
C«ng ty CP Simco S«ng §µ

Tµi s¶n M· sè
ThuyÕt 
minh

Sè ®Çu n¨m

A. Tµi s¶n ng¾n h¹n ( 100=120+130+140+150) 100 294,499,980,134 73,666,631,553

I. TiÒn vµ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn 110 VI.1 122,855,412,634 8,484,473,360

  1. TiÒn 111 1 2,855,412,634 8,484,473,360

  2. C¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn 112 120,000,000,000

II. C¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh ng¾n h¹n 120 17,300,860,000

  1. Chøng kho¸n kinh doanh 121 18,939,370,000

  2. Dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n kinh doanh 122 (1,638,510,000)

 3. §Çu t− n¾m gi÷ ®Õn ngµy ®¸o h¹n 123 2

III. C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n 130 148,220,542,500 51,951,378,327

  1. Ph¶i thu ng¾n h¹n cña kh¸ch hµng 131 3 90,903,724,030 5,278,725,289

  2. Tr¶ tr−íc cho ng−êi b¸n ng¾n h¹n 132 4 18,990,562,141 20,717,730,498

B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n hîp nhÊt
Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2015

Sè cuèi kú

MÉu sè B 01 - DN
(Ban hµnh theo TT200/2014/TT-BTC
ngµy 22/12/2014 cña Bé tr−ëng BTC)
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  2. Tr¶ tr−íc cho ng−êi b¸n ng¾n h¹n 132 4 18,990,562,141 20,717,730,498

  3. Ph¶i thu néi bé ng¾n h¹n 133

  4. Ph¶i thu theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch hîp ®ång x©y dùng 134

  5. Ph¶i thu vÒ cho vay ng¾n h¹n 135 5,954,163,196 8,485,230,611

  6. C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 136 5 35,183,047,355 22,432,560,272

  7. Dù phßng ph¶i thu ng¾n h¹n khã ®ßi 137 6 (2,810,954,222) (4,962,868,343)

  8. Tµi s¶n thiÕu chê xö lý 139

IV. Hµng tån kho 140 5,831,386,378 12,806,897,121

  1. Hµng tån kho 141 7 5,831,386,378 12,806,897,121

  2. Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho 149

V. Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 150 291,778,622 423,882,745

  1. Chi phÝ tr¶ tr−íc ng¾n h¹n 151 8 134,435,835 197,263,757

  2. ThuÕ GTGT ®−îc khÊu trõ 152 9 157,342,787 226,161,417

  3. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i thu Nhµ n−íc 153 9 0 457,571

  4. Giao dÞch mua b¸n l¹i tr¸i phiÕu ChÝnh phñ 154

  5. Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 155

B. Tµi s¶n dµi h¹n (200 = 210+220+240+250+260) 200 256,801,078,364 292,301,247,836

I. C¸c kho¶n ph¶i thu dµi h¹n 210 8,104,598,790 7,943,562,390

  1. Ph¶i thu dµi h¹n cña kh¸ch hµng 211  1. Ph¶i thu dµi h¹n cña kh¸ch hµng 211

  2. Tr¶ tr−íc cho ng−êi b¸n dµi h¹n 212

  3. Vèn kinh doanh ë ®¬n vÞ trùc thuéc 213
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Tµi s¶n M· sè
ThuyÕt 
minh

Sè ®Çu n¨m

  4. Ph¶i thu dµi h¹n néi bé 214

  5. Ph¶i thu vÒ cho vay dµi h¹n 215

  6. Ph¶i thu dµi h¹n kh¸c 216 18 8,104,598,790 7,943,562,390

  7. Dù phßng ph¶i thu dµi h¹n khã ®ßi 219

II. Tµi s¶n cè ®Þnh 220 42,384,783,182 44,380,519,350

  1. Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 221 10 42,384,783,182 44,380,519,350

  - Nguyªn gi¸ 222 60,945,611,700 62,062,669,427

  - Gi¸ trÞ hao  mßn lòy kÕ 223 (18,560,828,518) (17,682,150,077)

  2. Tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh 224

  - Nguyªn gi¸ 225

  - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ 226

  3. Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh 227

  - Nguyªn gi¸ 228 11 244,160,000 282,160,000

  - Gi¸ trÞ hao  mßn lòy kÕ 229 (244,160,000) (282,160,000)

III. BÊt ®éng s¶n ®Çu t− 230 0 0

Sè cuèi kú
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  - Nguyªn gi¸ 231

  - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ 232

IV. Tµi s¶n dë dang dµi h¹n 240 178,979,692,402 161,340,675,240

  1. Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang dµi h¹n 241 75,902,112,441 75,902,112,441

  2. Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang 242 12 103,077,579,961 85,438,562,799

V. C¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh dµi h¹n 250 26,983,743,968 77,925,813,663

  1. §Çu t− vµo c«ng ty con 251

  2. §Çu t− vµo c«ng ty liªn kÕt, liªn doanh 252 13 24,852,366,390 65,067,469,955

  3. §Çu t− gãp vèn vµo ®¬n vÞ kh¸c 253 14 7,000,000,000 20,745,000,000

  4. Dù phßng ®Çu t− tµi chÝnh dµi h¹n 254 15 (4,868,622,422) (7,886,656,292)

  5. §Çu t− n¾m gi÷ ®Õn ngµy ®¸o h¹n 255

VI. Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c 260 348,260,022 710,677,193

  1. Chi phÝ tr¶ tr−íc dµi h¹n 261 16 348,260,022 710,677,193

  2. Tµi s¶n thuÕ thu nhËp hoSn l¹i 262

  3. ThiÕt bÞ vËt t− phô tïng thay thÕ dµi h¹n 263

  4. Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c 268

Tæng céng tµi s¶n 270 551,301,058,498 365,967,879,389
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Nguån vèn M· sè
ThuyÕt 
minh

Sè ®Çu n¨m

A. Nî ph¶i tr¶ 300 272,861,440,840 178,036,644,407

I. Nî ng¾n h¹n 310 181,252,772,898 79,193,327,216

  1. Ph¶i tr¶ ng−êi b¸n 311 20 5,451,501,668 6,301,277,916

  2. Ng−êi mua tr¶ tiÒn tr−íc ng¾n h¹n 312 21 1,713,514,694 5,411,899,273

  3. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ n−íc 313 22 3,215,497,352 873,091,552

  4. Ph¶i tr¶ ng−êi lao ®éng 314 2,776,907,962 3,656,347,478

  5. Chi phÝ ph¶i tr¶ ng¾n h¹n 315 23 2,284,059,400 1,643,875,256

  6. Ph¶i tr¶ néi bé ng¾n h¹n 316

  7. Ph¶i tr¶ theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch hîp ®ång x©y dùng 317

  8. Doanh thu ch−a thùc hiÖn ng¾n h¹n 318 28 97,943,816 16,501,211,431

  9. Ph¶i tr¶ ng¾n h¹n kh¸c 319 24 41,911,683,434 29,674,129,538

  10.Vay vµ nî thuª tµi chÝnh ng¾n h¹n 320 19 123,800,058,000 14,881,088,200

  11. Dù phßng ph¶i tr¶ ng¾n h¹n 321

  12. Quü khen th−ëng phóc lîi 322 1,606,572 250,406,572

  13. Quü b×nh æn gi¸ 323

  14. Giao dÞch mua b¸n l¹i tr¸i phiÕu chÝnh phñ 324

Sè cuèi kú
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  14. Giao dÞch mua b¸n l¹i tr¸i phiÕu chÝnh phñ 324

