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I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Thông tin khái quát 
- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long. 

- Tên tiếng Anh: Vinh Long Cereal and Food Import Export Corporation. 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 1500170900 do Sở Kế hoạch Đầu tư Vĩnh Long 
cấp, đăng ký thay đổi lần thứ …. ngày …/…/2019. 

- Vốn điều lệ: 119.599.820.000 VND (Một trăm mười chín tỷ năm trăm chín mươi chín 
triệu tám trăm hai mươi ngàn đồng Việt Nam). 

- Vốn chủ sở hữu (31/12/2017): -70.742.467.449 đồng. 

- Trụ sở chính : 38  đường 2 tháng 9, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. 

- Điện thoại: (070) 3822 512 – 3822 516 – 3822 712.- Fax: (070) 3823 773. 
- Website: www.vinhlongfood.com.vn. Email: vinhlongfood@hcm.vnn.vn. 

- Mã cổ phiếu: VLF. 

 

2. Quá trình hình thành và phát triển 
2.1. Quá trình hình thành và phát triển 
2.1.1. Ngày thành lập: 

Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Vĩnh long được chuyển đổi từ DNNN sang 
Công ty cổ phần theo Quyết định số 2204/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 01/08/2006 của Bộ Nông 
Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, chính thức đi vào hoạt động vào ngày 29/12/2006, tiền thân là 
Công ty Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long. 
2.1.2. Thời điểm niêm yết: 

Ngày 21/12/2010, toàn bộ cổ phiếu của Công ty chính thức được giao dịch tại Sở Giao 
dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh với mã cổ phiếu VLF. 

Ngày 13/5/2016 cổ phiếu của Công ty toàn bộ được chuyển sang giao dịch tại Sở Giao 
dịch chứng khoán Hà Nội (Upcom) 
2.1.3  Thời gian các mốc sự kiện quan trọng: 

Năm 2007: Công ty chuyển sang Công ty cổ phần với vốn điều lệ ban đầu là 52 tỷ đồng. 
Cũng trong năm này, Công ty xây dựng hoàn chỉnh vùng kho Xí nghiệp CBLT số 8 (nay là XN 
mỹ Thới ) và Xí nghiệp Bao Bì, 2 Xí nghiệp này chính thức hoạt động từ tháng 4 và 5/2007. 
Chuyển đổi Xí nghiệp CBLT số 1 thành Xí nghiệp CB Nông sản và mở rộng thêm ngành hàng 
kinh doanh nông sản các loại từ tháng 8/2007. 

Năm 2009: Ngày 22/9/2009, Công ty thực hiện việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ 
đông hiện hữu theo tỷ lệ thưởng 1:1 để tăng vốn điều lệ từ 52 tỷ đồng lên 104 tỷ đồng theo Nghị 
quyết Đại hội đồng cổ đông và sự chấp thuận của UBCKNN. 

Năm 2010: Ngày 25/10/2010, Công ty triển khai Dự án nhà máy chế biến lương thực 
xuất khẩu tại huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang. Dự án được triển khai trên diện tích 78.000 m2 
với sức chứa lên đến 57.000 tấn. Ngày 12/11/2010 Công ty đã quyết định thành lập Công ty trách 
nhiệm hữu hạn một thành viên lương thực Kiên Nông với vốn điều lệ là 20 tỷ đồng từ Nhà máy 
chế biến này. 

Năm 2011: Ngày 25/8/2011, Công ty được Bộ Công Thương cấp giấy chứng nhận đủ 
điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo theo Nghị định số 109 của Chính phủ. Ngày 26/11/2011, 
Công ty khánh thành Xí nghiệp Tam Bình tại ấp Mỹ Phú 5, xã Tường Lộc, huyện Tam Bình tổng 
diện tích trên 8.400 m2, sức chứa là 12.000 tấn gạo các loại; 2 dây chuyền lau bóng gạo năng 
suất 16 tấn/giờ, khả năng chế biến gạo các loại trên 70.000 tấn/năm. 

Năm 2012: Công ty thực hiện việc tăng vốn từ 104 tỷ đồng lên 119.599.820.000 đồng 
vào ngày 07/08/2012 bằng hình thức phát hành cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 
thực hiện quyền là 20:3. 
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Ngày 14 tháng 12 năm 2012 tại phiên họp Hội đồng Quản trị lần thứ 5, Hội đồng quản trị 
đã thống nhất cho Công ty mua Nhà Máy thức ăn thủy sản Domyfeed với tổng trị giá 
100.000.000.000 đồng. 
2.2. Các thành tích đã đạt được: 

Qua 25 năm hình thành, với 20 năm kinh doanh đạt hiệu quả Công ty CP Lương thực 
thực phẩm Vĩnh long đã được Chủ tịch nước, Các Bộ ngành, UBND Tỉnh ban tặng nhiều danh 
hiệu, bằng khen như Huân chương lao động hạng nhất, Bằng khen Doanh nghiệp phát triển đúng 
hướng và bền vững, tiêu biểu trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, chấp hành tốt chính sách thuế, Doanh nhân tiêu biểu 
ĐBSCL, liên tục được Bộ Công thương công nhận Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín. 

