2014; theo do s6-giiy chr:ng nl; ,t;'n3 ry
kinh doaDh duoc rlray ddi bing ma s6 doantr nghi6p s6 0100108127 rai Giay chr.Ts nhen dEng ki kinh
doanhrhay d6i )in 5 nsay 05/072005.

Hoat d6ng kinh doanh chn )6u crla Cdng iy bao gbm:

- Nha halns fi cnc dich ru dn udngphu,:w hn dntle (kh6hs bdo sin kinh trodnh qudn bar, phins hal
koruoke, \,n tLbrls);

. D,, , \ L rn,r | , Ju .. ".. . tto,,s oo" tin qkd J..!,qua,t"a,i.
- Dichw dn udng khnc: Chitiit: Cungcdp suit an tneo hop ding;
- Cng cip dichw dn tu;ng kh6rg ththrlE xuych N6i khdch hd g Oh1lc|u iec, h6ihop, d.i,1ci6i...):
- Kinh doa h bi, d6ng sdn, qulin sri dlng dtit rhu6( th v hL"u. t:h M d ng h.),r di tt1ua. Chi tiit

Khh doanh b., ddng fin, kinh doanh hd xudtlg, tdn phdng tAm iAc;
- B,in bu6n di dnng gia Ahh Chi iA: Bdn bu6n hdng inu d)th:1; Kinh domh giii rdn ph6hg phdtji,

- X.t| duns cing tinll W thuft dAh dtng IAnq Chi tiit: Xay d4mg kho, 
"hd 

xt ,ng, rdn ?hing tnn j,iec;

- kt a bat vo t tu gj 1.- .8 L.a: an, t fink doatl, ..h tu tho
- Sdn &iit cnc todi hA g det khnc chlta .h,oc phAn fia dn ; Chi tiit: Stin xtijt hAng .t\t, nq), b6ng,

wt sai, hdnR di dafi si| dd;

- SAn xu.it h6a chh N ban; Chi iA: Sah xuA * 6c nhui,n hoa chit;
- SAn ruA khdc chm du:oc phdtl fia dA : Chi ilt: SAn xutit nglr,en tiau, pha kien, tnA| mnc thiit bi,

n6ng lAn sdn, thltc ph.in, hny san, fit ti'u xAy tung, gitiy td t d" phnhg phitn;
- Bdn b 6n chtt,An dadnh khdc clva duDc phnn fio dau; Chi iA: Kinh daanh fit tieu xiy dwg;
- Bltn bu6n thi;t I)ifi tn*kiehdirntl|i;n th6nE;Chitiit: Kinh dod h hang diAn mLi,;

- BAn bu6n n6ng, lAm sAn ng,yeh lie tn.g; rchia)wda srtj!:anp:Chttiat Krlh doanh n;.)
't c 

'1 
. t Lt. ro tg td 

't .a t tl r, ft ar' tt^i! i2 .

- Hadt ddng dich w! h; ttd kitih doanh khic cnntqichtadroc phdnvdo i1du, Chi ti;t: Xuit nhLip ktliu
hdr! de\ hdy, bdng, fii, sqi, thriic nhuQnt, h6d chd @it h6a chA Nha n6c ctln), hans di L1a rd
sin da, hdns.Jiin 

"11t, 
nsu!€n liCu, pha liCu, Dlti hjttc hiA bi, n6ns lant sdn, thnc phitn, ntut, snn,

rdt liau '6' dt c, gidy vd tdn phing phinj; @6i fii ctjc nsdnh nghi kinh ctoanh co diiu kjan,
Da nt ' gt-tip ctli t\t,ttt d an4 t.i ci dL di;" Lin ,tt. a E,j di,,h ia prip t\nt)

C6ng ty c6 02 don vi phu ihuoc va 0l c6ng ty con cu th6 nhu sau:

Ten d.,n vi Dia chi

: Chi nhdnh CA g ry CP t/ai tpi nlay 
"1dc 

ni
- Xi kghiAp xay dthg

56 79 Lac Ttu1g, phrchg nnl1nry, qthn .ldi
Bd Ttthg, Ha' Nni

Ci ni;,n ci,g ty te rar s,ritol nac n,tin S; -o La, fnt C phfing nnh Ta ,! att Hat
- Tt\ng tatr thii ttungTI:YTACO

CAng ry TNIII m;t thitlh iin ltdi sai nq nnc S.j 5l hwng Qudc Dtms, ?hudns ta,
Ph Nhuan, hdnhphii H; Chit4inh.n\ian B;c (*)

(+): C6ns tt can da dwc chl),An nkt.rng cha Cdns ry c6 phin Nam Tiik raja ns.y A4a9/20t4 the. hop
dinE chltyin llhronE s.j tS|I/SKT.

C6ng ty c6lru sotai s6 79 Lac Trung. phudng Vinh Tuy, quan Haj Bi Trung, Ild N6i.

Dan ngdy 3 l/l2l2014, tdng s6 can bO nhan viCn hielr dang ldm viCc tai C6ng iy lt 269 ngudi. irong do cen
bO quAn li Ii 12.guoi.

j

ThqA! nitlh bda cda taichnih !i! bO ph,in hqp hAnh i! cin.l|tlc doc cilng t[i bdo cda tii chinh tl



CONC TY co PH,iN VAI sgl MAY M..!.C NIIEN BAC

Dia chi:79 Lac liung, Hai Bd Trung, Ha N6i

B{l9 DN

Ano cto lnichinh rho nnnr tii chirh
It6t thric v;ro neny 3l thnns l2 nim 2014

THUYI'T MINII BAo cAo r.A.r cniNH Gi6p rheo)

. co\oLlpBAo(,io lit( i\ vA KV hEToi\.
ch6 a6 ki! ioen ap aung:

(drgr).p r.r" ' he Jo e.o,noo11,.r-l rqr\re.\amodn r-Il. e,.reoQrle lr. ol '00u U ,

BTC ngiy 20/03/2006, Th6ng tu s6 206/2009[T BTC ngay 27110/2009 hudng d;n k6 toan Siao dich
rrLl L';n d r;i il:du.lrnnpnu'a lhongrJ 'o:442000 ll BT, ,e;) rll22000lLo|ld;r ,a

d6i, b6 sung chii dd ki! todn doanh nshiep cna B6 truong BO Tai chinh.

Bao cAo tni chinh duoc lap rheo nsuyCn tic gie giic vd phn hqp vdi chxin mlrc kij ioan Viet Nam. Bao

cao rai chinh kdm theo kh6ng nhim phan afh nrh hrnh ta ch nh, kdr qua hoat dOng kinh doanh vd tinh

hlnh luu chuy6n lidn te theo cic nguycn dc vd th6ng l€ ki: rorn duqc ch?ip nhan chung l?i cac nudc kh6c

ngodi Vi6t NaDr.

Hinh thfc sij k6 toin np dUng: Nhat ki chung.

\iin dO li roin crlll ( dng ry: un ri ch th cua cong R duqc bar ddL rir n:a) 0l 0l \; ir "1, c rdo

ngiy 3l /12 nem duong lich.

Dbng tiin h?ch torn: C6ng ty st dlng d6ng VielNanl (VND) da sbi s6 k6 toan vd lap B60 cro tai chinh

TII. CHU,AN N{U'C KE TOAN AP DVNG

Cho d6n ngiy lap BAo cno tdi chinh ndy, Ban Gidm d6c C6ng ty da duqc biiit vd hai muoi sau (26) Ch!;n
muc kA torn VietNam da duqc B0 Teichj ban hdnh nhu sau:

- Qu),61 dinh 149/2001/QD-BTC ns;y ll'12 2001 ban hanh va c6fg bo b6n (a) chuin mirc k6

torn Viet Nam (del l). Hu6ng den thqc hien cAc chuin muc nay da du. c BO TAi chinh ban henh

qua Th6ng 1u 161/2007/TT-B'\'C t\giy 3 I / t2/2041.

- QLye. d:rh loj2002QD-BlCnga) ll 2200: bar hrnh v; (onj bo'dL ror(lr;n nuc ki
roin VierNam (d012). Hu{tng den thuc hiCn c6c ch in mvc niy da duoj BO Tari chinh ban hanh

qua'lh6ng ru I 61/2007/TT-BTC ngdy 3 l/12/2007.

- Quyijt dlnh 234|2003/'QD-BTC ngiiy 30/t2l2003 baD henb v, c6ng bii siu (b) Chtin mqc ki
roAn ViCt Nam (dot 3). Huons den thuc hicn crc chuan mtc ney da duqc BO Tai chirh ban hanh

qua Th6ngtu 16U2007/TT-BTC ngdy 31/12/2007.