II. Nî dµi h¹n 330 91,608,667,942 98,843,317,191

  1. Ph¶i tr¶ dµi h¹n ng−êi b¸n 331

  2. Ng−êi mua tr¶ tiÒn tr−íc dµi h¹n 332

  3. Chi phÝ ph¶i tr¶ dµi h¹n 333

  4. Ph¶i tr¶ néi bé vÒ vèn kinh doanh 334

  5. Ph¶i tr¶ néi bé dµi h¹n 335

  6. Doanh thu ch−a thùc hiÖn dµi h¹n 336

  7. Ph¶i tr¶ dµi h¹n kh¸c 337 26 56,094,285,464 55,745,031,414

  8. Vay vµ nî thuª tµi chÝnh dµi h¹n 338 27 32,716,542,196 40,389,390,433

  9. Tr¸i phiÕu chuyÓn ®æi 339

  10. Cæ phiÕu −u ®Si 340

  11. ThuÕ thu nhËp hoSn l¹i ph¶i tr¶ 341 2,797,840,282 2,708,895,344

  12. Dù phßng ph¶i tr¶ dµi h¹n 342

  13. Quü khoa häc ph¸t triÓn vµ c«ng nghÖ 343

B. Vèn chñ së h÷u (400 = 410+430) 400 278,439,617,658 187,931,234,982

I. Vèn chñ së h÷u 410 29 278,439,617,658 187,907,754,739

  1. Vèn ®Çu t− cña chñ së h÷u 411 262,061,580,000 131,034,260,000

 - Cæ phiÕu phæ th«ng cã quyÒn biÓu quyÕt 411a 262,061,580,000 131,034,260,000 - Cæ phiÕu phæ th«ng cã quyÒn biÓu quyÕt 411a 262,061,580,000 131,034,260,000

 - Cæ phiÕu −u ®0i 411b
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Ngudn vdn Mn sd
Thuyel
minh

Ed cudi k! So diu rrnnr

.A 4lnarz

3. Quydn chgn ddi tr6i phi6u 4t3

4. Vdn khric cira chii s6 hfu 414

5. C6 phi€u ngan qu! 4t5 (t,682 (l,682,000)

6. Chenh lgch ddnh gi6 lai thi s6n 416

7. Chenh loch tV giir hdi dodi

fi. tluri rliu trt phiit tri€n

1t7

418 ZL,)

?$$e,\?2a75

1,23t,903,807

1,7?61169.5,5,6

44,904,163,807

9. Qu! h6 tro s6p x€p doanh nghiQp 4t9

10. Qu! kh6c thu6c vdn chu so htu 420 29

I l. Lgi nhuAn sau thudchua phen phtfi 421 rt,458,693,476 8,194,643,376

- Loi nhuin chua phAn phdi d€n cudi k) trudc 42la 785,034,613 s13,402,292

- Loi nhu{n chua phan phdi k} ndy 42tb 10,673,658,863 7,681,24r,084

12. Ngudn vdn ddu tu XDCB Aaa

II. Ngudn kinh phi vd quj khdc 430 0 23,480,243

l. Ngudn kinh ph( 431 30 0 180,000

2. Ngudn kinh ph( d6 hinh thAnh TSCD 432 ?l 0 23,300,243

Tdng cOng ngudn von 440 551,301,059,499 365,967,979,399
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C6NG TY CP SIMCO SONC OA

Quf IV - 2015

Chi ti0u M6
Thuyo't
minh

Quf IV Lu! ke

Nem nay Nem hudc Nam nay Nem trurf'c

1 Doan! thu britt hdng vd currg c.dp.dph vr.t

I 1.. ! i,iri)illt gil 1r t rt :1t'.rttlt 1!tr (1 I I :'.):l ! {}a: l('( i 1 r. ;

3. Doanh thu thudn bdn hdng vd cung cdp dich vu (10=01-0

OI

IO

VII.I 9,791,454,853
: i!i,rlrrlri

ll.''Tllllil
95833e35s3

8,084,156fi77
'i,irr,i,!ri

i-18,.161,1190

191 ,597 ,764,288

i; i."i(;1..1{)r)

7s,243,r28f74

-j'1.1.-"i.1. 
( i,-i r)t)

17,935,694987 90,833,362,988 74,898,601,684

4. Giit vdn hirng bltn ll vil.2 I I,758,366,645 13,10t,442,528 171,506,017,096 52,123,O93,629

5. Loi nhutin g\p bdn ltdttg vd cuttg cti'p dich t'u (20=10-I I) 20 (2,174,973,092) 4,834252,4s9 19327 545,892 22,775,508,055

(r. Doanh thu hoat d0ng thi chinh 2l VII.3 I,469,431,090 94,455,901 I 6,869,987,795 935,t40,412

7. Chi phi thi chinh 22 VII.4 2,991,521,616 5,866,37 |,972 10,745,091,540 7,197,042,888

Trong dit: Chi phi lAi vaY 23 2,99t,52r,676 1,O22,572,409 10,745,091,540 2,t15,543,769

ls. enan lli 16 trung cirng ty lien doanh li€n k€t .A 0 0 (500,834,900. r,700,107,657

19. Chi phi b6n hnng 25 0 0

I 0. Chi phi quin lf doanh nghi0P 26 VII.5 3,834,668,874 4,185,283,943 13,280,682,587 t6,837,O59,r74

I l. Loi nhudn thudn tt hoat ddng kinh doanh 30 (7,531,732,552) (5,122,947,555) 1I,670,724,660 1,377 254,062

12. Thu nhlp khSc 3l 2,999,136,364 5,451,096,436 3,074,118,589 6,390,780,637

I 3. Chi phi kh6c )z 5't,160,469 197,1 88,080 l,106,025,836 t,294,545,896

14. Loi nhuQn khdc (40=31'32) 40 2,941,975,895 52s3,908556 1,968,092,753 s,096234,74r

15. TdnS loi nhudn truhc thu€'(50=30+40+45) 50 (4589,756,657) 130,960,801 13,638,817,413 6173,488,803

16. Chi phi thud TNDN hiQn hhnh 5l VII.6 (925,243,862 t26,840,645 2,876,2t3,612 1,050,01l,tt52

l?. Chi phi thudTNDN hoen l4i 52 ri8,944,938

18. Loi nhudn ssu thui'thu nhdp doanh nghiQp 60=50'51 60 (3,664,512,795) 4,120,156 10,673,658,863 5,423/76,9s1

19. Loi nhudtt sau thud cfra COng ty me 6t (3,664512,795) 4,120,156 10,673,658,863 s,423,4769s1

20. Loi nhutin sau thud cfra cd il6ng khdng kidm sodl 62 766 4t4

l2l. Lli ctr birn tren cil phi€u 70

22.Ldi sty giim tren cd Phi6u 7l

Ngudi lQp biiu
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IV-20

Chi ti6u
MA
so

Thuydt
minh

Quf IV-2015 Lui k6

Ndm nay Ndm trudc Nam nay NAm trudc

I. Luu ch11i1 ,iil lt h9?! tlg llnl d9"1h

l. Tidn thu ttr b6n hirng, cung cffp dich vu vir danh thu kh6c

l. 'l r.\r r hi ;r ii Lrlrr;ltrttlili ( L{lr!l ,.ill) hirnu llir rir ,lit-lr " 
r'

-1. Iien chi tlii r,hrrngttili lirod0ng

01

n!'

03

-ir,rrrBiroi

14,rti:t1llc4e)

(1,261,383,297)

-?,rrr,,r,
i5,oii,lsze ,i1;'

(1,065,571,700)

*1rt,1.12.n
r!,ii,rjir
(36,487,759,561 )

(3,736,s80,497)

-1t,j8.1,-1,3??_
(12,0.r4,,117.350)

(4,950,82e,800)

nen cfri tre fai vay 04 (286,989,790_) \1,!?2173e13\ (3t 3,27q,895)

5. Tidn chi nOp thud thu nhap dtnnh nghi€p 0 (251.873,070) (1,443,352,519) (2,465,191,293)

Tidn thu kh6c tt htut dOne kinh dtnnh ut) 232,298,902,'170 70,u9,289,O84 410.668.686.604 226,O32,446,643

iid;;hi fi" "k'h;co.r,g 
tint .l."nt 07 (27'.\ ,475,087 ,42'l (54,gil,283,428) (459,238,366,024) 198,708,015,244)

Luu chuyCn tiin thudn ti hoat tlOng kinh doanh 20 (8,607,626,519) 10,497,874,173 (2s,928,006,983) 2't,198,941,474

ri. io" .t tiin tic" i 
"e" 

lt r,"* aqtte il" t" -

l. Tidn chi mua sim, xAy dqng TSCD vi thi sAn d}I han 21 (5,328,398,349) (12,079,524,462) (29,731 ,379,0391 (52,482,U7,7931

Tidn thu tt thanh lf, nhuqtng b6n TSCD vir tii sAn ddi han 22 2,315,500,000 2,333,O54,il4 46,190,455