 
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh: 
3.1 Ngành nghề kinh doanh và sản phẩm chính của Công ty: 

 Sản xuất chế biến và kinh doanh lương thực (xuất khẩu và cung ứng gạo các 
loại):  Công ty có 2 xí nghiệp chế biến gạo xuất khẩu, 01 nhà máy xay xát lúa. Hệ thống kho 
tàng Công ty có sức chứa gần 50.000 tấn, năng lực sản xuất chế biến 100.000 tấn/năm. Sản phẩm 
xuất khẩu chính: gạo trắng, gạo lức, gạo thơm, gạo nếp và gạo tấm các loại. Thị trường xuất khẩu 
chủ yếu Châu Á và Châu phi. Ngoài ra, Công ty còn cung ứng xuất khẩu cho các đơn vị trong 
nước. 
3.2 Địa bàn kinh doanh của Công ty: 

1. Xí nghiệp Tam Bình Số 18A, tổ 7, ấp Mỹ Phú, xã Tường Lộc, huyện 
Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long 

2. Xí nghiệp Mỹ Thới Tổ 7 khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới, thành 
phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

4.Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 
4.1 Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý: 
 

 Đại hội đồng cổ đông 

Ban Kiểm soát 

Hội đồng quản trị 

Tổng Giám đốc 

Phòng TCHC 

P.Kinh doanh 

Phòng TCKT 
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4.2 Các công ty con, công ty liên kết 
4.2.1 Công ty nắm giữ 100% vốn góp:  Không có 

4.2.2 Công ty có trên 50% vốn góp: 

 Tên công ty Địa chỉ Ngành kinh doanh 
chính 

Vốn điều lệ Tỷ lệ 

sở hữu 

Công ty TNHH 
Lương thực Kiên 
Nông 

Tổ 5, ấp Sư Nam, thị 
trấn Hòn Đất, huyện 
Hòn Đất, tỉnh Kiên 
Giang 

Xay xát, sấy và lau 
bóng gạo xuất khẩu 

80 tỷ 60% 

 

4.2.3 Công ty góp vốn liên kết hoặc mua cổ phần: 

Tên công ty Địa chỉ Ngành kinh 
doanh chính 

Vốn điều 
lệ 

Tỷ lệ 
sở hữu 

Cty CP Du lịch Sài gòn 
– Ninh chữ 

Khánh Hải, Ninh Hải, 
Ninh thuận 

Du lịch 87,4 tỷ  2,86% 

Nhà máy bia Sài gòn – 
Vĩnh long  

Thành phố Vĩnh Long, 
Tỉnh Vĩnh Long 

Sản xuất rượu bia, 
nước giải khát 

150 tỷ 1,00% 

 

5. Định hướng phát triển: 
5.1 Các mục tiêu chủ yếu: 

-  Xác định gạo là mặt hàng kinh doanh chủ lực, tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh về 
chất lượng và giá thành sản phẩm.  

- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, tiếp tục đổi mới bộ máy và phương thức 
quản lý, điều hành cho phù hợp với điều kiện và năng lực thực tế. 

- Củng cố và ổn định tình hình tài chính, nhân sự, ... đảm bảo đủ nguồn lực phục vụ cho 
hoạt động chính yếu của Công ty. 

 

5.2  Chiến lược phát triển trung và dài hạn: 
- Chiến lược thị trường:  
+ Thị trường trong nước: tập trung khai thác nhu cầu tiêu thụ nội địa để tăng sản lượng bán 

gạo. 

+ Thị trường nước ngoài: tiếp tục củng cố, giữ vững và ổn định các thị trường nhập khẩu 
gạo chủ yếu của Công ty như: thị trường Châu á và Châu phi;  áp dụng các biện pháp thường 
xuyên như gặp gỡ trực tiếp để trao đổi thông tin , ưu tiên chào hàng, có chính sách về giá phù hợp 
và cùng hợp tác giải quyết những vấn đề khó khăn để giữ vững mối quan hệ tốt đẹp với khách 
hàng truyền thống. Định hướng và tập trung khai thác thêm các thị trường tiềm năng bằng cách tổ 
chức đoàn trực tiếp đi khảo sát, nghiên cứu thị trường. 

- Chiến lược sản phẩm và chất lượng sản phẩm:   
+ Qui hoạch lại vùng kho có nguồn nguyên liệu dồi dào 
+ Tập trung đầu tư thiết bị cho các Xí nghiệp để nâng cao chất lượng, phẩm cấp gạo do 

Công ty sản xuất , nhằm tăng giá trị  và khả năng cạnh tranh  trên thị trường .  

+ Tăng cường kiểm soát chất lượng gạo từ khâu nguyên liệu đầu vào, bảo quản, dự trữ 
đến khâu sản xuất chế biến  gạo để đạt chất lượng cao . 

+ Kết hợp cùng với Sở NN- PTNT và các Sở ban ngành chức năng của các Tỉnh có Xí 
nghiệp của Công ty qui hoạch vùng lúa chuyên canh , thuần chủng  chất lượng để từng bước thực 
hiện chiến lược thị trường,  đáp ứng ngày càng cao nhu cầu khách hàng . 
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- Chiến lược về tài chính kế toán: 
+ Quản lý nguồn vốn chặt chẽ cũng như tăng cường công tác giám sát tổ chức hệ thống 

kiểm soát nội bộ có hiệu quả nhằm ngăn ngừa mọi rủi ro trong công tác kế toán. 

+ Khai thác hiệu quả nguồn ngoại tệ, dự báo tình hình biến động tỷ giá để có chính sách 
vay và trả nợ VND/USD phù hợp.  

+ Xây dựng được hệ thống kế toán quản trị nhằm cung cấp cho Ban Lãnh đạo những 
thông tin kế toán kịp thời, phục vụ công tác điều hành sản xuất kinh doanh , sử dụng tốt nhất mọi 
nguồn lực của Công ty. 

 

5.3  Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty 
- Xây dựng các biện pháp phòng ngừa rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, 

phòng chống cháy nổ đảm bảo an toàn trong sản xuất, bảo quản, vận chuyển. Hàng năm các xí 
nghiệp đều được đánh giá tác động môi trường, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường ảnh 
hưởng đến công đồng dân cư. 

- Đầu tư nâng cấp đổi mới công nghệ nhằm tăng năng suất, chất lượng, giảm tiêu thụ 
điện, nước và vật tư phục vụ sản xuất, năng cao năng lực xếp dỡ hàng hóa. 