- q'1i.orh l. '00rOD-B.Cne;) lr0''00'binlrnh\aLdngoo ar'r,'ehr.r rrrck; ,.'
vier Naln (dqr,1). Huons den chi tiiit thj hAnh quy6t dinh nay cfrns da duqc BO TAi chiih ban

ha.h qua Th6ng tu 20/2006/TT-BTC ngey 20/03/2006.

Qu),at dinh 100/2005/QD-BTC ngaiy 28/12/2005 ban hinh v, c6ng b6 b6n (a) Chuin mlc I;
toan Viet Narn (dg-t 5). IIu6ng d;n chi riil thr harh qu)et dinn na) c,ng d; duo.c Bd TAi chinh

brn hinl qua Th6ngtu 21/2006/TT-8TC ngdy 20/01/2006.

- l'h6.g tr 210/2009/TT BTC ngny 06/11/2009 hudng dan Ap dung Chuin muc Bto cAo tal

chinh qu6c t6 !a tlnh bdy b6o cAo taj chinh vi thuy6i lnilrh th6ng tin d6i v6i c6ng c! tai chinh.

Tuan thn cac quyat d1fi vd th6ns tu hu6ng dan cac Chuan muc kii toan Vjgt Naln n6i trin, sdf Cidm doc

Cdng ry da llra chqn cac Chuin mlrc k6 toan ViCt Nam co tha ,p dung duqc d6i vdi lo('i dons kinh doanh

cira Cbng tr dd lap Bao cao tiichirh.
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lnq& ninh bdo.no hichitlh Id bO phAn hap thAnh rd ci)1dLt\tc dac drhgfiihita c,:ta hichinh )2



C6NG TY cO PHiN V;.I SqI MAY MAC MIEN BAC

Dia chir 79 L?c Trune, Hai Bd Trlrng. HdNoi

BO9 DN

Biio c6o tii chirrh cho nim tiichiDh
ki:t thnc vno ns)! 3l thnng l2 nnDr 201:l

THUytT MINH BAo cAo r.l,r cniNH Gi6p theo)

lv. ( 4( { Ht\H s4cH hL ro;i\ ( HU viu

U6c tinh L6 toiln

Viec lap bdo cto tdi clrinh tuar thLl theo crc chujf inltL kd toln Vldr Narn, .hd dq ki todn Viet Narn va

. . qr) 'i 1plapl) coli'noL.ldF,\iFc ;pudr-nl b4 oao..o ar c,: l )er..u Bar' C'. . d^. p\.
co nhnng u6c tjnh vA gie dinh anh hudng d6n s6 licu b6o cdo \,4 c6ng nq, rdi ser ve viec trinh biy cdc

kr-o:n ( 1 j .v 
'd r,i dr.ien .ang q rq"\ lipb;ocro.ai chinlr crn;r'1 .'c ^ iFrblo.do'aaoir '

thu va chi phi trong su6t nim tdi chnih. M?c dn cac u6c linh k6 toen ddqc lap bing tit ca str hieu biet clla

Ban ciinl d6c nhL"ng s6 lieu rhtrc i6 c6 th,l kh6c v6i cic u6c rinh, sid dinh dit ra.

Tiin vd cdc khotn tuong duong tiar

rian va c6c khodn tuong duong rian bao gdm: tj6n m!1, lian gti kh6ng ki hirn, tiBn dang chuy6n va cac

knoan ddu tr ngin ban c6 thoi gian thu hdi hoac deo han kh6ns quA I thang kd tir ngiy mua. c6 tinh thanh

(l.oar.ao,.o,h.r;n;(hJld',.loi d;a,rgrha,hcdc -o'.r"1 \"c oirl' \" k\6-p co rlrdl rL' ro rrorc

chuyar d6ithenh tia]r.

Cec khodn phni thu

Cec khoan phdi thu duoc trlnh bay tren bao cio tai chrnh lheo gia lri ghi s; cac khoif phei thu tn klracl
hdng va phai thu khdc sau khi inr di G) cdc khoAn dy phdng drJqc u6c linh cho cic khoan phdi thu kh6 ddi

dL? rrcn co sd xem xdt cia Ban Giam d6c d6i voi ctc khoan cdn chua thu qi thoi di6m k6r thtc ndm tai chinh.

DU phbng no phai thu kho dbi tha hien phin gia tli cr:ra crc khoan phii thu mi C6ng ty dq kien khong co

kha ning thu hdi tai rgdy kii tlirc nim ai chinh. Trng ho?c giem s6 du t:ii khoan ds phbng duqc hach

ioen vdo chi phi quin li doanh nghiep tlong bAo ceo ket qua ho4t dong kinh doanl.

Hing tiin lrho

Hang t6n Hro duoc xac dinh trcn co sd gia thip hdn gita gid g6c v:i si6 tri thudn co th.: rhuc hjiLr duq(.

L,il gor .rg.;r krobaog6n cri oli rrd..l iphi chibdn'a-.cchi uhi liEn qLan nr.( ridp lra pra

sinh d6 co duqc hnng tdn klo tai dla di6m vA tlqDg thri hi6n tai. Gi6 lri thuin c6 rhe thvc hien duqc, duo. c

xac dinh b g gi6 btn u6c rin1r trn di C) chi phi uoc rrnh d.; hoan th;nh san phdm vr cac chi phj u6c tinh

cin thidt cho viec tieu $! chLing.

Phuohs phAp hdch bnn hanein kha:

Ph"ansphdp xac di* gid giic cna hang in kho: Blnh quan gia quyan.

T)i 5/n cd,linh h r hinl !i I'hiu hlo Inisin c6 dinh

Tii ,;r ,6 d il r uJ r:n\ droc pl il a1" rleo rgrldl S'J !" r a ni h"o inon l-j kd.

NsuyCn g'a iai san c6 dinh (TSCD) hin hlnh bao 96rr giA mua vi nhiLng cii phi c6 li6n quan tr\Lc tiap

d6n vi€c dua TSCD vio trqng thai s;n snng ho?t dqng. Ngllyen g r rr srn co dinh hD u hrnh do 1\r ldm, t!
xay dUDg bao g6n1 chl phi xay d!ng, chi phi san xuil th c t€ phtt sinh c6ng ctri phi lip dAt vrl chay thn.

Cec chi phi ph6t sinh sau khi TSCD da dua vio hoirt dong nhu chi phi bao tr), sua chila dLroc ghi nhan

vdo bAo cdo kdi qud hoat dong kinh doanh trong k' t?i lhdi didm phit sinh. Trong trudng lrqp co tre

chung mirh mot crch ro rAng ring cdc khoan c ri ph naylrrntdngloi rh Lifh td t un,q tlrong laidu linh

rhu dugc do viec st dqng TSCD vuqt tren mlic ho?t dong tiiu chu;n d; dr oc danh B a ba r d;u thi chj phi

niy duqc v6n hoa nlumot khoan nguyon giii tingthcrn cna TSCD.

KhiTSCD htu hinll duo.c bAn hay thanh li, nsu)en gra \a sia ki hao rnon lny kd tuqc ror s6 rhoi sang

,ir oo \e.o.n \; bjr.) ";c.hodn l.i Ior,rooharrir haohJn\I lcLDdeLdug. ha.hroa rar\ir
quA ho4t dong kinh doanh.

I

KC klraiihuons xLryCn.

Thujit minh bna.no hi chinh h b6 phAn hap thdnhfi.Liti du.rc ilac dngr/Jibno c.io talichH1 t3



CONG TY co PHAN VAI SU..I MAY MAC MIEN B,iC
Dia chi: 79 Lac Trung, HaiBa ]'rung He N6i

BO9 _ DN
B60 cdo tni chlnh cho nim tdi chinh

ket thric vlo 3l thnns 12 nnm 20I4

IV.

THUYET MrNH BAo cAo r,\r cniNH Gi6p theo)

c-4c cHiNH SACH KE ToAN cHi yiu Gi6p theo)

Tni snn cii ilinh hiru hinh vn khdu hao tni srn c6 dinh Gi6p theo)

rai san c6 dini duoc trich khiu hao iheo phuong ph,p dudng thling iroig su6i tbdi gian sn dung udc tinn
cna trmg ntr6m tdi san c6 dinl nnu saul

Tdi snn n hs khda hio
Nhacna. \;L kiin rnc 06 - 50 ndm

M;) moc l]Ier b 06 - 08 nam

Phuone tiCn van tdi 06 - l0 nam

Ihi€t bi .trar ty 05 - 06 ntm

Chi phi iri trudc

Chi phi tra trudc bao eaim cdc chi phi tra trudc ngin han hoic chi pht rra trudc dai han irCn bang can ddi
k6 to6]l va duoc plan bd tong khoeng thdi gian fe fudc cia chi phi ruorg nng voi cac toi jch kinh 16

aluoc tao ra tu cdc cli phi nit],.