3. Tidn chi chovay, mua cdc c0ng cu ntr cira don vi kh{c 23

+fre"-m" ttO*t"-"Vfatt fai c0ng cg ntr ctra cltrn vi kh6c 24

5. Tidn ohi dAu tu girp vdn vhodon vi kh6c 25

6. Ti€n thu hdi ddu tu g(rp v6n vhod<n vi khdc

i. ne" iri" rai 
"tt,*"y, 

J?" 
"a 

r.Ji 
"l-4" 

d,trt*ht"

zo 0 759,000,000 46,402,688,166 759,000,000

27 138,473,572 92,791,053 2,090,623,745 790,236,741

Luu chuyCn ti6n thudn tir hoat tl6ng dAu tu 30 (2,874,424,777) (1',t,227,733,q9) 21,094,987,416 (s0,887,420,s97)

III. Luu chuydn tiin tir hoat alQng tii chinh

l. Ti€n thu tir phdt hirnh ct1 phidu, nhan vdn g6p cia CSH a1
131 ,027,320,000 13't,027,320,000

2. Tidn chi tri vdn g6p chociic ohir siv hilu, mua l4i cd phidu JZ

3. Ti€n vay ngin hqn, diri han nhAn duqrc JJ 4,5/,6,751,174 11j72,056,537 38,U7,O37,444 46,825.723,186

14. Tien chi tli ntr gdc vaY 34 (14.739,922,6001 (9,586,834,400) (50,745,221,899) (14,701 ,366,400)

lS. fidn ctri trri ntr thu€ t)i ch(nh JC

le. Cd t'fc, ltTi nhudn dd tri chochir sir hiiu Jb

Luu chuyin tiin thudn tir hoat ddng tiri chinh 40 120,834,148,574 1,fi5,222,137 119,129,135,545 32,124,356,786

Luu chuyCn tiin thudn trong kj 50 109,352,097,278 855,362,901 1 14,296,1 1 5,978 2,435,877,ffi3

lfiin ve tudng dudng tiin ddu ki 60 13,471,073,583 7,633,547,558 8,484,918,360 6,041,355,11 1

lenr, nui,n, 
"lu 

,i^y .roi ,ffic;i oai quv odl E.ci e 61 32,241,773 36,'178,656 74,378,2ti5 47,856,341

lriO" "l **g at*giidt*tOi xi 70 122,A55,4'12,6U 8,525,089,1'15 122,855,412,634 8,52s,089,1 1 5
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I.

1.

Các đơn vị thành viên

Địa chỉ

- Hà Tĩnh

- Hà Nội

- Hà Nội
Xây dựng,kinh doanhnhà,hạ tầng, vật

Hoạt động kinh doanh chínhTên đơn vị

Ban quản lý dự án Hà Tĩnh

Trường Caođẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ -
Kinh tế SIMCO Sông Đà

Quản lý dự án

Đào tạo ngoại ngữ và giáo dục định 
hướng, dạy nghề

CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Tòa nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc

Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH H ỢP NHẤT

Quý 4 -2015

ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Hình thức sở hữu vốn

Chi nhánhCôngty Cổ phần SimcoSôngĐà -

Công ty cổ phần SIMCO SôngĐà tiền thân là Công ty Cổ phần Cungứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại
SôngĐà, được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước - Công ty Cungứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại
SôngĐà thuộc Tổng Công ty SôngĐà theo quyết định số 627/QĐ-BXD ngày 09/05/2003 của Bộ trưởng Bộ
Xây dựng. Công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, thương mại.

Trụ sở chính của Công ty tại: Toà nhà Simco SôngĐà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc,
Quận Hà Đông, TP Hà Nội.

- Hà Nội

Địa chỉ
- Myamar

Địa chỉ

- Hà Nội

- Hà Nội

- Yên Bái

2.

3.

-

-

-

-

-

-

-

-

Hoạt động kinh doanh chính

Sản xuất, kinh doanh phần mềm, tư
vấn thiết kế trong lĩnh vực CNTT

Xây dựng,kinh doanhnhà,hạ tầng, vật
tư, máy móc, thiết bị.

Theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 0103002544 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành 
phố Hà Nội cấp ngày 21/07/2003, và các đăng ký thay đổi, hoạt động kinh doanh của Công ty là:

L ĩnh vực kinh doanh

Công ty cổ phần khoáng sản Simco - Fansipan Khai thác và chế biến đá trắng

Hoạt động kinh doanh chính
Khai thác khoáng sản

Tên đơn vị

Hoạt động xuất khẩu lao động (theo quy định của pháp luật);

Dịch vụ tư vấn du học;

Công ty cổ phần Rượu Việt Nam Thụy Điển Sản xuất, kinh doanh các loại rượu

Công ty cổ phần tự động hóa và công nghệ
thông tin Sông Đà

Các công ty con được hợp nhất
Tên đơn vị

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;

Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông;

Kinh doanh phát triển nhà, khu công nghiệp, đô thị;

Kinh doanh vật liệu xây dựng;

Kinh doanh dịch vụ ăn uống;

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm gỗ từ tre, nứa;

Chi nhánhCôngty Cổ phần SimcoSôngĐà -
Xí nghiệp xây dựng Simco Sông Đà

Ngành nghề kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: sản xuất, dịch vụ, thương mại

Công ty cổ phần hữu hạn Myamar Simco Sông 

Các công ty liên kết
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy;

Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế;

Kinh doanh dịch vụ thể thao vui chơi giải trí;
Kinh doanh máy móc thiết bị, linh kiện điện tử, tin học, máy tính,điện lạnh,điện gia dụng, thiết bị viễn thông,
truyền thông, thiết bị điện tử điều khiển, thiết bị phát sóng;

Sản xuất và kinh doanh thiết bị vật liệu điện;

Sản xuất và kinh doanh nước giải khát, nước khoáng, nước tinh lọc;

Sản xuất và kinh doanh các loại hóa chất (Trừ hóa chất Nhà nước cấm);

Nghiên cứu sản xuất một số loại vật liệu xây dựng;

Tư vấn thiết kế trang web, lắp đặt mạng máy tính, thi công mạng điện tử viễn thông (Không bao gồm dịch vụ
thiết kế công trình);

Dịch vụ quản lý các khu đô thị;
Thành lập các trung tâm thương mại, trung tâm nghiên cứu ứng dụng phục vụ cho các ngành nghề kinh tế
quốc dân trong và ngoài nước;

Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ phần mềm và phát triển công nghệ tin học;

Tư vấn nghiên cứu ứng dụng phát triển và chuyển giao công nghệ kỹ thuật cao;

Thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống mạng và thiết bị máy tính,điện tử, tin học, viễn thông,
truyền thông (Không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình);

Buôn bán các mặt hàng về hóa mỹ phẩm (cho cả nam và nữ);-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa, dịch vụ khai thuê hải quan;

Mở các trung tâm nuôi dưỡng, chăm sóc người già Việt Nam và người già nước ngoài (không bao gồm dịch
vụ khám chữa bệnh);

Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;

Thiết kế sản xuất thời trang đồ nội ngoại thất (không bao gồm thiết kế nội ngoại thất công trình);

Sáng tác, sản xuất và mua bán các loại tượng phù điêu, tranh nghệ thuật;

Buôn bán các mặt hàng về hóa mỹ phẩm (cho cả nam và nữ);

Xây dựng và kinh doanh các công trình cơ sở hạ tầng;

Sáng tác, lập dự ánđầu tư, thi công xây dựng các công trình tượng đài, tranh hoàng tráng, tranh nghệ thuật,
tranh lịch sử (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình);

Thiết kế mẫu quảng cáo và thi công các hạng mục quảng cáo;
In ấn tranh nghệ thuật, tranh truyền thống cổ động và các văn hóa phẩm được phép lưu hành (trừ hoạt động
Nhà nước cấm);

Mua bán rác phế liệu, thủy tinh, cao su phế thải, nhựa đã qua sử dụng, thạch cao phế phẩm, sắt thép phế liệu,
đồng nát;

Mua bán và vận chuyển than;

Nhận ủy thác đầu tư của các tổ chức và cá nhân;

Hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ nghề cho các nghề thuộc lĩnh vực xây dựng (Doanh nghiệp chỉ
được hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép);

Trang trí nội ngoại thất các công trình văn hóa, nhà bảo tàng, nhà văn hóa, nhà bảo tàng, nhà văn hóa và các
công trình xây dựng khác thuộc nhóm C và một số hạng mục thuộc nhóm B;
Kinh doanh các sản phẩm vật tư, thiết bị chuyên ngành mỹ thuật, các sản phẩm mỹ thuật, hàng thủ công mỹ
nghệ:

Đào tạo ngoại ngữ và giáo dục định hướng phục vụ xuất khẩu laođộng (Doanh nghiệp chỉ được hoạt động sau
khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép);

Kinh doanh thu gom, tái chế và xuất khẩu vật tư thiết bị điện, điện tử, nhựa, kim loại;

Sản xuất và mua bán mũ bảo hiểm;

2



CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Tòa nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc

Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

II.
1.

2.