 

6. Các rủi ro: 
6.1. Rủi ro về kinh doanh: 

Do đặc thù của Ngành nên trong kinh doanh, Công ty sẽ gặp các rủi ro sau: 

- Rủi ro về nguyên liệu đầu vào: nguồn cung mang tính thời vụ và chịu ảnh hưởng bởi 
yếu tố thời tiết, tác động đến chất lượng, sản lượng và giá cả nguyên liệu đầu vào 

- Rủi ro về biến động giá gạo xuất khẩu: nguồn cung dồi dào từ Ấn Độ, Thái Lan ảnh 
hưởng trực tiếp giá gạo xuất khẩu Việt Nam nói chung và Công ty nói riêng. Sự cạnh tranh 
không lành mạnh giữa các doanh nghiệp nội địa cùng ngành trong xuất khẩu và thu mua lúa gạo 
như đầu cơ, ghim hàng chờ giá lên cao, hoặc dìm giá gạo xuống thấp. 

- Rủi ro về thị trường tiêu thụ: các thị trường tiêu thụ truyền thống như Philippine, 
Indonesia, Malaysia giảm nhập khẩu do thực hiện chương trình tự túc lương thực. 

- Rủi ro về nguồn vốn hoạt động:  Khi lãi suất tăng cao hoặc ngân hàng thắt chặt tín dụng, 
Công ty sẽ khó khăn trong việc tạo vốn để duy trì và phát triển kinh doanh. 

- Rủi ro từ kinh tế và các chính sách của Nhà nước: các yếu tố như tốc độ tăng trưởng 
kinh tế, lạm phát, mất cân đối cung cầu lương thực trong và ngoài nước... đều tác động đến 
doanh thu và lợi nhuận của Công ty. Công ty kinh doanh trong ngành lương thực nên bất kỳ 
những thay đổi nào từ chính sách Nhà nước đều tác động đến Công ty. Chính sách không ổn định 
hoặc thiếu độ dài cũng có tác động không nhỏ đến các doanh nghiệp xuất khẩu.  

Để quản lý các rủi ro trên, Ban Tổng Giám đốc Công ty phải linh hoạt nhạy bén trong 
việc nắm bắt và phân tích kỹ thông tin thị trường để đưa ra những quyết sách theo từng thời 
điểm mua - bán – tồn kho thích hợp để tạo hiệu quả cao nhất.   

 

6.2. Rủi ro ngoại tệ và lãi suất: 
- Rủi ro ngoại tệ: là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của công 

cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của tỷ giá hối đoái. 

 Sự biến động về tỷ giá sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu xuất khẩu của công ty. Công 
ty quản lý rủi ro này bằng cách tối ưu thời hạn thanh toán các khoản nợ, dự báo tỷ giá ngoại tệ, 
lựa chọn thời điểm bán các khoản ngoại tệ tại thời điểm tỷ giá cao, sử dụng tối ưu nguồn tiền 
hiện có để cân bằng giữa rủi ro tỷ giá và rủi ro thanh khoản.  
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- Rủi ro lãi suất: là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của Công 
cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của lãi suất thị trường. Rủi ro lãi suất của Công ty 
chủ yếu liên quan đến các khoản tiền gửi có kỳ hạn và các khoản vay có lãi suất thả nổi.  

Sự biến động lãi suất sẽ ảnh hưởng đến chi phí lãi vay, tác động trực tiếp đến chi phí và 
lợi nhuận. Công ty quản lý rủi ro này bằng cách phân tích tình hình thị trường để đưa ra các 
quyết định hợp lý trong việc chọn thời điểm vay và kỳ hạn vay thích hợp nhằm có được các lãi 
suất có lợi nhất cũng như duy trì cơ cấu vay với lãi suất thả nổi và cố định phù hợp. 

 

6.3. Rủi ro tín dụng 
 Rủi ro tín dụng là rủi ro mà một bên tham gia trong hợp đồng không có khả năng thực 
hiện được nghĩa vụ của mình dẫn đến tổn thất về tài chính cho Công ty. Công ty có rủi ro tín 
dụng phát sinh chủ yếu từ các khoản phải thu khách hàng. Công ty quản lý rủi ro này bằng cách 
ban hành quy chế bán hàng, phân công Phòng TCKT thực hiện kiểm tra việc tuân thủ qui chế 
bán hàng này và theo dõi nợ phải thu để đôn đốc thu hồi.  

 

6.4.  Rủi ro thanh khoản 
Rủi ro thanh khoản là rủi ro Công ty gặp khó khăn khi thực hiện nghĩa vụ tài chính do 

thiếu tiền. Rủi ro thanh khoản của Công ty chủ yếu phát sinh từ việc các tài sản tài chính và nợ 
phải trả tài chính có các thời điểm đáo hạn lệch nhau.Công ty quản lý rủi ro này bằng cách 
thường xuyên theo dõi các yêu cầu về thanh toán hiện tại và dự kiến trong tương lai để duy trì 
một lượng tiền cũng như các khoản vay ở mức phù hợp, giám sát các luồng tiền phát sinh thực tế 
với dự kiến nhằm giảm thiểu ảnh hưởng do biến động của luồng tiền. 

 

6.5.  Rủi ro về giá chứng khoán 
 Các chứng khoán do Công ty nắm giữ có thể bị ảnh hưởng bởi các rủi ro về giá trị tương 
lai của chứng khoán đầu tư. Công ty quản lý rủi ro về giá chứng khoán bằng cách thiết lập hạn 
mức đầu tư và đa dạng hóa danh mục đầu tư.  