Chi phi td tlu6c dai han bao gdm chi phi sLia chta ldn van phdng, nia kho, c6ng cu dung cu da xuii
dirng, chi phj da in ]n6i trudng rd nudc thai dudc phan b6 vdo k6t qua kinl doanh rheo phrong phap
dumrg thans fong thi'i gian 24 - 36 thdng. Chj phifa tru6c ngin han bao gdrn chipti bao hidm ehay no,
chi phi bao du6ng may m6c va c6ng cu dung cp xurlt dnng durx ph6n b6 vdo kiit qua kinh doanh rheo
pluorg pLAp duong rhorg Borg rl-c'i g an I 2 rhang.

Cnc khoAn itdu tu

Kloen diu tu vao cdng ty cor duoc xAc dinh gi6 ti ban diu rheo gia n1ua c6ng cec cn; phi tiCn quan d;n
giao dich 1nua trir cdc khoAn du phdng giam gia d;! ru. Du phbng duoc t;p khr phar sinh su suy gialn gie
tricia cAc klo;n ddu tu tqi ngiy ki:t thnc kj' ki5 toen. Ttng hoac gjaln s6 durdi khoan du phbng duoc tach
toan veo chi phi rdi clinh trong bAo cAo kdr que boat d6ng kinh doanl

Tai ngiy 04/09/201,1, C6ng ry da chuyan nhuong kloan dau tu vdo c6nq ty con cho C6ng ry c6 phan Nam
Ti6n theo hop ddng chuy6n ffiuorg s6 48,^/sKT.

Crc nghi6p Yu bine ngoai te

Cac nshi€p vu phat sinh kh6ng phai bing ddng Vi6t NaIn duqc quy d6i sang ddng Vict Nam theo rj giA
giao djch thuc t6 vao ngey phet sinh nghi€p \1r cna ngan hang fiuong mai noi C6ng ry c6 giao dich ptet
sinh. 56 du cu6i hj, cna c;c khoan muc c6 giic rgoai tC duqc quy d6i sang d6ng VictNam t;eo ry gj, mua
vao cna .gan hang tbwrg mai noi C6ng iy md rAi khoan c6ng b6. C6c khoan chentr l6ch ri gi, rbuc tij
phir sinh trons kt vA chcnh lcch do drnh si6 laj s6 du tjan 1C c6 g6c ngoai tc iu6j ki duoc ghi nlan veo
doanh tbu hoic chiphi hoar d6ng raichirh fong lq di chrnh N,m20t4.Cdngr\,corr;rgi,inganhdng
leoi ri nlLre "long drnh gr; cldll ldcll D gid cuor q co chenh td. h qLa .

Chi phiphai trd

Chi pbi phai tra bao gdn giA tli cac khoan chi phi da duoc rinh vao chi pti hoat d6ng kjDI doanh trong
ki, n]]ung chua duoc thuc chi tai ngey k{5i ihrjc nam fiii chiDi fen co sd ddm beo rguyCn ac phu hoD
gi['a doan]r thu va chi phi. Diin thdi diam rhuc chi, k6 roen tiirD hdnh ghj bd surg hoac ghi giem cli phi
phin chenh lech v6i sd da hich (ncu cd). Cac khoan chi phi phai trd t4i ngAy k6r trrlc nien ao bao gOm ctri
tidn dien. didn thoai, chi phi b6o chi.
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cdNG Ty co prrAN v,ir sor rvAy Mic MrEN Bic
Dia chi: 79 Lac Trung,I{ai Ba Tr ung, Hd N6i

BO9 _ DN
Bno c6o tni chinh cho ram tiri chinh

I(6t thtc vto neey 3l thnne 12 nnm 2014

THUvET MINH BAo cAo rAt csiNH (Ti6p theo)

t\. c,i( r tNIt5ACH Kt foiNcHr y[utridnrhe.,

V6n.hn sd hnu

V6Ddiutuc achnsdl,iludu!,-cghinhi,niheos6va,nrh c s6p cua cac c6 d6ng.

Lqi nhuan chua phan ph6i trCn bang can d6i kii rorn rai ngny 3l/1212014 lii s6 loi nhuAn iii hoar d6ng sdn

xu6t kinh doanh cna doanh nghiep sau khi rftr di t) rhud thu nh;p doafh nghiep va loi nhuan con iai chua
pher pl6i ciia Darr fudc.

Trong nam, C6rg ty da thlrc hien phair pliii 1!'-i nhuan cna nam 2011 va tam chia c6 tric nanr 2014. ViCc
phan chia loi llhuan va trich lap cac qu! duqc thrrc hien theo Diau le td chrc vd hoat d6ns cna Cdng t] !i
do D? le ,r6-g.o do rq qulEr oirl'. .u rhi

Tlich tat loi tlhu1n satL thld io Q"t dr phdns tii chhh;
. r", ,t Q ' j t .. , ,n"t64.. t .^ tq: a.ttj,h,o,-b--r.;"t.:,h\o,rytpt30.,-atotnt."an..,kL";

- Chia phdn c6 fic cdn tqi dn2At3choc'iccddbnstheoOta3,8%tftnvindieulatatanthncattic
ndn2Allfiidleldl5%theonghiq yitctaH6id'tlgEtAnr'isijl1\NQ-HDQTnga!20/1A/20t1.

Doanh thu

Doanh thu duac ghi nhan khi C6ng ty c6 khn nlng nhen duoc cac loi ich kinh t6 c6 th6 x6c dinh duoc n6t
cdch chac chin. Doanh thu thuan duo. c xac dinh theo gia tri hqp li cna crc klioen da thu hoac sc thu duqc
sau khi trir di cic khoiD chiat kl6u thLroDg mai, giem gi6ldng ban vA hang bdn bi tre lal Cac diiu lrdn
ghi nhan c! thd sau day cfing lhai duqc dap Ling khi ghi nhan doanh rhu:

Doanh thu cho thu€ klo
Doanh ihu cung cdp dlch \4r rhue kho duoc ghi rh;n khi ler qud giao dich droL \rc dinh m6r cAcI ddng
lin cay. Doanh thu cho thuC kho theo hqp ddng thud kho duqc hach toin vao ket que kinl doanh trong
1d.rr\eop,.rorgphlpduor g l.lrs'rorg.Lor rlro. gi"r c\o r1ud.

Doanh thu qia c6nq

Doanh thu gia c6ng hang may mirc duq'c ghi nh:r khi kar qun giao dich duoc xdr dinh m6t c6ch ddng rin
cay !i C6ng ty co kba ndng thu duqc cdc qi rch krnh re ru g do ,ljch nay. Doanh rhu bdn hang duoc ghi
nhan khi pliilr 16r nhtng rLii ro vd l,ti ich vd quyin sd htru hAng hoA da duoc chuydn giao cho ngudi mua.
Doanh rhu kh6ng duoc gh rhdn khi co cac y6u t6 kl6ng chic ch;n mang rjnh irong yau !i t,ht rins rhu
hdi cec ldroAn tian bin hing hoac co kha ndng bi ra Iai.

Doanh thu kh,c

Doanh thu khac bao gdm lai tidn gti, khoin lqi nbuan hoD t6c liCn doanh ve cec khoan ihu nhap tu tian
ban die, cho cAc don vithuc kho va vair phdng, thu nhap tir bAn c6ng ry con, thu rhap tu nign thu6. Lai
tian gti duqc shi nlan tJ€n co sd d6n tich (cd tinh ddn loi tdc rna tar san dem lai) tri kli khe nang thu hdi
ridn I5i kh6ng chic ch6n. Lo-i nhuan khec duuc ghi nhdn theo so m. nrd ban hoTJ rdc lien doanh sri dung vdi
don gia I 00.000d/n'/therrg. Thu nhep tir bdn didD cho cdc don vi rlrue kho va vin phdng duoc ghj nhan
can cf vAo bi6n bnn xdc n|An s6 dien tiCu t]rlr cna hai bdn. Thu nhap b6n c6ng ry cor duoc ghi nhan khi
rhuc hi6n chuyan giao phir v6n tai c6ng ty con cho nguoi nhan chuycn nhuong vi cdn cf vao hop ddng
chuyan nhu.ong. Tlru olip mien rtrua dit duoc ghi nhen dreo eLryit d'nh s6 44i01/eD CT-eLD ng)y I t/091014
cna Cuc thu€ Ha Ndi.