III.

1.

2

IV

NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

Công ty đã tuân thủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam đươ- c ban
hành theo Quyết định sô.  15/2006/QĐ–BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cu/ ng như
ca. c thông tư hươ. ng dâ/ n thư- c hiê- n chuẩ n mư- c va1  chê.  đô-  kê.  toa. n của Bô-  Ta1 i chi.nh trong việc lập và trình bày
Báo cáo tài chính.

Niên độ kế toán:

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND). 

CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 Bộ trưởng Bộ Tài chính và các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán
của Bộ Tài chính.

Hình thức kế toán áp dụng

Công ty sử dụng hình thức kế toán trên máy vi tính.

TUYÊN BỐ VỀ VIỆC TUYÊN THỦ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN 

V

1

2

3

4

Hàng tồn khođược xácđịnh trên cơ sở giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua và các chi phí liên
quan trực tiếp khác phát sinhđể có được hàng tồn khoở địa điểm và trạng thái hiện tại, chi phí quyền sử dụng
đất, các chi phí trực tiếp và các chi phí chung có liên quan phát sinh trong quá trìnhđầu tư xây dựng bất động
sản. 

•         Đối với nợ phải thu quá hạn thanh toán:

•        Đối với nợ phải thu chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi: căn cứ vào dự kiến mức tổn
thất để lập dự phòng.

Ghi nhận và khấu hao Tài sản cố định

Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác

Nguyên tắc xác định các khoản tiền và tương đương tiền

Dự phòng phải thu khóđòi được lập cho từng khoản nợ phải thu khóđòi căn cứ vào tuổi nợ quá hạn của các
khoản nợ hoặc dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra, cụ thể như sau:

Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ.

Dự phòng giảm giá hàng tồn khođược ghi nhận khi giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá
trị thuần có thể thực hiện được là giá bánước tính của hàng tồn kho trừ chi phíước tínhđể hoàn thành và chi
phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

−          30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ trên 6 tháng đến dưới 1 năm.

CÁC CHÍNH SÁCH K Ế TOÁN ÁP DỤNG

Tiền và các khoản tươngđương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu
tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành
một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi thành tiền

Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho

Giá gốc hàng tồn khođược tính theo phương pháp bình quân gia quyền vàđược hạch toán theo phương pháp
kê khai thường xuyên.

−          50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm.

−          70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm.

−          100% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 3 năm trở lên.
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-

Số năm

6 – 35

5-10

6-8

3 

8 

 - 

Tài sản cố định hữu hình

Khi tài sản cố định hư/ u hi1nh được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ
khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.

Phương tiện vận tải, truyền dẫn

Thiết bị, dụng cụ quản lý 

Tài sản cố định hữu hi1nh được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế.Nguyên giá tài sản cố định hữu 
hi1nh bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài 
sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên 
giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. 
Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận ngay vào chi phí.

Tài sản cố định khác

Tài sản cố định hư/ u hi1nh được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính.
Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định hư/ u hi1nh như sau:
Loại tài sản cố định

Nhà cửa, vật kiến trúc 

Máy móc và thiết bị 

Tài sản cố định vô hình

Tài sản cố định vô hi1nh được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Ta1 i sản cô.  đi-nh vô hi1nh của Công

5

6

•        Đối với chứng khoánđã niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) là giáđóng
cửa tại ngày trích lập dự phòng.

•        Đối với chứng khoánđã đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch của các công tyđại chúng chưa niêm
yết (UPCom) là giá giao dịch bình quân trên hệ thống tại ngày trích lập dự phòng.

Tài sản cố định vô hi1nh được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Ta1 i sản cô.  đi-nh vô hi1nh của Công
ty là phần mềm máy tính.

Gia.  mua củ a phâ1 n mê1 m ma. y ti.nh ma1  không phả i la1  mô- t bô-  phâ- n gă. n kê. t vơ. i phâ1 n cư. ng co.  liên quan thi1  đươ- c
vô. n hoa.  . Nguyên gia.  của phần mềm máy tính là toàn bộ các chi phí mà Công ty đã chi ra tính đến thời điểm
đưa phần mềm vào sử dụng. Phần mềm máy tính được khấu hao theo phương pha. p đươ1 ng thẳng trong 03 năm.

Dự phòng giảm giá chứng khoánđược lập cho từng loại chứng khoánđược mua bán trên thị trường và có giá
thị trường thấp hơn giá trị đang hạch toán trên sổ sách. Giá thị trường làm căn cứ xem xét trích lập dự phòng
được xác định như sau:

•        Đối với chứng khoánđã niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) là giá giao dịch bình
quân tại ngày trích lập dự phòng.

Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí đi vay và các khoản chi phí khác 

Chi phíđi vay được ghi nhận vào chi phí khi phát sinh. Trường hợp chi phíđi vay liên quan trực tiếp đến việc
đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang cần có một thời gian đủ dài (trên 12 tháng)để có thể đưa vào
sử dụng theo mục đích định trước hoặc bán thì chi phí đi vay này được vốn hóa. 
Đối với các khoản vốn vay chung trongđó có sử dụng cho mục đíchđầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở
dang thì chi phíđi vay vốn hóađược xácđịnh theo tỷ lệ vốn hóađối với chi phí lũy kế bình quân gia quyền
phát sinh cho việc đầu tư xây dựng cơ bản hoặc sản xuất tài sản đó. Tỷ lệ vốn hóađược tính theo tỷ lệ lãi suất
bình quân gia quyền của các khoản vay chưa trả trong kỳ, ngoại trừ các khoản vay riêng biệt phục vụ cho mục
đích hình thành một tài sản cụ thể. 

Kế toán các khoản đầu tư tài chính
Các khoản đầu tư vào chứng khoán, công ty con, công ty liên kết và cơ sở kinh doanhđồng kiểm soátđược
ghi nhận theo giá gốc. Tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận của các kỳ trước khi khoản đầu tư được muađược hạch toán
giảm gái trị của chính khoản đầu tư đó. Tiền lãi, cổ tức và lợi nhuận của các kỳ sau khi khoản đầu tư được
mua được ghi nhận doanh thu.
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•        Đối với chứng khoán chưa đăng ký giao dịch ở thị trường giao dịch của các công tyđại chúng là giá
trung bình trên cơ sở giá giao dịch do tối thiểu của 3 công ty chứng khoán công bố tại ngày lập dự phòng.

•        Đối với chứng khoán niêm yết bị hủy giao dịch, ngừng giao dịch kể từ ngày giao dịch thứ sáu trở đi là giá
trị sổ sách tại ngày lập Bảng cân đối kế toán gần nhất.

Các công cụ, dụng cụ đã đưa vào sử dụng được phân bổ vào chi phí theo phương phápđường thẳng với thời
gian phân bổ không quá 2 năm.

Chi phí phải tr ả

Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên cácước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hóa, dịch vụ đã sử
dụng. 

Dự phòng cho các khoản đầu tư vào tổ chức kinh tế khácđược trích lập khi các tổ chức kinh tế này bị lỗ (trừ
trường hợp lỗ theo kế hoạchđãđược xácđịnh trong phương án kinh doanh trước khi đầu tư) với mức trích lập
bằng chênh lệch giữa vốn góp thực tế của các bên tại tổ chức kinh tế và vốn chủ sở hữu thực có nhân (x) với
tỷ lệ góp vốn của Công ty so với tổng số vốn góp thực tế của các bên tại tổ chức kinh tế.