 

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 
1. Kết quả hoạt động sản suất kinh doanh:  

STT Chỉ tiêu Trị giá (đồng) 
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 15.495.000 
2 Các khoản giảm trừ doanh thu - 
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ  15.495.000 
4 Giá vốn hàng bán - 
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ  15.495.000 
6 Doanh thu hoạt động tài chính 27.213.623.888 
7 Chi phí tài chính 12.098.472.062 
 Trong đó: chi phí lãi vay 12.176.717.512 

8 Phần lãi hoặc lỗ trong Cty liên doanh, liên kết  
9 Chi phí bán hàng - 
10 Chi phí quản lý doanh nghiệp (23.906.167.550) 
11 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 39.036.814.376 
12 Thu nhập khác 3.836.494.715 
13 Chi phí khác 282.964.967 
14 Lợi nhuận khác 3.553.529.748 
15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 42.590.344.124 
16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành - 
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17 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại - 
18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 42.590.344.124 
19 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số  
20 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ 42.590.344.124 
21 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 3.561 

 
2. Tổ chức và nhân sự 

2.1 Danh sách ban điều hành 
 

 
Tóm tắt lý lịch của Ban Tổng Giám đốc 
Ông NGUYỄN THUẬN   :  Tổng Giám đốc 
Năm sinh    : 1971 
Trình độ chuyên môn   : 
Sở hữu cá nhân (10/05/2016)  : 0 cổ phiếu 
  
Ông PHAN NGỌC BÌNH  : Kế toán trưởng  
Năm sinh     : 1975 

Trình độ chuyên môn    : Cử nhân kinh tế TCKT 

Sở hữu cá nhân (10/05/2016)  : 3.601 cổ phiếu 

2.2 Những thay đổi trong ban điều hành:  
Trong năm 2019, Công ty có thay đổi Tổng Giám đốc. Ông Nguyễn Thuận thay Ông Trần 

Thanh Hùng   
 

Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm 

Ông Nguyễn Thuận   Tổng Giám đốc Ngày 16 tháng 8 năm 2019 

Ông Phan Ngọc Bình Kế toán trưởng Ngày 29 tháng 12 năm 2006 
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2.3 Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối 
với người lao động 
2.3.1  Số lượng cán bộ, nhân viên:  

- Tổng số lao động tại thời điểm 1/1/2019   24 người 

Tăng trong  kỳ        0  người  

Giảm trong kỳ        0 người 
- Tổng hiện có của Công ty là      24 người.  

 

2.3.2 Trình độ chuyên môn:  

Phân loại theo trình độ học vấn Tổng số lao động Tỷ lệ 

Đại Học 20 83% 

Cao đẳng -  

Trung cấp -  

Lao động phổ thong 4 17% 

Tổng 24  

2.3.3 Chính sách đối với người lao động : 
 - Chế độ lương: Công ty trả lương cho người lao động theo hệ số công việc với từng vị 
trí/chức danh công việc. Năm 2019, mặc dù tình hình hoạt động Công ty gặp nhiều khó khăn 
nhưng Công ty vẫn đảm bảo chi trả tiền lương cho người lao động đầy đủ kịp thời, thu nhập bình 
quân trong năm ở mức 6 triệu đồng/người/tháng. 

- Bảo hiểm và phúc lợi : 
+ Tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định cho tất cả người lao động. 
+ Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, trợ cấp ốm đau, hoàn cảnh khó khăn cho người lao 

động. 
+ Khen thưởng thành tích học giỏi đối với con của người lao động. 
 

2.3.4 Chính sách đào tạo nguồn nhân lực: 
 - Đạo tạo nguồn nhân lực: Tập trung đào tạo chiều sâu về quản lý điều hành và chuyên 
môn nghiệp vụ cho người lao động. 

- Công ty thực hiện tuyển dụng đúng người cho đúng vị trí, tránh dư thừa nguồn nhân lực, 
cũng như đảm bảo đáp ứng nhu cầu thực tế của công ty.  

 

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 
3.1. Các khoản đầu tư lớn 

Với năng lực hiện tại, đánh giá và dự báo nhu cầu thị trường về sản phẩm của Công ty sẽ 
không tăng, Công ty không chủ trương mở rộng hoạt động kinh doanh nên không phát sinh 
khoản đầu tư lớn. 

 

3.2. Các công ty con, công ty liên kết 
3.2.1  Công ty TNHH LT Kiên Nông   

- Ngày thành lập   : Tháng 11/2011 

- Điạ điểm   : Thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất,  tỉnh Kiên Giang 

- Vốn điều lệ   : 80 tỷ đồng   
- Tỷ lệ nắm giữ   : 60% 

- Tiến độ xây dựng  : đã hoàn thành việc san lắp mặt bằng và hệ thống trạm điện. 
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- Tổng tài sản năm 2016 : 7.554.914.839 đồng 

- Vốn chủ sở hữu 2016 : 7.554.914.839 đồng 

 

4. Tình hình tài chính 
4.1. Tình hình tài chính 

Stt Chỉ tiêu 2018 2019 
%(+tăng/- 

giảm) 

1 Tổng giá trị tài sản 57.306.46.827 55.213.019.420  
2 Doanh thu thuần 4.205.000 15.495.000  

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh -20.790.758.945 39.036.814.376  
4 Lợi nhuận khác 11.035.882.386 3.553.529.748  

5 Lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết  -  
6 Lợi nhuận trước thuế -9.754.876.559 42.590.344.124  
7 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ -13.510.785.717 42.590.344.124  
8 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức - -  

 