Thui5

Thu6 thu nhap doanh nqhiar hian hirh
Chi phi thLrij rhu nhap hien henh cna doanh nghi€p duoc x6c dinlr tr€n co sd thu nhep chju rhud \r rbue

str;t thu6 thu nhap doanh n-ghi€p trong natn hi6n hanh (22%).

,.. ld r,.;l'd dJgcaporqrleocd. l,i-i\.f\;r ldnl I VLr \"',
Cdc bio cao thu6 cia C6|g ty sC chiu s! ki6m lra cha co quan tbu6. Do viec Ap dr/ng tuat vd c6c quy dirh
vd fiu6 d6i v6i ctc loai ,rghi€p vu kiac nllau c6 rhd duoc giii ihich rheo nhiau cdch khdc nlau, s6 thu6
duqc rrlnh bay len bao cro tdi chinh c6 thC sc bj thay a6i tleo quy6t ainl cu6; cnng cia co quan rhu6.

thry;t )rn* boa cno tni.hinh h bO thAn hop thdhh fi ain tJffic dac dlngt ii hdo cia tdichinh t5



C6NG TY CO PH-4N VAI soI M.\Y MAC I,IIEN BAC
Dia chi:19 Lac lrung- IIaiBAlrung, HdNdi

BO9. DN
Bto cno tni chinh cho nim tni chinh

kat thtc vno nsiy ll th6ns l2 Dnn 2014

THUYET MINH BAo cno rAr cniNH (Ti6p theo)

tv. t ec cuirH rricH ht ro/i\(HUyt'U(liif rb.o)

Crc c6ng cu tni chinh

chi nhen ban diu va trinh bev

Tai san di chinh

Tai thoi dicm ghi nlen lAn ddu, tni sdn tdi chinh duoc ghi rhan rheo nguydn gia c6ns ldi chi phi siao dich
tluc ri6p li6n quan diin viec phir li$ noac mud sim rai sin r;i (ninh d6 Tai san tai chinh bao sdn tian
rnat, cAc khoan tiar gti tai cec t6 chtc lin durg, c6c khoan plai rhu khach hdng, phiithu klic ve cic rii
san tdichinh kh6c.

N.J plliir'a dichihh

Cic khoAn no phii tra ldi chinh duAc ghj nhtn ban driu theo ng'r)drl g, cong voi (ac chj phi giao diclr
truc ti6p liCn quan d6n vidc ph& hanh c6ng nq tdi chinh d6- Nq phai ra tdi chinh cna C6ng ty bao g6m
cic khoin phei tre ngudib6r, kl]oAn phdi tra khic vd chi phi pheitrd.

Giafi sau qhi nban lin dAu

Hjen t+i, Th6ng tu 210 chua c6 quy diDh \ € danh gia lai gi; tri cLia cac c6ng cu rai chinh sau ghi nhan ban
diu. Do do gid tri sau ghi nhan ban diu cna cec c6ng ctr tai chinh duoc phan dnh theo nguldn gia.

Bu trit cAc c6nq cu tai chirh

Cdc tai sAn tei chinh vi nq phei hA tai chinh duoc bt trir !i gii tri thuAn sC due-c trintr bay trCn beo c6o tii
chinh ncu v: chi n6u don vi c6 quydn ha? phip ihi hinh vi6c bn trn cec gi6 rri duoc sti nhjn riy va c6 i
dinh bu trir h€n co sd thu;n, hoac $u duoc cdc tai san vd thanb roen no phaitra ddng rhdr.

Ihni' n.q.l,oo.r ,L.t..t, tL)atna.., tb.ltrbci.Jtu.J.,i.,.i, t"',.".ta. +t.



THUYET MrNH BAO cAo rAr CniNH (Ti6p theo)

v. THdNG TIN Bo suNG cHo cic KHOAN MUc rRiNU BAy rRoNc BANG c,iN D6t K6 TOAN
.d. . , r:eL d, o. r r b.) ,heo do. \i rnr l do.rg \'dr \drr \\ \D,.

1. Tibn vd cic khoin tu.onK .trons An

31n2/2011

CONG Ty co prrAN v,(r sot MAy MAc MltN B,4c
Dia chi:79l,ac Trung. Hai Bd Trung, HaN6i

TiaD mat tai quy

Tian gni rga. hang

ridn dang ctruy3l

CAc khoan tuong duong tiaD

c0nc

(i) 36 du tian mdt tai quy vAo nsdy 31/1212014 bao gdm:

D;"8 Yiet Nam (l/ND)

c0nc

,i rs6 cu iFneu: nrdnh,lrerdirgd) ll l'r0l1b,o.orn:

Tidn sti irgen hans bins ddng Vier Nan
+ NgAn hnnSTMCP Ngatri thnng viet Ndnt'SGD
+ NSA? hdnC TMCP C6nC thtr(ng lti6t Na.tr, - CN Chvolle DmnE
' \Jp. hd, E r\l.P Q, da ddi -' \ Haoa Ki;-
: \Etjhhi,E\\3Pt \t t;"t\art t \,rHoanLiH

Tidn sni ngan hrns bins ngoai t€

+ NEAI hdtlgTMCP NCa(ri thwng I/iCt Nam - SGD

+ NgAn hAng TMCP Quan .l6i CN HoAn Kiinl
. \gnnhAlEiv,iPt.\tti.tto - tt HoAa K.'n
c0nc

* 
uon-o*

Bio c5o tni chinh cho nnm inichinh
k6t thnc i'tro nsdy 31 thrns I2 nim 20rj

01101/2011

(i)
(iD

(iiD

402.243

1 .169 .7 5',7 .t24

16.290.000.000

59.251.981

3.106.1,10.583

16.690.000.000

18.060.159.367 19.855.392.564

VND

142 211

402-213

USD VND

2.468,36

1.351,84

557,88

JJt 68

I 1117t0 791

1.I I5.989.674

54.616.219

52.046.333

28.566.970

I1.762 90A

I t.716.463

i

L769.157 .124

th6ne vdi lai sudt tu 4% .(iii) Cec klroan tuong duong riin rai Dgdy 3 r/12/201d bao gdm c6c klloen rjan gri c6 t j,hcn l
4,5%/nam

+ NCAI hAnCTMCP Ngoqi l ong l/itt Natn - SGD
+ NCA1 hdngTMCP C6nC lvong ViCt Nahl - CN Chkrng D ong

\E-- haa< rM' t Q aa d.' - ' N Hoar A.;'n

c0nc

(i( Ahoa rh'ii ,u ,t<'itt tt khtir 
3r t2t20t t

Pleirhu khac

+ Lal |en gt nga, hanQ

+ C.inE ty Cij phin Tntdng Hd

+ CN C,ins E cd phtinThanh D6 tqi Ha N1i

c0ns

VND

4.004 aqn a]a

I L29a.A0A.AA0

LA0A.A0A.AA0

16.290.000.000

u1t0t/2014

142.811.822

28 854.833

82.399.175

666.121.580

19.66).22l

17t119.3i9

81.631.440

64.41 I 0AA

142.a11.822 666.123.s80

'/h Jtt nhh bno cdo tdi chinh ld hn phan hop hnnh rA .;n dnc aoc ci"g 
'ai 

bia ..i. trt .t,nh )l



coNG Ty cd pH,iN vAI sor MAy MAC MIiN BAc
B09-DN

860 c5o tai chinh cho nIm tlichinh
Dia chi: 79 Lac Trung, Hai Ba Trung, HdNOi k6t th'ic vio ngiy 31 th6ng 12 nnin 2014

THUYET MrNH BAo cAo rfu cniNH (Ti6p theo)

THoNG TtN Bd suNG cHo clic KHOAN MUc rRiNH BAy rRoNG BANG cAN I}6l Kx roAN
(r rep tneo.)

Hang i kho

31/12/2014 07/ot t2011

Hang mua dang di nen dui'ng

NguyCn vat li€u tdn kho

C6ng cU dUng cU nong kho

Chi phi san xu6t kinh doanl dd dang

Hang h6a t6n kho

Heng gui di b6n

Halng hoa kho bao thui:

T,4ng gid tricna hing tain ltho

Du phdng giaLrn gia hang tdn klo

Gin trithuAn c6 th6 thqc hien duqc cta HTK

Thuivd cdc khoA phAi thu NhA nutc

Thuii thu nhap doanh nghi€p nop thna

Thu6 thu nhap cl' nhan nop thta
Thuii GTGT n6p thira

c0ns

Cdc khoAn diu f fii ch{hh ddi hM

Diu tu vro c6ng ty con (*)

Ddu tu veo c6ns q lien ki:t

DAu tu vao co sd kinh doani ddng ki6m soet

Ddu tu dai han k|6c

T6ng gin tricia c6c khoen diu trTC dii h?n

DU phdng giam gi6 cdc khoan dAu tu dai han

Gie trlthuin cta cdc khoan DTTC dni h4n

(942.923 .770)

1.786.S15.820

28.8r6.093

159 .443 .',7 44

40.297.897

2.849.046

257 832219

r88.2s9.837 300.979.162

188.259.837 300.979.t62

3Ut2t20t4 ot/ou20t4
482.439.243

395.O92.695

395.092.695 1A2.439.243
,)

31/12t2014 0t/01D014

2.',129.439 .590

2.7 29.439.590

C): Tn nsay 04/09/2at 4, C6ns ry da bdn todn b6 phAny6n diu tu tai C6ns 0 con cho C6ng ty c6 phin Nan Tian
theo hqp d6ng chuydn nh'rqne sii 4S/|/SKT nsay 04/09/2A 1 4 v&i sii iAn ch ydn nhwns Id t 0.0s0.0A0.0AA d6ns.