Tăng, giảm số dư dự phòng các khoản đầu tư tài chính được ghi nhận vào chi phí tài chính trong kỳ.

Khi thanh lý một khoản đầu tư, phần chênh lệch giữa giá trị thanh lý thuần và giá trị ghi sổ được hạch toán
vào thu nhập hoặc chi phí.

Chi phí tr ả trước dài hạn

Công cụ, dụng cụ

9

10

gian phân bổ không quá 2 năm.

Nguồn vốn chủ sở hữu
Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số thực tế đã đầu tư của các cổ đông.

Cổ phiếu quỹ

Thuế thu nhập doanh nghiệp
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại.

Thuế thu nhập hiện hành

Khi mualại cổ phiếu do Côngty pháthành,khoản tiền trả baogồm cả cácchi phí liên quanđến giao dịch
được ghi nhận là cổ phiếu quỹ và được phản ánh là một khoản giảm trừ trong vốn chủ sở hữu. Khi tái phát
hành, chênh lệch giữa giá tái phát hành và giá sổ sách của cổ phiếu quỹ được ghi vào chỉ tiêu Thặng dư vốn
cổ phần.

Cổ tức

Cổ tức được ghi nhận là nợ phải trả khi được công bố.

Trích lập các quỹ

Nguyên tắc chuyển đổi ngoại tệ và các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái

Các giao dịch phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh giao dịch. Số dư các
khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được qui đổi theo tỷ giá tại ngày kết thúc kỳ kế toán. 

Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ từ các giao dịch bằng ngoại tệ của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ
và chênh lệch tỷ giá dođánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ sau khi bù trừ chênh lệch
tăng và chênh lệch giảm được ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí tài chính. 

Tỷ giá sử dụng để qui đổi các giao dịch phát sinh bằng ngoại tệ là tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh giao
dịch của ngân hàng thương mại nơi Công ty có giao dịch phát sinh. Tỷ giá sử dụng để đánh giá lại số dư các
khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ là tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại hoặc tỷ giá mua vào
bình quân của các ngân hàng thương mại nơi Công ty mở tài khoản công bố tại ngày kết thúc kỳ kế toán.

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập tính thuế. Thu nhập tính thuế chênh lệch
so với lợi nhuận kế toán là dođiều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán, các chi phí
không được trừ cũng như điều chỉnh các khoản thu nhập không phải chịu thuế và các khoản lỗ được chuyển.

Mức trích lập các quỹ được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội cổ đông hàng năm.
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Tài sản thuế thu nhập hoãnlại và thuế thu nhập hoãnlại phải trả được xácđịnh theothuế suất dự tính sẽ áp
dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán dựa trên các mức thuế suất có hiệu lực tại
ngày kết thúc kỳ kế toán. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
trừ khi liên quanđến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu khi đó thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ
được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu.

Thuế thu nhập hoãn lại
Thuế thu nhập hoãn lại là khoản thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp hoặc sẽ được hoàn lại do chênh lệch
tạm thời giữa giá trị ghi sổ của tài sản và nợ phải trả cho mục đích Báo cáo tài chính và các giá trị dùng cho
mục đích thuế. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời chịu
thuế. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn trong tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuế
để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ này.
Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanhnghiệp hoãnlại được xemxét lại vàongàykết thúckỳ kế toán
và sẽ được ghi giảm đến mức đảm bảo chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế cho phép lợi ích của một phần
hoặc toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn lại được sử dụng. Các tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
chưa được ghi nhận trước đâyđược xem xét lại vào ngày kết thúc kỳ kế toán vàđược ghi nhận khi chắc chắn
có đủ lợi nhuận tính thuế để có thể sử dụng các tài sản thuế thu nhập hoãn lại chưa ghi nhận này.

Nguyên tắc ghi nhận doanh thu
Doanh thu cung cấp dịch vụ
Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi không còn những yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan
đến việc thanh toán tiền hoặc chi phí kèm theo. Trường hợp dịch vụ được thực hiện trong nhiều kỳ kế toán thì
doanh thu được ghi nhận căn cứ vào tỷ lệ dịch vụ hoàn thành tại ngày kết thúc  kỳ kế toán.
Doanh thu bán lô đất đã xây dựng cơ sở hạ tầng

VI

1

•         Chi phí của hợp đồng chỉ được ghi nhận vào chi phí khi đã phát sinh.
Chênh lệch giữa tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng đã ghi nhận và khoản tiền lũy kế ghi trên hóa
đơn thanh toán theo tiến độ kế hoạch của hợp đồngđược ghi nhận là khoản phải thu hoặc phải trả theo tiến độ
kế hoạch của các hợp đồng xây dựng.

Tiền lãi

Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thư- c tê.  từng kỳ.

Các khoản tăng, giảm khối lượng xây lắp, các khoản thu bồi thường và các khoản thu khác chỉ được ghi nhận
doanh thu khi đã được thống nhất với khách hàng.

•        Đối với cáchợp đồng xây dựng qui định nhàthầu được thanhtoántheotiến độ kế hoạch, doanhthu và
chi phí liên quanđến hợp đồngđược ghi nhận tươngứng với phần công việc đã hoàn thành do Công ty tự xác
định.

Khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng không thể ước tính được một cách đáng tin cậy, thì:
•        Doanh thu chỉ được ghi nhận tương đương với chi phí của hợp đồng đã phát sinh mà việc hoàn trả là
tương đối chắc chắn.

Doanh thu ba. n lô đâ. t đa/  xây dư- ng cơ sở ha-  tâ1 ng đươ- c ghi nhâ- n khi đa/  hoa1 n tha1 nh cơ bản công ta. c xây dư- ng cơ
sở ha-  tâ1 ng va1  lô đâ. t đa/  đươ- c ba1 n giao cho kha. ch ha1 ng.
Doanh thu xây dựng
Khi kết quả thực hiện hợp đồng được ước tính một cách đáng tin cậy thì:

•        Đối với các hợp đồng xây dựng qui định nhà thầu được thanh toán theo giá trị khối lượng thực hiện,
doanh thu và chi phí liên quanđến hợp đồngđược ghi nhận tươngứng với phần công việc đã hoàn thànhđược
khách hàng xác nhận và được phản ánh trên hóa đơn đã lập.

Doanh thu bán lô đất đã xây dựng cơ sở hạ tầng

Cổ tức và lợi nhuận được chia
Cổ tức và lợi nhuận được chiađược ghi nhận khi Công tyđược quyền nhận cổ tức hoặc lợi nhuận từ việc góp
vốn. Riêng cổ tức nhận bằng cổ phiếu không ghi nhận vào thu nhập mà chỉ theo dõi số lượng tăng thêm.

THÔNG TIN B Ổ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG B ẢNG CÂN ĐỐI K Ế
TOÁN TỔNG HỢP 

Tiền và các khoản tương đương tiền
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01/01/15
1,276,996,692 

3,137,088,315 

Cộng 4,414,085,007 

2
01/01/15

-

- 400,000,000 

- 8,085,230,611 

8,485,230,611 

3
01/01/15

Phải thu ngắn hạn khách hàng 

Cộng

Các khoản cho vay ngắn hạn

 Phải thu về kinh doanh Bất động sản

Phải thu về cho vay ngắn hạn

 -   Tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng trở xuống

Tiền mặt

Tiền gửi ngân hàng

Các khoản tương đương tiền

31/12/15

1,325,706,361 

1,529,706,273 

120,000,000,000 

Tiền đang chuyển

31/12/15

13,895,973,000 

5,006,330,196 

Công ty Myanmar simco Sông Đà

Công ty Rượu Việt Nam – Thụy Điển 

19,850,136,196 

Công ty CP khoáng sản Simco Fansipan 947,833,000 

120,000,000,000 

122,855,412,634 

31/12/15

2,345,024,095 

2,933,701,194 

Cộng 5,278,725,289 

4
01/01/15

-
4,935,370,450 

300,000,000 
14,892,260,048 

590,100,000 
Cộng 20,717,730,498 

5
01/01/15

8,500,000,000 

13,932,560,272 
Cộng 22,432,560,272 

6

01/01/15

(4,678,268,343)

(284,600,000)