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

 Tổng số cổ phần đã phát hành:     11.959.982 cổ phần 

 Loại cổ phần đã phát hành:     cổ phần phổ thông 

 Cổ phần tự do chuyển nhượng:     11.959.982 cổ phần 

5.2. Cơ cấu cổ đông 
* Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 31/12/2019: 

Stt Cổ đông Số lượng cổ phần Tỷ lệ sở hữu Số lượng cổ đông 

1 Cổ đông Nhà nước      4.784.000  40,00% 1 

2 Cá nhân      3.982.000  33,29%        320 
2.1 - Trong nước        3.932.818  32,89%         315 

 + Cổ đông lớn         611.800  5,12% 1 

 + Cổ đông nhỏ      3.321.018  27,77% 314 

2.2 - Ngoài nước 49.182  0,41%             5 

 + Cổ đông nhỏ 49.182  0,41%             5 

3 Tổ chức      3.193.982  26,71%          12 
3.1 - Trong nước 3.186.470  26,64%             10 

 + Cổ đông lớn      2.792.864  23,35% 1 

 + Cổ đông nhỏ         393.606  3,29% 9 

3.2 - Ngoài nước           56.694                0,06%            2  

  + Cổ đông lớn                  -   0,00% 0 

 + Cổ đông nhỏ         7.512               0,06% 2 

Tổng cộng    11.959.982     100,00%  333 

 
+ Cổ đông Nhà nước 
CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM 



Báo cáo thường niên  9        

Trụ sở hoạt động 

Địa chỉ:  Số 42 Chu Mạnh Trinh. P.Bến Nghé. Quận 1. TP. HCM 

Điện thoại:  (84-8) 38 292 342    Fax:  (84-8) 38 298 001 

Email: vsfc@fmail.vnn.vn   Website:  http://www.vinafood2.com 

 
+ Danh sách cổ đông lớn  

STT Tên Cổ đông Địa chỉ 
Số cổ 
phần 

Tỷ lệ 

1 Tổng Công ty Lương thực 
Miền Nam 

42 Chu Mạnh Trinh. 
TPHCM 

4.784.000 40.00 % 

2 CTCP Đầu tư và Phát triển 
Nguyễn Kim 

1-5 Trần Hưng Đạo. 
Q 1. TP.HCM 

2.792.864 23.35 % 

3 Nguyễn Thị Tuyết Minh 153/4 Võ Văn Tần, 
P6, Q3 TPHCM 

611.800 5,12% 

Tổng cộng  8.188.664 68,47% 
 

5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:  
 Trong năm Công ty không phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. 

5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ:  
 Trong năm Công ty không có giao dịch cổ phiếu quỹ. 

5.5. Các chứng khoán khác:  
 Công ty không có chứng khoán khác. Công ty không có các cam kết chưa thực hiện liên 
quan đến việc phát hành chứng khoán đến thời điểm hiện tại. 

 

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019: 

- Năm 2019, Công ty không còn vốn để hoạt động kinh doanh, nhưng do thu 
hồi được nợ, hoàn nhập dự phòng nên năm 2019 Công ty lãi trước thuế  42,590 tỷ 
đồng.  

- Hoạt động chủ yếu trong năm 2019 là thực hiện nhiệm vụ thu hồi nợ và xử lý 
các tài sản đã thế chấp Ngân hàng theo qui định pháp luật. 
2. Tình hình tài chính 

Tính đến thời điểm 31/12/2019, tình hình tài chính của Công ty như sau: 
- Tổng tài sản của Công ty còn 55,21 tỷ đồng; trong đó tài sản ngắn hạn là 

15,16 tỷ đồng, tài sản dài hạn 40,05 tỷ đồng.  
- Nguồn vốn chủ sở hữu âm 83,55 tỷ đồng (trong đó lỗ luỹ kế sau thuế 240,43 

tỷ đồng) và nợ phải trả ngắn hạn là 138,76  tỷ đồng (trong đó nợ gốc Ngân hàng 73,19 
tỷ đồng, lãi vay 65,13 tỷ đồng). 
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: không thay đổi. 
4. Kế hoạch SXKD năm 2020: 
4.1  Nhận định tình hình :  

Thực trạng Công ty: sẽ càng khó khăn hơn do nguồn vốn chủ sở hữu âm, nợ phải trả ngắn 
hạn cao hơn tài sản ngắn hạn, dư nợ còn nhiều, tài sản cố định khó bán, nguồn vốn hoạt động 
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không còn.   

4.2 Nhiệm vụ :   
Trên cở sở tình hình thực tế, Công ty đề ra nhiệm vụ năm 2020 như sau : 
- Kết hợp với Thi hành án tiếp tục thu hồi các khoản nợ đang trong giai đoạn thi hành án.  
- Khai thác tìm kiếm khách hàng/nhà đầu tư có nhu cầu thuê Văn phòng/kho của Công ty 

để tạo nguồn thu bù đắp một phần chi phí. 
- Thực hiện các Nghị Quyết/ chỉ đạo của Hội đồng quản trị theo từng thời điểm. 
 

5.Giải trình của BGĐ 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 2019 là năm Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn hoạt động, doanh 
thu không đạt kế hoạch đề ra. Các nguyên nhân cụ thể đã được Ban Điều hành nêu tại Báo cáo 
và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc Công ty nêu trên. 

Trong năm, Hội đồng Quản trị đã thực hiện trách nhiệm của mình đối với công tác lãnh 
chỉ đạo các hoạt động của Công ty. 

2.Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty 
Trong năm 2019, các Nghị quyết, quyết định của HĐQT được Ban Điều hành tổ chức 

triển khai đầy đủ, kịp thời. Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các giải pháp để giảm bớt chi phí 
hoạt động và chủ động  đề xuất HĐQT các giải pháp cần thiết về tài chính, phương thức bán tài 
sản, thu hồi công nợ,... để hoạt động của Công ty tiếp tục được duy trì.Ngoài ra, Ban Điều Hành 
cũng đã thực hiện tốt các công tác Đảng, Đoàn thể. 

 
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị: 
 Trên cơ sở đánh giá các mặt hoạt động của Công ty và Ban Điều hành, cộng với nhận 
định tình hình thực tế của Công ty,  HĐQT đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cần 
thực hiện trong năm 2020 như sau : 

- Tiếp tục chỉ đạo Ban Điều hành tích cực thu hồi công nợ, thanh lý các tài sản không cần 
dùng, đẩy mạnh thu hồi khoản nợ lớn . 

- Tăng cường sự đoàn kết và thống nhất trong nội bộ để phát huy nội lực, nâng cao khả 
năng cạnh tranh.  

V.QUẢN TRỊ CÔNG TY 
1. Hội đồng quản trị 
1.1. Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị 

STT Họ Tên CP sở hữu Phân loại thành viên 
Ghi chú 

1 Trần Chí Dũng   20 Đại diện cổ đông lớn  

 2 Nguyễn Văn Hưng  20 Đại diện cổ đông lớn  

3 Đoàn Minh Thư 
38 

Đại diện cổ đông lớn  

4 Vũ Thị Mười Đại diện cổ đông lớn  

 

1.2. Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị 
Năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức 4 cuộc họp, ban hành 9 Nghị quyết để thực 

hiện việc quản trị hoạt động của Công ty và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, 
bám sát các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao. Cụ thể như sau:    
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- Chỉ đạo và đôn đốc giám sát Ban Điều Hành triển khai thực hiện chủ trương của 
HĐQT đề ra trong các cuôc họp và kế hoạch được ĐHĐCĐ phê duyệt.  