Thuyit ninh bdo ctio hi chinh ta bA ph1n hqp thi'nh ra can tuac dac cnns $i bna cdo tdi chinh i8
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cul\e t\ co |HAN \ \t 5ot MA\ l\tAa MtLi\ BAc
Dia chi:79 Lac Trunc. HaiBd Trung, HdNoi

' 
uon-o*

B5o cdo tli chtuh cho nim tdi chinh

kdt thic vdo ngdy 3l ihtng l2 nlm 2014

THt \ ET M t\H B{O CAO TAI CH i\H tTi6p rheor

THoNG TIN Do suNG cHo cAc KHoAN MVc rRiNH BAy rRoNc siNc cAN oOr xE roaN

Gii5p theo)

Chi phitd t,nit tliii h(nt

3.

31t12/2014 o1/01/2t14

Chi pbi sia chna van phdng, nlra l'1ro

cii tric6ng c! dirng c!
Chi phi dA an m6i trudng vd nrdc thdi

c0nc

Th i tn cnc khoin phni t10p Nhn udc

Thu6 gii tr! gia lang

Thu6 thu nhap doanh nghi6p

Thu6 thu nhap cd nhen

Thu6 dir vdtie,n rlrlc d,t

cOnc

Trich tru6c tiAn dien

Trich tru6c ddn dien thoai

Chi phi qunng cio ban c6ng ry INHH MTV vei soiMidn Bic ll
Chi phi tidn bao qu! 1, phat chuyan nhanh

c0ng

Cdc khodn phni lft, phtii Op ngii hqn khdc

I ar ran thLa ch{:r gLar quyet

Kinh phi c6ng dodn

Bdohidmxahoi

Bao hidm yt6
Bao hi6m that ndriep

Tian d?t cqc dich vq cho thuC kho xudng

Cac khonn phii l.i phai nop khac

Phaiiltl tiik th a dA ndn 2t)13

TiAn thue nhA 37 Li Th,.tnhsKiA phaiti
rter th4 t .t atq, ,.tti,, gi". .ua laoaE Hd

CAc kho;n phAi hA phdin1p kh,ic

cOnc

r2.040.750.802

240.1',7l,t11

1t0 755 454

t.335.682.990

7.949.335

12-392-27',7 -367 1.490-073.098

31tl2/2011 01/ot t2014

194.351.138

52.023.411

8.i46.847.811

169.243.286

29.192.131

/

\

ii

/

9-393.228_98f 9.878.606.355

31n212t11 01tol/2014

188.420.085

5.548_808

4.800.000

2.966.105

170.956.255

4.800.000

201.735.598 175.756.255

IA.
.31t12/2014 tt/01n014
12.363.061

57. r 73.860

1.985.261.780

1.017.7g0.278

631.387.6A0

146.299.,1t8

17 tAt 260

12.363.061

63.534.9',74

2.102.434.362

1 .61 1 .989 .482

t.156 n6 457

t5i 751421

3.132.588.979 3.?90.321.875

Thuyit ninh btio cna ii chtuh ld bO phin h,!^p hAnhfi cin duoc dQc cingrAi hAo c6o tdi chinll l0
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( ONc It (OPHc\VAl \Ol \44\ \4lC\4li\B,iC
Dia chi: 79 Lac Trung, HaiBa lrurg, HdN6i

B09-DN
B60 c6o tdi chirh cho n:m tni chinh

k6tthfcvto ngly3l thnns 12 nIn 2014

THUY|IT MINH Bi.o cAo TAI cHiNH Gi6p theo)

\, I HONG'I I\ Bo SI NG ( Ho CAC KHo4\ \'I I C TRI\H B4\ TRONG BANG CAN DoI KE ToA]\

rt, t oI txu sd ltuu (t rep utco)

Chitiiit viin ddu tu cna chn s6 htu
3111212014 o1to1t20t 1

t

i

L

I

t

t

L
I

v6n diu tu cna Nha nudc (*)
v0r gop rua cac co dong

rh[ng du v6n c6 phir

c0ng 5t,029.400,000

l*): V6n diu rn cta Nhn nftc dryc chuydn nkqng.ho cAc cd d6nE ien *i td E ch':hs khadn |'da ngny 224i2at1

Cac giao dich vd v6n vdi cec chn sd hitu va phan phiti c6 tLic, chia lqi nhuanl

Tbns si CaphiAnvdtls CP
tu dAi

57 029 400 00! sl .029 40A.A0A

TOas sA CA phieu &udns CP
tu.ldi

16 341 140 000 16.341 r,10.000

40.688.260.000,10688.260.000

5?.0?9.!t00.000 57.02r.400.000

L

I

I

I

I

t

L

I

t

I

I

I

I

I

I

I

t

L

I

I

2014 2013

V6n dau tu cna chn sdhtu
+ viin sip diu ndn
+ Vin gip tdng trans ndnl

- V6n g6p eidnt tong ndnt

- roh aop cuol Ddnt

cd tLic, rqi fiuan da chia

c6 phi6u:

sit lueng c6 phi6u dang ki phAt hAnh

56 luang c6 phiiiu da baD ra c6ng chtng

+ Ci philu phd thins
50 ruong r0 pnreu ouoc rnxa raL

56luo.ng cd phiiju dang ln harh

+ t a pnteu pna rnang

Menn ;'a cd pliiu darg Lu l,all: 10.000 v\D
Cac quy khrc thuoc v6n chn sdhlx:

Qui dAu tu phAt tddn

Qui dq phdng taj clinh

31112nO14 01101t2014

57.A29.400.040

57.029.440.440

10.225.800.675

3t/\2/2014

57.429.104.440

57.429104.404

5 .',1 01 .926.040

0t/0r/2011

5.102.940

5.',742.940

.5.702.914

5.',102.944

5.742 91A

5.',102.944

5 702 940

t.742 940

5.142.910

5 742 944

3.932.018.600

3.229.538.136

3.932.018.600

3.104.538.136

Mlc dich rrich lap cAc qui:

+QidA turhat tu6n dl'q. i&tnscho',iacdautun6rOnE.tichoqtdOnsk1hdoanhhongtu.Jngtainhwdiurtt
vjnvdocdctloanhnshi€pkhdc,nua:tinTSCD,td)Jans':obdn nshtin .,'u 1d phd! fiin. dao 4a fi cdi thii nai

+ Qt| dt phdng ti! i .h inh .lao c t ich tAp dA bao |e hoat dAnE kinh .loanh thing thudng .:ia C.jng Ly t n..rc nhehg r i
rc hoac thiet hqi k 1h daanh, ha1c Ad d.t phdns cac khaAn 16 hay thiet hqi nsoai d( kidn da cac nsuyan nhan khictl
q dn hodc da cdc trt dtls hQ p bi, kha khans ntu hda hoqn, br, dn tuns tinh hiktl kirlh i fi i chinh t ons nbic hq,

L

I
Thutlt nt hb.\acdatdichinhtdbiphdnhqpthdnhtdc,jnduocdoccnnernibnacdotdichi h 22



c0NG Ty cO PHAN v{r sor MAy xlAc MldN Bic
Dia chi: 79 Lac Trulg,IIaj Bn Tru.rg, HiN6i

B 09, DN

86o c6o tni chinh cho nnm lAi chinh

kdt thtc vno nqny 3I thins l2 nim 2014

THUYET MrNrr BAo cAo rAr cniNH (Ti6p theo)

vr. THoNG TIN Bo suNG cHo cic KHOAN MVC TRiNH BAy rRoNc BAo cAo KET eLrA lloAT
DONG KTNH DoANH

';c.lr rerdro I rbd) r,.o" r . 'nl l.rdo,g \r...\., t\\,,
12. Doanh rhu bnn hntry t'n c ngciplichttt