Trả trước cho người bán dự án tại Myanmar 12,300,725,847 

Phải thu khác

2,521,869,808 

1,976,354,222 

 Phải thu về kinh doanh Bất động sản

 Phải thu khách hàng về cung cấp dịch vụ

Trả trước cho người bán dự án Hà Tĩnh

90,903,724,030 

Tr ả trước cho người bán ngắn hạn

Các khoản phải thu khác 

Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 

Trả trước cho người bán dự án Phụng Hiệp

Trả trước cho người bán Dự án Vạn Phúc

 Phải thu khách hàng về hoạt động kinh doanh thương mại

300,000,000 

 Phải thu khách hàng về xây lắp

Các khoản trả trước khác

Phải thu tiền ứng mua quyền khai thác mỏ

5,657,736,294 

19,197,160,935 
6,803,691,420 

31/12/15
9,182,195,000 

732,100,000 

86,405,500,000 

(2,526,354,222)

(284,600,000)

31/12/15

35,183,047,355 

31/12/15

Dự phòng nợ phải thu chưa quá hạn thanh toán nhưng khó thu hồi

 - Dự phòng cho các khoản nợ phải thu quá hạn từ 3 năm trở lên

Các khoản phải thu khác của Công ty Mysico

18,990,562,141 

Dự phòng nợ phải thu quá hạn thanh toán
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Cộng (4,962,868,343)

Quý 4-2015
2,810,954,222 

2,810,954,222 
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01/01/15
35,288,303 
23,609,009 

12,747,999,809 
Cộng 12,806,897,121 

8

01/01/15
80,920,966 
13,765,064 

Trích lập dự phòng bổ sung
Hoàn nhập dự phòng

Số đầu kỳ

(2,810,954,222)

Số cuối kỳ

Nguyên liệu, vật liệu 

Hàng tồn kho

Tình hình biến động dự phòng phải thu khó đòi như sau:

33,299,169 
11,522,492 

5,786,564,717 
5,831,386,378 

Chi phí Công cụ dụng cụ
Chi phí bảo hiểm

Chi phí tr ả trước ngắn hạn

31/12/15
134,435,835 

Công cụ, dụng cụ 
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

31/12/15

102,577,727 
Cộng 197,263,757 

9

01/01/15
226,046,735 

457,571 
457,571 

226,504,306 

Chi phí khác

157,342,787 

Thuế GTGT còn được khấu trừ
Các khoản thuế nộp thừa cho nhà nước
 - Thuế TNCN

Các khoản thuế phải thu

31/12/15
157,342,787 

0 

134,435,835 
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Báo cáo tài chính

Quý 4-2015

10  TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
Đơn vị tính: VND

I. Nguyên giá
1. Số dư đầu kỳ 56,150,327,605 1,459,885,727 3,844,390,592 302,239,503 305,826,000 62,062,669,427
2. Số tăng trong kỳ - - - - - -
- Mua sắm mới -

- Đầu tư XDCB hoàn thành - - - - -

- Tăng khác - - - - -

3. Số giảm trong kỳ - - 1,117,057,727 - - 1,117,057,727

Phương tiện vận 
tải, truy ền dẫn

Thiết bị, dụng cụ 
quản lý

Tài sản cố định 
khác

Cộng

Toà nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, Phường 
Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Chỉ tiêu
Nhà cửa, vật ki ến 

trúc
Máy móc, thiết bị

9

3. Số giảm trong kỳ - - 1,117,057,727 - - 1,117,057,727
- Chuyển sang CCDC - - - -

- Thanh lý, nhượng bán 1,117,057,727 - 1,117,057,727

- Giảm khác - - -

4. Số dư cuối kỳ 56,150,327,605 1,459,885,727 2,727,332,865 302,239,503 305,826,000 60,945,611,700
II. Giá tr ị đã hao mòn luỹ kế
1. Số dư đầu kỳ 13,902,412,470 1,417,443,052 3,410,315,500 302,239,503 146,541,648 19,178,952,173
2. Số tăng trong kỳ 455,103,930 7,947,474 26,325,604 - 9,557,064 498,934,072
- Trích khấu hao 455,103,930 7,947,474 26,325,604 9,557,064 498,934,072

- Tăng khác -
3. Số giảm trong kỳ - - 1,117,057,727 - - 1,117,057,727
- Chuyển sang CCDC -

- Thanh lý, nhượng bán 1,117,057,727 - 1,117,057,727

- Giảm khác -

4. Số dư cuối kỳ 14,357,516,400 1,425,390,526 2,319,583,377 302,239,503 156,098,712 18,560,828,518
III. Giá tr ị còn lại
1. Đầu kỳ 42,247,915,135 42,442,675 434,075,092 - 159,284,352 42,883,717,254
2. Cuối kỳ 41,792,811,205 34,495,201 407,749,488 - 149,727,288 42,384,783,182

9
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Tòa nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc

Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

11

190,500,000 282,160,000 

38,000,000 38,000,000 

152,500,000 244,160,000 

190,500,000 282,160,000 

190,500,000 282,160,000 

38,000,000 38,000,000 
152,500,000 244,160,000 

Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Số đầu năm
Tăng trong kỳ

Giá tr ị còn lại

91,660,000 

91,660,000 Số cuối kỳ

Trong đó:

Giá tr ị hao mòn
Số đầu năm

Phần mềm

Giảm trong kỳ

Đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng

Tài sản cố định 
vô hình khác

Cộng

91,660,000 

Số cuối kỳ

Nguyên giá

91,660,000 

91,660,000 

Giảm trong kỳ
Tăng do khấu hao 

0 0 0 
0 0 

12

01/01/15
2,309,020,651 

44,913,091 

83,084,629,057 

Cộng 85,438,562,799 

13

Số lượng Số lượng Giá trị

2,600,000 33,327,965,188 

2,397,000 2,397,000 5,750,000,000 

1,600,000 1,600,000 16,089,707,666 

576,684 5,413,815,548 

350,000 350,000 3,513,493,624 

83,860 972,487,929 

Giá tr ị

3,013,613,335 

5,750,000,000 

16,088,753,055 
Công ty  Cổ phần Khoáng sản 
SIMCO - FANSIPAN

Công ty CP Thuỷ điện Đăk Đoa

0 

Giá tr ị còn lại

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy khai thác Cát trắng

31/12/15
2,309,020,651 

103,077,579,961 

100,768,559,310 

Số đầu nămSố cuối kỳ

Công ty Cổ phần Rượu Việt 
Nam – Thụy Điển

Công ty Cổ phần Xuất khẩu 
may Sông Đà

Chi phí đầu tư khai thác mỏ  tại Myanmar

Dự án khu công nghiệp Phụng Hiệp

Số cuối kỳ

Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

Công ty Cổ phần Logistics Kim 
Thành

Công ty Cổ phần TĐT và Công 
nghệ thông tin Sông Đà

Số đầu năm

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
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CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Tòa nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc

Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

Cộng 65,067,469,955 

 Tỷ lệ vốn thực 
góp  Tỷ lệ lợi ích  Vốn góp thực tế 

42.80% 32.53% 23,970,000,000
Vốn góp của Công ty 32.53% 18,220,000,000

10.27% 5,750,000,000

59.99% 59.99% 16,000,000,000

35.83% 35.83% 2,900,000,000
Cộng 42,870,000,000

15

Công ty Cổ phần Khoáng sản
Simco - Fansipan 45.00%

Thông tin chi tiết về các khoản đầu tư vào công ty liên kết tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

24,852,366,390 

Số đầu nămSố cuối kỳ

Đầu tư dài hạn khác

(*) Đây là các khoản nhận ủy thácđầu tư của cán bộ nhân viên Công ty theo các hợp đồng ủy thácđầu tư.
Theođó, Công tyđược ủy thácđể góp vốn thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan với tư cách là cổ đông
của bên nhận góp vốn.