- Hoàn thành việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt thực hiện kiểm toán 
báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty. 

- Chỉ đạo Ban Điều hành công tác bảo vệ tài sản, thu hồi công nợ và thực hiện thi 
hành án trả nợ. 

- Tìm kiếm nhà đầu tư tham gia để tái cấu trúc Công ty nhằm phục hồi và phát triển 
hoạt động sản xuất kinh doanh. 

 

1.3. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành 
Không có 

1.4. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị 
Không có 

1.5. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị 
công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình 
về quản trị công ty trong năm 

Không có 

2. Ban kiểm soát 
2.1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát 

STT Họ Tên Chức vụ CP sở hữu 

1 Trần Hữu Hiệp Trưởng ban 38 
2 Nguyễn Như Khoa Thành viên  40 
2 Nguyễn Trọng Khang  Thành viên 0 

 

2.2. Hoạt động của Ban Kiểm soát  

-Thực hiện giám sát Hội đồng Quản trị và Ban điều hành trong việc quản lý và điều 

hành công ty. 

-Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản 

trị và Ban Điều hành. 

-Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, 

điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế 

toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. 

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, 

báo cáo tài chính năm bởi Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt , báo cáo đánh giá công tác 

quản lý của Hội đồng Quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại 

hội đồng cổ đông. 

-Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ 

của công ty. 
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- Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của công ty, các công 

việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

- Tham dự và tham gia thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp 

của Hội đồng Quản trị. 

-Trong năm qua, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp đánh giá hoạt động tài 

chính kế toán, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của công ty trong 6 

tháng đầu năm và cả năm 2019. 
 

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

3.1. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích 
Đơn vị tính: tr.đ 

Họ tên Chức vụ Lương Thưởng Thù lao Phụ cấp Cộng 

Ông Trần Chí Dũng  CT HĐQT  0 0 0 0 0 

Ông Nguyễn Văn Hưng   TV HĐQT  0 0 0 0 0 

Ông Đoàn Minh Thư TV HĐQT 0 0 0 0 0 

Bà Vũ Thị Mười  TV HĐQT      

Trần Hữu Hiệp  Trưởng BKS  0 0 0 0 0 

Nguyễn Như Khoa TV BKS 0 0 0 0 0 

Nguyễn Trọng Khang   TV BKS  0 0 0 0 0 

 
3.2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 

Không có 
 
3.3. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ 

Các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan gồm: các thành viên Hội 
đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các thành viên mật thiết 
trong gia đình các cá nhân này. 

 

3.4. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty 
Công ty luôn tuân thủ đúng các quy định về quản trị Công ty đại chúng quy mô lớn. Công 

ty luôn cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông tin: Báo cáo tài chính năm, bán niên, 
quý; Báo cáo thường niên; Báo cáo quản trị Công ty và luôn cập nhật những thay đổi về hoạt 
động của Công ty, …. trên trang web của Công ty, báo cáo UBCKNN, HOSE và Trung tâm lưu 
ký chứng khoán.  

 
 
 
VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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BAo cAo CVA BAN TONG GIAM DOC
Ban Tbng Giam d6c Cong ty C6 phan Luong thuc Thuc pham Vinh Long (duoi day goi t~t
la Cong ty) han hanh d~trinh bao cao nay cling voi cac bao cao tai chinh hop nh~tda diroc ki~m
toan cua Cong ty va Cong ty con cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thing 12 nam 2019 (goi
chung la Tap doan).

1. Khai quat chung T~p doan

T~p doan bao g6m Cong ty me la Cong ty C6 phdn Luong thuc Thirc pham Vinh Long va 01
Cong ty con la Cong ty TNHH Luong thuc Kien Nang.
Cong ty C6 phan Luong thuc Thirc pham Vinh Long dtroc thanh 1~p thea Quyet dinh s6
2204/QD-BNN-DMDN ngay 01 thing 08 nam 2006 cua BO tnrong BO Nong nghiep va Phat
trien Nong than v~ viec phe duyet phuong an chuyen d6i tir Doanh nghiep Nha mroc thanh
Cong ty C6 phk. Cong ty ho~t dong thea Gi~y chUng nh~ dang ky doanh nghi~p s6
1500170900 (s6 cii 1a 5403000041) dang ky 1k d~u ngay 29 thing 12 nam 2006 va dang ky
thay d6i 1k thu 21 ngay 30 thing 08 nam 2019 do Sa K~ho~ch va D~u tu tinh VInhLong dp.
Cang ty niem y~t tren san giao dich UpCom vOirna chUngkhoin VLF.
V6n di~u 1~:119.599.820.000 d6ng (Mot tram mum chin ty nam tram chin muai chin tri~utam
tram hai mum ngan d6ng), tuong duong 11.959.982c6 phk.
M~nhgia c6 ph~n: 10.000 d6ng.

2. Trl}.SO' chinh

Tf\l sa chinh cua Cong ty d~t t~i s6 38 dUOng2/9, PhuOng 1, TP. VInh Long, tinh VInh Long.

3. Thong tin v~Cong ty con

Ten Cong ty con Dja chi Ty l~ so' hfru
T6 5, Ap Su Nam,
Thi trAnHon BAt
huy~n Hon BAt,
tinh Kien Giang

V6n di~u 1~Cang ty TNHH Luong thl,lcKien Nong dang ky la 80.000.000.000 dang; trong do,
Cang ty cb phk Luong thl,lCThl,lcphfun VInh Long dang ky gop 1a 48.000.000.000 dang
(chiSm 60% v5n di~u 1~dang ky), Cang ty cb phk Nong nghi~p Tam Nang dang ky gop
32.000.000.000 d6ng (chiSm40% v5n di~u1~dang kY).DSn ngay 31/12/2019, Cang ty cb phk
Luong thl,lc Thl,lcphfun VInh Long d1lgop 9.470.000.000 d6ng (d~t 20% v5n dang ky gop),

Cong ty TNHH Luong
thlJcKien Nang

60% 60% 60%

Cong ty cb phk Nong nghi~pTam Nang chua thl,lchi~n gop v5n.