2fi11 20t3

T6ng doanh thu b:in hingvA cungciip dich vu

n ons d6:

Doanh tht gia c6ng

Doahh tllr cho thua kho

Dod h thu kh,ic

Cnc khotn gidm trn dornh thu

Doanh rhu rhuin 'i bin h)ng ti (ung cip dich vu

Dodnh thr thuin traa ddi sdn phdn hnng hod

Doanh tttu thuin cung cdp dichru
Doanh thu thltin khac

13. Gin vdn hnns bi't tn dlch tt! c g cdp

ci6 v6n cho thna kho

+ Chi phi kJliu hoo

+ rhud dii f)
Gia v6n hoal d6ng gia c6ng

Gi6 v6n ho?t dong khec

Duphbng gian giri hang t;n kho

cOnc

Lai tiAn srl i, tidn cho vay

Lai tir hoal d6ng ljCn doanh li6n kiji
C6 rfc. ioi nh en .luoc chia

Thu nhap r btn c6rg q/ con

Lai ch€nh lech ti gii de ihqc hien

Doanl thu hoirt dong leiclinh khec

c0nc

1s. Chi phi fii chitlh

Lai tian vay

Duphdng giim gid cdc khoan diu tu

cOng

7.675.516.811 1.341 .143.245

42.715.850.928 42.t29.443.r)86

11.r67.655.821

3 L513. t95 tAl
13.631162.277

28.)6) t30.8a9

235 8A0 AAA

'12.715.850.928 t2-129 1$.Oa6

I l.167.655.824

3t 548 t95 t0'!
13.631.462.277

28.262. t8A.8A9

,J5.804.040

2011 20Il
4.218.386.6r9

2.536.351.351

I 742 Al2 265

10.413.3 t) 165

'7 .445.',7 85 .524

2.502 181.939

1.9$.644.581

12.830.527.351

1,1.711.758.384 20.27 6.312.8',7 1

C) Ndm 2at 4 C6ks ty dtpc niSn tiin thue dd then Quli dihh si 41J0 t QD CT QLD ksb) t r/09/2at 4 cnd Cuc

14. Doanh tlu hogt i1ng tati chhth

20t4 20tl
1 .364.944.412

30.250.000

6.280j22.7 69

1.081.973.605

264.500.000

669.640

2014 20t3

942.923.1',70

Thltyit linh b6o cdo ii .hinh IA hO fidn hqp thdtlh rd cAn duo'c da. cnngfii bdo c(io hi .h;nh

912.923.770

23



Dia chi:79 Lec Trung, Hai Ba Trung, HiNoi k6rrhncvnongy3lth6ng12nrm20ll

THUYET \, \H BAO CAO T{t CHillH rti6p rtreo)

THONG TrN Bo suNG cHo cic KHoi.N MUc TRiNH BAy rRoNG BAo cAo xtr qul roar
DoNG KINH DOANH (Ti6p theo)

Chi phlquitl li louh nshitp

r'o\r, lt ( O pH A\ vat \Ot \'t\\ MAC MfiN Bric

Chi phi c6ns cu dung cLr, kliu hao

Tian luorg
r o cap rnol !iec

Chi phl thuC nlra Li Thubng KiCt

Chi phl vln chuydn don klo
Chi phi quang c6o

rhu6 dAr

Xang xe

Tian dien thoai

Phan b6 chi phi sna chta

Chi phi klac

c0nc

17. Thu nhAp khnc

Bdn phij l9u

Kinh phi dd dn m6i truong

Thann lt lAi san

Dien nudc cna c6c don vicho thuC kho

Dich vu h6Dg gjt xe

Tian ftu6 dAt duoc lrligm gidn (*)

Thu nhap khdc

c0ns

l+) Nan 2A14 {:.jng ry d@c ni6n iin th i dil cia ndu

I t/09/2014 ctitl Cuc thtLi Hd NAi.

B09-DN
B,io c:rio tni chinh cho nnnr tii chitlh

2011 20t3

60.188.500

7.416.090_455

151.275.625

634.38?.600

2.248.r 77.000

5i0.000.000

100.24E.012

304.40',7.101

139.493.471

2.487.856.302

525..163.280

't2.289.844

4.633 .233.8',7 6

'19.095.745

19 7.842.204

276.84i.000

E32.687.5i9

271.995.526

287.431.098

964.573.594

1.2t2.t12.96A

15.523.587.412 8.83t_ t67.342

2011 2013

5',7.127.631

110.521.26',7

1.1 10.827 .218

486.574.769

3.095.070_370

l]9.988.304

38.706.401

59.238.091

56.3I8_ l8l
1.135 .321 .313

434.746.663

1.721.336.115

2A13 &eo Qryit dinh sii 4$a t/QD CT-QLD nsd),

7.980.115.625

18.

2rt4 2013

Clri phl tian di€n, nu6c cna cec d(nl vi thu€ kno

Chjrhi klrac

Ti6n thu6 d6r Ti 1&12lt3 vi tian fiu6 thiau n.m 20| &
niln 20I2

c0ns

4.016.930.741

81.1.568 78r

3 .681 .518 .1 t1

1.162.788.8.15

8.911.959_144

4.851.499.52.{

mtrya ntinh b6o cno tAi chi]1h li b6 phan ha.p *Anh fi cin tluec.lqc dlng yii bno cAa tui chinh

13.7 62.326.7 03

24



{ o\r, I Y ( O tH A\ V4.t \Ot \t \\ MA( tlll\ BAL
Dja chi: 79 Lac Trung. Hai Ba TrLrng, H?t Noi

B09-DN
Bio ciio tii chinh cho nnnr tni.hinh

kdt tfitc vno nsnv 31 thtnp 12 nnm 2014

THUYET MINH BAo cAO TAI CHiNrr (Ti6p theo)

VI. TH6NC TIN BO SUNG cHo C,.i.C KHoiN MIIC TRiNH BAY
DoNG KINH DoANH Gi6p rh€o)

19. Thui tu hnt, bonh nghiAp hiin hnnh

! h: ohr rhr e .hJ rh D do 
'11 

rrhiip r dr rlu r,l;t.'r u rlLd rirn
hiCn hanh

D:dr ch lll . rip r rl re rl L r t,p.ua r an .-uo. \io c1 pl|l , e

TNHH cna nanl na]'

TRONG BAo cAo KET eu/i HoAT

2011 2013

1.990.888.198 L140_0i8.i71

4.990.888.r98 l_140.038.57?

Thu6 thu rhap doarh nghiep hien h:inh plii re duo. c x6c dinh dlra 1ren rhu nhip chiu Lhua ci! .am hjen tai. Thu nlap
chlu thu6 cua C6ng ty kh6c vdi thu nhap duqc bao eao trong Bao cao kdt qui hoar dorg ljni doanh vl tlu nlap chiu
rlLd U ong bao gorn.ac kloan mLc rhL rJrep (h:r rhLd ha) (hi ph. duoc kl;L ru (l'o nuc drcl rrr.1 rlLrt ror g ' 

j
nim khdc va cing kh6Dg bro gdm cdc knotur nluc kh6ng plai clrlu rhui: hay kl6ng duoc klau trii cho muc dich tinl
thu6. Thud tl nhap doanl ngliep hien hdnn pldi tra cna C6ng ty duqc tinn iheo thu6 suar da ban hrnh din ng;) kEr

finc ki k6 roan nam.