Công ty CP TĐH và CNTT
Sông Đà 35.00%

 Tỷ lệ vốn cam 
kết góp Tên Công ty

42.80%
32.53%

Côngty Cổ phần Rượu Việt
Nam -  Thụy Điển

Vốn nhận ủy thác của

CBCNV(*) 10.27%

Số lượng Số lượng Giá trị

13,745,000,000 

1,374,500 13,745,000,000 
7,000,000,000 

300,000 300,000 3,300,000,000 

210,000 210,000 2,100,000,000 

100,000 100,000 1,100,000,000 

50,000 50,000 500,000,000 

Cộng 20,745,000,000 

16

01/01/15

7,886,656,292 

3,300,000,000 

1,100,000,000 

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát 
triển Đô thị và Khu công 
nghiệp Sông Đà Miền Trung

Công ty Cổ phần Cao su Phú 
Riềng – Kratie

Số đầu năm

Công ty Tài chính cổ phần 
Sông Đà
Đầu tư vào đơn vị khác

Số cuối kỳ

Đầu tư cổ phiếu

7,000,000,000 

Công ty Cổ phần Đầu Tư Vĩnh 
Sơn 2,100,000,000 

500,000,000 

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát 
triển khu Kinh tế Hải Hà

7,000,000,000 

4,868,622,422 

31/12/15

0 

Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

Dự phòng khoản lỗ của các 
công ty liên kết

 - Công ty Cổ phần Rượu Việt Nam – Thụy 
Điển

Dự phòng các khoản đầu tư dài hạn khác

Giá tr ị

0 
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CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Tòa nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc

Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

50,806,292 

4,535,850,000 

3,300,000,000 

Cộng 7,886,656,292 

17
01/01/15

650,401,274 

60,275,919 

Cộng 710,677,193 

 - Công ty CP ĐTPT Khu Kinh tế Hải Hà

 - Công ty cổ phần Logistics Kim Thành

Chi phí sửa chữa

Công cụ dụng cụ

348,260,022 

348,260,022 

31/12/15

 - Công ty CP CNTT Sông Đà

Chi phí cổ phẩn hóa

1,100,000,000 

Chi phí tr ả trước dài hạn

64,327,249 

4,868,622,422 

404,295,173 

 - Công ty CP Cao su Phú Riềng 3,300,000,000 

 - Công ty Tài chính CP Sông Đà

 - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị 
và Khu công nghiệp Sông Đà Miền Trung

18

01/01/15

11,992,290 

33,592,100 

1,000,000,000 

1,586,478,000 

Cộng 2,632,062,390 

19

01/01/15
8,176,757,200 

6,704,331,000 

6,174,100,000 

530,231,000 

Cộng 14,881,088,200 

20

01/01/15

5,189,167,015 

Phải thu dài hạn khác

Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT tỉnh Nghệ An

Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT tỉnh Thanh Hóa 

1,000,000,000 

1,586,478,000 

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh 
Quang Trung

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà 
Tây

31/12/15

Vay ngắn hạn các cá nhân 1,293,000,000 

4,957,546,914 

 Phải tr ả người bán

Phải trả người bán dự án Hà Tĩnh

Vay ngắn hạn các tổ chức

2,632,098,790 

Ký quỹ tại các ngân hàng

123,800,058,000 

31/12/15

  Công ty tài chính CP Sông Đà

122,507,058,000 

31/12/15

12,028,690 

33,592,100 

Vay và nợ ngắn hạn

   Ngân hàng Nông nghiệp Thủ đô 120,000,000,000 

2,507,058,000    Ngân hàng BIDV

12



CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Tòa nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc

Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

516,339,320 

281,587,688 

314,183,893 

Cộng 6,301,277,916 

21

01/01/15

4,292,828,993 

1,119,070,280 

Cộng 5,411,899,273 

22

01/01/15

602,687,988 

11,000,134 

774,463,608 

269,217,893 

Phải trả người bán dự án Vạn Phúc

Phải trả người bán khác

939,051,086 Người mua trả trước Dự án Hà Tĩnh

31/12/15

Thuế GTGT hàng bán nội địa 71,826,827 

2,741,456,095 

33,840,000 Thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

1,713,514,694 

Tiền ứng trước hoạt động khác

5,451,501,668 

Người mua trả tiền trước

31/12/15

Phải trả người bán về Xây lắp 89,366,541 

135,370,320 

11,000,134 

259,403,430 

Cộng 873,091,552 

0%

10%

23
01/01/15

288,000,000 

156,511,258 

17,062,900 

1,182,301,098 

Cộng 1,643,875,256 

24
01/01/15

407,082,154 

368,374,430 

3,215,497,352 

953,333,334 

Kinh phí công đoàn 384,508,466 

Tiền lãi vay

Thù lao HĐQT

Thuế thu nhập doanh nghiệp
Công ty phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho các khoản thu nhập tính thuế với thuế suất 22%.

492,523,000 

31/12/15

156,511,258 

Các khoản phải tr ả, phải nộp ngắn hạn khác
31/12/15

2,284,059,400 

Các hoạt động khác

Thuế giá trị gia tăng

Thuế môn bài

Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp. Thuế suất thuế giá trị gia tăng như sau:

33,840,000 Thuế thu nhập cá nhân

Các loại thuế khác

Công ty kê khai và nộp theo qui định.

Chi phí thẩm tra quyết toán Vốn đầu tư

Tiền thuê đất và thuế nhà đất

Tiền thuê đất và thuế nhà đất được nộp theo thông báo của cơ quan thuế.

Chi phí phải tr ả 

Thuế nhà đất và tiền thuê đất

Chi phí phải trả khác 681,691,808 

Dịch vụ xuất khẩu lao động
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CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Tòa nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc

Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

1,284,861,723 

10,455,000 

5,266,949,656 

17,034,235,140 

5,670,545,865 

Cộng 29,674,129,538 

25
01/01/15

250,406,572 

Cộng 250,406,572 

26

01/01/15

Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn. 2,780,305,807 

Nhận uỷ thác đầu tư vào Công ty liên kết 5,750,000,000 

1,606,572 

5,750,000,000 

Cổ tức chưa thanh toán

31/12/15

Qũy khen thưởng, phúc lợi

1,937,003,531 

Phải tr ả dài hạn khác

Công ty chứng khoán IB 7,600,379,979 

31/12/15

Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp 210,498,070 

1,606,572 

17,034,235,140 

5,519,383,658 Phải trả hoạt động XKLĐ

10,455,000 Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

Quỹ khen thưởng, phúc lợi

41,911,683,434 

Các khoản phải trả khác 11,152,223,121 

Quỹ thưởng BQL điều hành công ty

Nhận uỷ thác đầu tư vào Công ty liên kết 5,750,000,000 

Nhận uỷ thác đầu tư vào Công ty con 47,214,725,607 

55,745,031,414 

27

01/01/15

18,176,348,999 

22,213,041,434 
Cộng 40,389,390,433 

28

01/01/15

16,313,855,612 

187,355,819 

Cộng 16,501,211,431 

Vay và nợ dài hạn BIDV 22,886,353,996 

Là cáckhoản vaydài hạn cáccánhântheoHợp đồng nhận tiền gửi có kỳ hạn với cáccánhân,thời hạn vay là
36 tháng với lãi suất theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn ngân hàng TMCPĐầu tư và Phát triển Việt
Nam tại thời điểm gửi. Tiền lãi được trả 6 tháng một lần vào ngày cuối cùng của tháng thứ 6. 

5,750,000,000 

Phí dịch vụ Xuất khẩu lao động

32,716,542,196 

Doanh thu chưa thực hiện

31/12/15

48,407,281,933 

9,830,188,200 

56,094,285,464 

31/12/15

97,943,816 

Vay và nợ dài hạn

Phí dịch vụ đào tạo 97,943,816 

 Vay và nợ dài hạn
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CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ
Báo cáo tài chính

Quý 4-2015

29

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu 

Đơn vị tính: VND

 Chỉ tiêu 
 Vốn đầu tư của 

Chủ sở hữu 
 Cổ phiếu 

quỹ 
 Chênh lệch tỷ giá 

hối đoái 
 Quỹ đầu tư 

phát tri ển 
 Quỹ dự phòng 

tài chính 
 Lợi nhuận 

chưa phân phối  
 Cộng 

 Số dư đầu quý này    131,034,260,000    (1,682,000)        3,689,122,375   31,892,305,811      13,011,857,996   15,123,206,271      194,749,070,453 

 Lãi trong kỳ này                           -                     -                              -                           -                             -      (3,664,512,795)         (3,664,512,795)

 Tăng vốn trong năm nay    131,027,320,000  (31,892,305,811)    (11,779,954,189)        87,355,060,000 

VỐN CHỦ SỞ HỮU

Toà nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn 
Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội.