4. HQidang Quan tri, Ban Ki~m soat va Ban Tang Giam dBc
Cac Thanh vien Hoi d6ng Qmm tri, Ban Ki~m soat va Ban Tbng Giam d5c trong nam tai chinh
kSt thuc ngay 31 thing 12 nam 2019 va vao ngay 1~pbao cao nay bao g6m:

HQidang Quan tri

H(J vaten Chuc V{l Ngay ba nhi?mltai ba nhi?mlmiln nhi?m
ang Trk Chi Dilng
Ba Vii Thi Muai
ang Doan Minh Thu
ang Nguy~nVan Hung

Bb nhi~m ngay 16 thang 8 nam 2019
Bb nhi~m ngay 31 thing 5 nam 2017
Bb nhi~m ngay 28 thing 6 nam 2017
B6 nhi~m ngay 16 thing 8 nam 2019

Chu tich
Thanh vien
Thanh vien
Thanh vien



CONG TY CO PHAN
LUONGTHUCTHUCpHAM. .

ViNHLONG

BAo cAo TAl CHiNH
HOPNHAT•~ ~ ,

DA KIEM TOAN
Nam tai chinh k~t tlnic

ngay 31 thang 12 nam 2019
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BAo cAo CVA BAN TONG GIAM DOC

H{J va ten Chirc v~ Ngay bJ nhiem/uii bJ nhi~m1miin nhi~m
Ong Pham Van An Thanh vien Tai bo nhiem ngay 25 thang 4 nam 2017

MiSn nhiem ngay 16 thang 8 nam 2019

Ban Ki~m soat

Chircv~ Ngay bJ nhifm/ttii bJ nhifm
Ong Tran Hiru Hiep
Ong Nguyen Trong Khang
Ong Nguyen Nhir Khoa

Ban TAngGiam dac

Truong ban
Thanh vien
Thanh vien

Tai bo nhiem ngay 25 thang 4 nam 2017
B6 nhiem ngay 25 thang 4 nam 2017
Tai b6 nhiern ngay 25 thang 4 nam 2017

Chirc v~ Ngay bJ nhi~m/miin nhiem
Ong Nguyen Thuan
Ong Tr§.nThanh HUng

Tong Giam doc
T6ng Giam d5c

Bo nhiem ngay 19 thang 8 nam 2019
B6 nhiem ngay 15 thang 10 nam 2014
MiSn nhiem ngay 19 thang 8 nam 2019

5. NgU'Oid~i di~n theo phap lu~t

Ngiroi dai dien thea phap lu~t cua Cong ty cho dSn thm diem l~p bao cao nay la Dng NguySn
Thu~- T6ng Giam d5c.

6. Ho~t d{>ngchinh trong nam 2019: Khong co ho?t d(>ng san xu~t kinh doanh dang k~ trong
nam 2019.

7. Tinh hinh tai ehinh va k~t qua ho~t d{>ngkinh doanh
Tinh hinh tai chinh cua T~p doan t?i ngay 31 thang 12 nam 2019, cling nhu kSt qua ho?t d(>ng
kinh doanh cho nam tai chinh kSt thuc cu.ng ngay duQ'c trinh bay trong bao cao tai chinh hqp
nh~t dinh kern tir trang 07 dSn trang 40.

8. Oie sl! ki~n phat sinh sau ngay k~t thue nam tai chinh

Khong co sv ki~n quan trQng nao xay ra k~ tiI ngay l~p bang can d5i kS toan cho dSn ngay l~p
bao cao nay co the lam sai l~ch s5 li~u dUQ'cphan anh tren cac bao cao tM chinh hqp nh~t cua
T~p dom.

9. Don vi ki~m toan
Cong ty TNHH Kiem toan Sao Vi~t la don vi duQ'c chi dinh kiern toan bao cao tai chinh hqp
nh~t nam tai chinh kSt thuc ngay 31 thang 12 nam 2019 cua T~p dom.

10. Traeh nhi~m Ban TAngGiam d8e d8i vOlbao eao tai chinh
Ban T6ng Giam d5c chiu trach nhi~rn v~ vi~c l~p Bao cao tai chinh hqp nh~t phftn anh trung
thvc va hqp ly tinh hinh tai chinh cua T~p doan t?i ngay 31 thang 12 nam 2019, cling nhu Bao
cao kSt qua ho?t d(>ngkinh doanh hqp nh~t, Bao cao lUll chuyen ti~n t~ hqp nh~t va Ban thuySt
rninh bao cao tili chinh hqp nh~t cho nam tai chinh kSt thuc ngay 31 thang 12 nam 2019. Trong
qua trinh l~p Bao cao tai chinh hqp nh~t nay, Ban T6ng Giam d5c T~p doan cam kSt da:tuan thu,
cac yeu cau sau:

• LVa chQn cac chinh sach kS toan thich hqp va ap d\mg cac chinh sach mly m9t each nh~t
quan;

• Dua ra cac danh gia va dv doan hqp 1yva th~ trQng;
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• Lc%pva trinh bay cac bao cao tai chinh hop nh~t tren co sa tuan thu cac chuan mire k~ toan,
ch~di}k~ toan va cac quy dinh co lien quan hien hanh;

• Neu r5 cac chuan rmrc k~ toan ap dung cho Tc%pdoan co duoc tuan thu hay khong, va t~t ca
nhfrngsai lech trong ySu so voi nhirng chu§.nmire nay co diroc trinh bay va giai thich trong
Bao cao tai chinh hop nhat hay khong ;

• Lap cac bao cao tai chinh hop nh~t dua tren co sa hoat di}ngkinh doanh lien tuc, tnr tnrong
hop khong th~ cho rang Tc%pdoan se ti~p tuc heat dong kinh doanh.