Dudi day ld bang chi ti6t chi phi lhuii thu nhAp doanl nghiep hien hdnn ph6l sinh lrong natn cLia C6ng 1y:

2014

Lo. i nh'ian/06) thnin trudc thuiS

Cnc dia'r chinh tane/asinnr) loi nhuen/al6) theo k6 torn

CAc khoan didu chifi tans

clic khonn phat

Chiphi qudng c6o vuqt qu, mfc cho phdp

Chi phi kh6ng hqp li, ho. p Le

Doar rrlL ( rLi rnu. Iien r rh \.o rhr, nep ch,r r\Ld

Chi phi da duqc khiu rrir thuii tir cdc nam tru6c

I hd) aal lrrhg d4 phoDg phdt lllLt Aho dol

Tha), di;idtt phing gidki Eid hang in kho

Lzc knoan arcu crrnr qr:Lm

llI r1;prulo.r ds rg . ,o,p rrLoL d en rop hre,NDN
Dolrh'lL dd llrh \ao.hu r\qp ct J rlLd,La (-c) b LrLoc

Chiphi lien quai di:n {]oanh thu chua thvc hien tinh vdo thu nnip
chiu thu6

LAi nhu?n (16, dii,' ch'nh I rudc thui chrl" rrir 16 nrim irudc

L5 nam tudc chuyan sang

r nu nnrP cn ru rn ue uoc r

Thud INDN phdi tra u6c rinh nam hien hdnh

lhui l \D\ plai rri diu n;m

DiJ-lr\r'riT\D\ l. ' lidrtr ,Ir"r'rr.rrc
Thuii TNDN da rArrong ndm

Thui5 TNDN phrii tfli c 6i nrm (182.439.213)

2013

22.335.086.583

3s0.r68.862

3.523.993.1i 1

1.036.161.199

350.768.862 1.036.161.199

350.768.862 I 036 t6l 199

22.685.855.'{.t5

22.685.855.445

4.990.888.198

(482.139.243\

4.560.154_310

.1.560.154.310

1.140.038.i77

5.583.302.328

(r.714.09 r.217) (?.205.780.t48)

794.357.738

Thu.rA ninh hna cda tii chinh h bO phdn hp-p tlt,)1th \ A ,;n Jtu" doc ,it"{ 1ai bdn cn. hi chihh :5



C6NG TY CO PHAN ViI So-I IVAY i\'IAC {IiN sAc
Dia chi: 79 Lac Trung, Hai Bi Trung. Hd N6i

B09-DN
86o cno tli chinh cho nin tli chinh

k6t thnc vno nsnv 31 thnns 12 nim 2014

THUYET MINH BAo cAo rAr csiNH Gi6p theo)

vL TH6NG TIN Bo suNG cHo c,ic KHoiN Nruc rRiNH Biy rRoNG BAo cAo KET eui HoAT
DONG KINH DO.,|NH 0i6p theo)

20. Chi phi sin.tuil kirlt loi h lheo )'d ij
2011 20t3

Chi phl nguyCD l;eu vat lieu

Chi phi nhen c6ng

Chi phi khiiu hao TSCD

Chi phi dich vu nrua ngoai

Chi phi khec b;ne tian

c0ns

Co pl:,ir, p\ri .l'on; dar e 'uu fdnf oi .r qrl, d;1, nam

56 rorlg cd pn iu ritr l; I r ,; r l!ru n"r\ binl tual
llong nam

'r': so u(''j.0ohrerqrj r ra lai bjn'rqr;nnor:l;rn

' o prreu pro rrorc r- rJr 'r D nn q r.n '_ont 
.lJn

cdNG cri rAr cHiNH

32.333.r03.882 30.52s.400.361

52.26"t.296

r3.637.486.594

3 .330.621 .31 l
5.295.097.301

10 01 7 6' 320

t 33 .2.21.644

t5.334.499.t16

832.680.449

3.752.675.145

10.472.320.521

21. Ldi cd bnn ftn ci phiia
L.i cob;n trdn c6 phiau duoc rinh bing cach chia lqinhuan hoic 16 sau rlr!6 phan b6 cho cd d6ns sd hru c6 phi6Lr ph6
th6ns cna C6ng ty cho sii luong blnh quai gia qu) dn crla s6 c6 phieu pho th;rg dang Jru hanl rrong ki.
C6ng ry chua tinh !a trinh bay lai suy giam trCn c6 phi6u do chua c6 hu6rg din chi ti6r cna BO T:i chinh hoac do dri6u
th6ng tin va thi trudng.

C6ng1y sii dung cdc th6ng lin sa1l d61ini ldi coben tren c6 phi6u:

2011 20t3

1 di,,l ,rrldro.,..rrhudrhr i"pdoari ngl ep

r o. luarlndr r,0.no(ocorg 0rrrrcop]d1pnor'1o_gcud(019 r
.o pl iiu phi rl : r ts,i" rr luL \cnh b nl qudr r-org ran

Larco Dan tren co phreu

l

17.344.I98.385

17.344.198.385

s.702.940

2.383_954.534

2.383.284.894

5.702.940

3.041 4r8

Cd phiiiuph6 th6ng dang luu ldnh bl$ quen rong nnm duoc xac dinh nlu sau:

2014 2013

5.102.944 5.',l02.940

5.702.940 5.102.940

VII.

t. Mttc lich vit chhtt sich qutn Ij fii to ttii chit t

Cec hoal dOng cila C6ng t]' khiijn cho C6ng ty phii clrju rdj ro thi trudng, rni ro rin dung, i ro rlanh khoAn. Chinlr
srich quin li rni ro idi chinh chung crja Cdng B/ tap fung vio vi6c dlt doan cac bidn d6ns k}6ng mong muun cur rh!
I drq \a,;o ru,1 o n -'Jrn c.c rac d6r g'iL doi \oi (er qra k nh doar\.ia !o r!, r.J.

Rni ro thj truons ld rii ro ln, giA tri hop li cia cec ludns dan rong tuong lai cna mor c6ns cu rai chinh se bi6r d6ng
theo drfrng thay ddi cLla gie ihi aubng. ciathi truong c6 cdc loai rni ro: rrli ro laisudr. C6ng cu tdi chinh bi anh huong
b0i di ro thi trubrg bao g6m tidn gLii. Muc dich cna viCc quan ly rui ro ilri truong la qudn li va tiim soar cic rni ,o Lhi
,rJorg 'olggiJi\Jr,o ,ecl;p.llir d, qc.rorgkl i\;lr6i,ralorloinluil,turtu^c

Rii ro lai suit la rnj ro mi gja ri ho-p li hoac L;c ludng t df rrong ruon! lai cna rnot cong cu lii chiirtr se biijn d6ng
theo nhfng thay d6i cira lli suat thi trubng. Rni ro thi truong do rhay d6i lai sudt cLia COng t], clri y6u tien quan d6n
tian va cac khoan tidn gning:n han cna C6nsfy.

C6ng q, quelr li riri ro lai su6t bing cdch phdn tich tlni hlnb canh rrafi rCn thi rrudng dA c6 duoc cdc taj sudt c6 loi
cho nuc dich cia Cdng ty ve vin naln trong gi6i hqn quan li rii ro cna minh.

ThzLylt ninh bno cdo tdi chinh IA b6 phAn hop fiAnhrd cintuoc dec ciingv6i bna c.ta tai chinh



c6NG Ty cO pH,iN v,it sor I,rAy MAc M iN BAc
Dla chi: 79 Lac Trung. Hai Bi Tlurg. Ha NOi

B09-DN
86o cio tni chinh cho nim tli chinh

k6t ihnc vAo nqiv 31 thiins 12 aim 20]1.

THUytT MrNrI Bao cAo rAr cniNII (Ti6p theo)

vII. CONG cu rAr cHixu 6lrr rHtoy

l. Muc dich \ i .l,inh (dch qurn h rui ro r;i(hinl I tidp rhco)

Rii to titl dqng

Rni ro tin dung la rni ro rrA nr6t bCn tham gia trong nrdt c6ng cx tei chinh hoac hop ddng k]lach hang kh6ng rhuc nicn
cAc nghia vu cna minh, den dijn t6n th6t !d tar chrnh cho Cong L). Cong D (o chifh srch rnr dfng phir hciD ve thudng
xuyen iheo doi rlnh hinh dii ddnh gia iem C6ng ry c6 chiu rni ro tin dung hay kt6ng. Riri ro rin dung duoc danh gj6 d
mtc thip. C6ng t), c6 rii ro tii dung tir cic khoin ri6n gLti ngan hang, khoan plei t|u khich hAng. M6c rii ro tin dung
tOlaaa6; uoi'116; nlOm rii sdn r?ri chi rbingvdigiAtri ghi s6 cira Dh6m c6ng c! rii chinh drirdn bA"g 

"an 
a6ite

Tiin g,ningan hdng

C6ng ty chri y6u duy rrl s6 du ticn gfi tai cec ngan hang duoc nniAu ngrdi bjiil d6n d Viet Nam. C6ng ry nhan fi6y
mirc d6 tap trung rniro tin dtrrg d6i vdi tidn gni ngan heng ldthap.

Ph,ii thu khdch hnng

Cec khoen phAi tlu c6 rrli ro da duqc tricl lap du phdng nhu s6 U€u da trtnh bdy iren bArg can d6i k6 toen.

Rrii to thuth khoiin

Rni ro thanh khoen lA rni ro C6ng ty edp kI6 khAn khi ihuc hi€n c6c nghia vu Ai chinh do lhjdu \on Rurrorhanh
kloAn cna C6ng ty chi y6u phdt sinh tu viCc cdc tii sar tai chinh vd no p]rai ra tai chinl co caL rhdi diem diio h4n lech
nlau.
.org $ gia r 'd|ri ro rlrnl- " roan bang \idc or) rn S le rien rar \; cic kloan rrmg.tuon; ti6n o ni. -ri Bjn
Gi6m d6c cho ld d,l dd h6 tro tei chinh cho cic hoat dOng kirh doann cna C6rg iy ve dc gien thiau an} hudng cia
nhlng thay d6i cec lu6ng iiAn.