 Phân phối lợi nhuận 
năm trước 

                          -                     -                              -                                -   

 Chênh lệch tỷ giá                   -                           -                             -                                -   

 Số dư cuối kỳ này    262,061,580,000    (1,682,000)        3,689,122,375                         -          1,231,903,807   11,458,693,476      278,439,617,658 
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CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Tòa nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc

Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận

01/01/15

131,034,260,000 

131,034,260,000 

131,034,260,000 

01/01/15

13,103,426 

13,103,426 

13,103,426 

-

168 

Cổ phiếu

 - Vốn góp đầu năm

 - Vốn góp tăng trong kỳ

 - Cổ tức, lợi nhuận tạm chia trên lợi nhuận năm nay

Cổ tức, lợi nhuận đã chia

131,027,320,000 

31/12/15

Vốn đầu tư của chủ sở hữu 262,061,580,000 

131,034,260,000 

 - Cổ tức, lợi nhuận chia trên lợi nhuận năm trước

 - Vốn góp giảm trong kỳ

 -Vốn góp cuối kỳ 262,061,580,000 

26,206,158 

26,206,158 

26,206,158 -         Cổ phiếu phổ thông

Số lượng cổ phiếu được mua lại

Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành

31/12/15

-         Cổ phiếu ưu đãi -

Số lượng cổ phiếu đã phát hành

168 168 

168 

-

13,103,426 

13,103,258 

-

01/01/15

31,892,305,811 

13,011,857,996 

Cộng 44,904,163,807 

30

01/01/15

(115,553,165)

1,685,762,980 

(1,570,029,815)

180,000 

31

01/01/15

34,707,497 

(11,407,254)

23,300,243 

Số cuối kỳ

(1,317,524,000)

0 

Nguồn kinh phí được cấp trong kỳ

Chi sự nghiệp

-         Cổ phiếu phổ thông

-         Cổ phiếu ưu đãi

Số đầu kỳ

Các quỹ thuộc nguồn vốn chủ sở hữu

1,231,903,807 

26,206,158 

1,231,903,807 

-

Số đầu kỳ 4,762,470 

-         Cổ phiếu phổ thông 168 

910,000,000 

Nguồn kinh phí

31/12/15

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND.

Số lượng cổ phiếu được mua lại

Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

Số cuối kỳ

31/12/15

26,206,158 

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

407,524,000 

Nguồn kinh phí được cấp trong năm

31/12/15

(4,762,470)Số khấu hao

Quỹ đầu tư phát triển

Quỹ dự phòng tài chính

-         Cổ phiếu ưu đãi 

168 

-

0 

16



CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Tòa nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc

Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

VII

1

Quý 4/2014

18,084,156,877 
11,337,984,607 

10,533,667,526 

804,317,081 

6,746,172,270 

148,461,890 

148,461,890 

17,935,694,987 Doanh thu thuần

Trong đó:

9,583,393,553 

Doanh thu

Quý 4/2015

9,791,454,853 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

1,896,215,170 

THÔNG TIN B Ổ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO K ẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH T ỔNG HỢP

Tổng doanh thu

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu dịch vụ xuất khẩu lao động, đào tạo

 -         Giảm giá hàng bán kinh doanh BĐS, HĐ xây dựng

 -         Giảm giá hàng bán cung cấp dịch vụ

9,791,454,853 

208,061,300 Các khoản giảm trừ doanh thu:

Doanh thu cung cấp các dịch vụ khác

Doanh thu kinh doanh bất động sản, hợp đồng xây dựng

Doanh thu hoạt động kinh doanh thương mại

208,061,300 

7,895,239,683 

11,189,522,717 

6,746,172,270 

2

Quý 4/2014

8,403,038,580 

8,398,902,315 

4,136,265 

4,698,403,948 

13,101,442,528 

3

Quý 4/2014
87,921,777 
6,534,124 

94,455,901 

4
Quý 4/2014

1,022,572,409 

107,804,290 

62,695,273 

Cộng

Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện

Cổ tức được chia

Chi phí tài chính khác

Cộng

Dịch vụ Xuất khẩu lao động, đào tạo

Giá vốn hàng bán

 -  Doanh thu kinh doanh bất động sản, hợp đồng xây dựng

9,583,393,553 

0 

-         Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ

Quý 4/2015

Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp 11,758,366,645 

10,492,995,911 

Các dịch vụ khác 1,265,370,734 

11,758,366,645 

Giá vốn của hoạt động kinh doanh bất động sản, hợp đồng xây 
dựng

13,857,352 Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện

Quý 4/2015
Lãi tiền gửi 1,285,557,814 

Doanh thu hoạt động tài chính

170,198,350 Hoạt động tài chính khác

622,890,636 Chi phí lãi vay

17,314,946 

1,469,613,516 

 Chi phí tài chính

Quý 4/2015

712,806,094 

Hoạt động kinh doanh thương mại
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CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Tòa nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc

Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

4,673,300,000 

5,866,371,972 

5
Quý 4/2014

1,808,941,375 

51,333,896 

71,580,084 

4,968,182 

395,270,844 

963,937,875 

889,251,687 

4,185,283,943 

6
Quý 4/2014

4,772,781,146 

4,772,781,146 Thu nhập chịu thuế

Chi phí khấu hao TSCĐ

Chi phí quản lý doanh nghiệp

2,991,521,676 

Dự phòng tổn thất đầu tư tài chính 1,638,510,000 

94,070,295 

2,577,548,998 

206,421,916 

Chi phí nhân viên quản lý

Chi phí vật liệu quản lý

Quý 4/2015

Cộng

0 

Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi 
nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp:

Chi phí dịch vụ mua ngoài

Chi phí bằng tiền khác

360,893,255 

Chi phí dự phòng

(1,065,954,075)

Thuế, phí và lệ phí 352,857,338 

242,877,073 

Cộng 3,834,668,874 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
Quý 4/2015

14,139,652,313 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 

13,073,698,238 4,772,781,146 

1,298,625,237 

3,474,155,909 

22.00%

1,050,011,852 
923,171,207
126,840,645

VIII

1

31/12/15

5,006,330,196 

947,833,000 

820,236,443 

Giao dịch với các bên liên quan

Thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

Thu nhập chịu thuế

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 

Thu nhập từ hoạt động kinh doanh Bất động sản

 Công ty liên kết 

Phải thu tiền cho vay

 Công ty liên kết 

Các bên liên quan khác với Công ty gồm:

Bên liên quan

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

13,073,698,238 

2,876,213,612 

Mối quan hệ

(925,243,862)

 Công ty liên kết 

 - Công ty Cổ phần Rượu Việt Nam - Thụy Điển

 - Công ty Cổ phần khoáng sản Simco - Fansipan

Phải thu tiền bán hàng, tiền ứng trước

 - Công ty CP Tự động hóa và Công nghệ thông tin Sông Đà

Phải trả tiền mua hàng, tiền nhận ứng trước

22.00%

Số đã hạch toán
Số hạch toán 

3,801,457,474 

13,073,698,238 

18



cONG TY co PrrAN slMco sonc oa.

tO".fia Si-co S6ng Oa, fi6u t<tru dd thi m6i V4n Phric

PhudngVqnPhric, Qu0n Hi D6ng' TP HeN0i

2 Th6ng tin so sinh
SO tieu so s6nh tr€n bdng Cdn ddi ki5 to6n vd c6c thuyiSt minh tuong ung li sti lieu tr€n 86o c6o tdi chinh hqp

ntrAt ttit thric ngdy 3lll2l2}l4. S5 tipu tr€n b6o c6o k6t qui ho4t dQng kinh doanh, b6o c5o luu chuy6n ti€n tQ

vd cic thuyi5t minh tuong rlng li s5 tieu cria b6o c6o tdi chinh hqp ntr6t ty quy 412014.

nim 2016

I(6 to6n tnrcrng ,;/

Phqm Thi Dd Giang Pham Thi Hi€u

LArt hiiiu

I
ATUZ

67i(
(t\

l9

23 thing 02


	hop nhat qui 4.2015.noi.pdf
	toan van& giai trinh.pdf
	BCTCQ4-15HN.pdf
	CD quy 4-2015.pdf
	kqquy 4-2015.pdf
	LCquy4-2015.pdf
	TM hop nhat Q4-15.pdf
	TM TS.pdf
	TM VC.pdf

	05.pdf