Thdng tin thdi gian ddo hair cira lri sen taj c]ljnl vd no phai trA tdi chjnh cna C6ng r)r dua ren cec gii rrj thanh todn
chua chicikhdu theo ho-p ddng nhu sau:

1.170 159.361 t6 290 000 000 .

- 1.497.928.036

, i2.000.000

NgAJ 31/12l2014

TiaD va cdc klro,in iuors dudrg tian

Phai tl khiich hing vn phairhu khic

rai sdn ldi chinh khdc

c0ng

Ngiy 31/12/2014

Phnirdnguiribdn !d fhnild khdc

Chiphiphaiiri

cOnc

CIanh lqch lh.nh khoin rIuiD

18.050.159.167

1.497.928.036

12.000.000

11 .799.928.036 19.5?0.087.101

3.15? 009.522

201.735.598

1.357.009.522

201.735.598

1.558.?45.120 3.558.715.t20

1.770.159.367 11.211 .182.t16 16.011.3,12.283

tLt)e, t .... bno -oo , t t..t l. . T n.t rcp .1 a. ]t , t dxoc dac c;1ng $i bna cda iichilh
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B.lio cno tni chinh cho ndm tiri chiDh
Dia chi:79 Lac Trung. Haj BA TrLrng,lla Noi

THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH (Ti6P thCO)

vII. cONc cu rir crriNr{ (TIEP THEo)

l. \4uc dich ra chiIl snch qr:in lj rui ru r]ichrnlr (Iidp rheo,

Rtii ft) thunh khonn (Tiip theo)

Ngiy 0l/01/2014

Tiar riL cdc khonn tuong dtro.giai

lhailhu kh6dr hdng ri lhdirhu klac

c0nc

Ngny 01/01/201,1

Phiii Lrn ngudi b[n vaphaibakhec

Chi phl phii td

c0'c

Chenh l€ch thrnh lhoih thuin

Gitili Phi sa

,rdt thric vno nsnv 31 rhnns 12 nin 2014

I 165:192 564 16.690.000.000

L110.211.663

197.930.000

Lt70.277.663

1.16s.192.564 18.058.207.663 2t.223.600.227

1.945.175.918

175.756.255

3.945.175.9r 8

t?5 t56 25i

:1.120.932-173 4.120.932.t73

13.937 .21s.190 17.102.668.054

Tnisdn t.ii chinh vi nqphii bn tuii chinh

Bang dudi deL) trinh ba) giatri ghi so va gintrjhqp li cLla cac c6ng cU ieichjnh duqc hini bay trong beo cao tii chinh
cna Cdng ty:

Tiisen $ichinb

Tian vd cac khoan iiog dtrmg tian

PhdLi thu khach hd.g

C6c khoin phni nru khic

Nq phiii trii tni chinl'

Chi phi tihiLi lr'i

Phnit4 phiLiDOp nsin han k|dc

18.060.159.167 19.855.:192564

3l/\2/2011

YND

0l/01/2014

VND

3ul2t20t1

fND

18.060.159.367

r.355. 0.2r4

\42.8t1822

12 000 000

01t0t/20\1

YND

i04.154.083

666.123.580

197.930.000

l.l55.t 10.214

142.817.822

I2.000.000

50,1.154.083

666.123 5E0

197.930.000

19.570.087.403 21.223.6nO.227 19.570.0E7.403 2l .223.600.227

31112t2014

YND

221420.543

201.715.598

l.]]2.568.979

01/0t/2014

YND

1i4.8i4.043

t15.756.255

3.790.321.875

31112t2011

YND

224.120.543

201.735.598

3 IU2 588 9?9

0l/01/2014

rND

15,1.E54.041

175.756.255

3.?90.321.875

3.558.745.t20

Gi6 tri hqp li cna cic tii san t;ii chinh va nq phei tre $i chirh duoc phan Anh theo gii rri lni c6ng cu tai chinh c6 rhd
duqc chuyAn d6itro.g m6t giao dich lien iai giiia cAc bCn tham gia, ngoai trt trudng h9? bit buoc phaiben hoac thanll
li.
.6ng ry .u d.rrg p rrorg ordo,) g:d d,r.ar d;) ddoc ri d,rng dd uoc r'+ grd Ir i lap li:
- Gi'i trihqp li cLid idl nl1t \)d tiin slii nsiin hqn, cac khodn phai th khrich hdns, cltc khaanphni tahsdi bAnr:n
nuphdi,dn4iinhahkhAchto-hgdtongrdigidbtghi soruacdckhoan ac my do nhirng c6ng cu nAy c6 ki hdn
nsdn.

4.120.932.173 4.120.932-t?3

Tl1ry,it ninh bda .io hi chinh lA bO plon h(tp hnnhfi cin dtec dc.tc cing r6i b(io ..i.) hi chilll 28
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Biio c1i0 $i chinh cho n;nl tli chinh
Dia chi:79 Lac Trung, HaiBd Trurg, Hd N6i l(dt thnc v)o n 3l thins 12 nnm 201I

2013

THUYET N{rNH BAo CAo rAr CuiNH (Tiiip theo)

VIII. NHtr'Nc rHdNG'r'rN KHAC

1. Th;ng tin t,i ctic b1n cn hzn qatn

Cac bdr liCn aua.:
cnc bcn duoc xcrn la cac b6n ri€n quan krri .nor bcn c6 Lrre Dang kiam so6t phia b6n kia hoEc tao ra enh hudng
deng ka d6i vdi b3n kia nong cic qu),ar dinh vd rdi chinh vn kint doanh. cac bdn c6 ticn quaD ld cic doanh nghicp
ke ca c6ng ry me, cdng ry con, cic c6 nhan hu-c riijp tay gidn ti6p qua ln6t hodc nhiiu rrung gian c6 quydn ki6m
soat C6ng q' honc chiu su kianr sodr cia Cdng 1y, hoac cnns chung su ki6m soil vdi C6ng ty. C6c ben tiC; k6r, crc
c6 n|an tr'!c ri6p trodc gi6n ricp nim quyan bi6u quy6t cria Cong ry ma co anh huong;x;e [i doi \oi Cong B,
nhnng chirc fech qLr,n li chn ch6t niu cil;m dnc, \ ien . hic cLt, Corg r.J, nhins rhanh vidn thin can trong gia dinh
cna cac ca nlan hoac cic bCn li6n k6t nal hoAc n]ltng c6ng ry liCn kijr vdi cac ca nhan nay cnng duoc coi la ban
lien quan.

Trongnamtiichnrh2014,6ngVnVanThiiiu,T6ngcidmd6cC6ngtyduircnhanbi6tlacacb6ntidnquancua
C6ng q/.

Nslriep m vdicAc bCn liCn ouan:

Giao dich t6i cnc hnnh Nian

BAn li)n quan

dng Vn Vrn Thi,u 24 600 000

Thir lao fa cho cdc thAnh viCn H6i ddng quaD r , Ban ci6m d6c, BaD kidn soer cna C6ng ry phar sin! trong .Am,
chi tiCt nlu sau:

2011

ren uonq \r phL, eap

Tian thu6-ng

Cic Uroan khic

c0nc

1.300.,154.568

9.000.000

l_ I23.428 7r0

1.309.45,1.568 1.t23.428.',]10

2. Cnc ft kian phit sinh snn ngb ka thnc nian d0

Kh6ng c6 c6c sLr kiCn neo phat sinn sau ngiy ki:t tlic niCn dO co tDh huong hang yiiu horc c6 thd eey enh hudng
trqng yitu diin hoar dong ctla C6ng iy vA k6t qua hoat d6ng kjih doanh cLia C6ng ry trong cic lo7 saLi ngal ket rhu.
niCn d6 k6 todn.

56 liCu so sAnh la s6 liCu tr6n B6. cao rd; chnrh cho nim tdi chnrh ki:t thnc vdo 3 t/12/2013 di duoc kiam toan hiii
C6rsry TNHH KiAm rodn VACO.

0t5

t7,L/'
v0 viN THrfu
r,6ns cirm d6c

NGUYEN THI DUC IIA

Ngudilep xi5 todn trutrng

ch ch&rd cdc tl nkin c,t tiin

T6ne cienr d6c

sA3ndm2

NGUYEN THI BICH MUI

y'.i!!!a!!l

4a:,-1r\

Thlret hinh bia ..ia lii chinh ld bO phdn h.rp thahh fi cAn d oc doc cnnEt6i bna c.jo dichintl 29
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