Ban Tong Giam d6c dam bao rkg cac s6 k~ toan duoc hru giu d~phan anh tinh hinh tai chinh
cua T~pdoan, v6i muc di}trung thlJc, hgp ly t~i b~t cu thai di~mnao va dam bao rkg Bao cao
tai chinh hgp nh~t tuan thu cac quy dinh hi~n hanh cua Nha nu6c. D6ng thai co trach nhi~m
trong vi~c bao dam an toan tai san cua Tc%pdoan va thlJc hi~n cac bi~n phap thich hgp d~ ngan
ch~, phat hi~n cac hanh vi gian l~ va cac vi ph~mkhac.

Ban T6ng Giam d6c cam kSt rkg Tc%pdoan da tuan thu nhUngyeu cAuneu tren trong vi~c lc%p
bao cao tai chinh hgp nh~t.

11. Y ki~n eua Ban Tang Ghim dBe
Theo y ki~n cua Ban T6ng Giam d6c, Bao cao tai chinh hgp nh~t dinh kern da phan anh trung
thlJc va hgp ly tinh hinh tai chinh cua Tc%pdoan t~i ngay 31 thang 12 nam 2019, ciing nhu k~t
qua ho~t di}ngkinh doanh va tinh hinh luu chuy~n tien t~ cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31
thang 12 nam 2019, phu hgp v6i chu§.nmlJck~ toan, ch~ di}k~ toan doanh nghi~pVi~tNam va
cac quy dinh phap ly co lien quan d~nvi~c lc%pva trinh bay bao cao tai chinh hgp nhk

/
Thanh ph6 VInh Long, ngay 09 than 4 nam 2020

Tang Ghim d"e
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BAo cAo KIEM ToAN DOCLAp• •

KinhgUi: Quy cA dong

Hqi dAng Quan tr] va Ban TAng Giam dAe

CONG TY CO PHAN LUONG THVC THVC PHAM ViNH LONG

Chung toi da kiSrn toan bao cao Uti chinh hop nhftt kern thee cua Cong ty C6 phan Luong Thirc Thirc
phfun Vinh Long (duoi day goi t~t Ia "Cong ty") va Cong ty con - Cong ty TNHH Luong Thuc Kien
Nong (goi chung la "Tap doan") duoc l~p ngay 20 thang 02 nam 2020 tir trang 07 d~n trang 40 bao
gom: Bang can d6i k~ toan hop nhat tai ngay 31 thang 12 nam 2019, Bao cao k~t qua hoat dong kinh
doanh hop nhat, Bao cao luu chuyen tiSn t~ hop nhftt cho nam tai chinh k~t thuc cling ngay va Ban

thuyet rninh bao cao tai chinh hop nhat.

Trach nhijm cua Ban TAng Giam dAe

Ban T6ng Giam d6c T~p doan chiu trach nhi~rn vS vi~c l~p va trinh bay trung thvc va hqp ly bao cao
tai chinh hqp nhftt cua T~p doan thee chu~n rnvc k~ toan, ch~ d(>k~ toan doanh nghi~p Vi~t Narn va
cac quy dinh phap ly co lien quan d~n vi~c l~p va trinh bay bao cao tai chinh hqp nhftt va chiu trach
nhi~rn vS kiSrn soat n(>ibe) rna Ban T6ng Giarn d6c xac dinh la c:1n thi~t dS darn bao cho vi~c l~p va
trinh bay bao cao tai chinh hqp nhftt khong co sai sot tr<;>ngy~u do gian l~ ho~c nhfun l~n.

Traeh nhi~m eua Ki~m toaD VieD

Trach nhi~rn cua chung toi la dua ra y ki~n vS bao cao tai chinh hqp nhftt dva tren k~t qua cua cu(>c
kiSrn toano ChUng toi da ti~n hanh kiSrn toan thee cac chu~n rnvc kiSrn toan Vi~t Narn. Cac chu~n rnvc
nay yeu d.u chUng toi tuan thu chu~ rnvc va cac quy dinh vS d:;toduc nghS nghi~p, l~p k~ ho:;tch va

thvc hi~n cue)c kiSrn toan dS d:;ttdu9'c sv darn bao hqp ly vS vi~c li~u bao cao tai chinh hqp nhftt cua
T~p doan co con sai sot tr<;>ngy~u hay khong.

Cong vi~c kiSrn toan bao g6rn thvc hi~n cac thu 1\lcnhfun thu th~p cac bfulg chUng kiSrn toan vS cac s6
li~u va thuy~t rninh tren bao cao tai chinh hqp nhk Cac thu t\lCkiSrn toan du9'c Iva ch<;>ndVa tren xet
doan cua kiSrn toan vien, bao g6rn danh gia riii ro co sai sot tr<;>ngy~u trong bao cao tai chinh hqp nhftt
do gian l~n ho~c nhdrn l~. Khi thvc hi~n danh gia cac rui ro nay, kiSrn toan vien da xern xet kiSrn soat
n(>ib(>cua T~p doan lien quan d~n vi~c l~p va trinh bay bao cao tai chinh hqp nhftt trung thvc, hqp ly
nhfun thi~t k~ cac thu t\lC kiSrn toan phli hqp v6i tinh hinh thvc t~, tuy nhien khong nh~rn rn\lc dich
dua ra y ki~n vS hi~u qua cua kiSrn soat n(>ib(>cua T~p doan. Cong vi~c kiSrn toan cling bao g6rn danh
gia tinh thich hqp cua cac chinh sach k~ toan du9'c ap d\lllg va tinh hqp ly cua cac u6c tinh k~ toan cua
Ban T6ng Giarn d6c cling nhu danh gia vi~c trinh bay t6ng thS bao cao tai chinh hqp nhftt.

ChUng toi tin tu6ng rfulg cac b~ng chUng kiSrn toan rna chung toi da thu th~p du9'c la ddy du va thich

hqp lam co sa cho y ki~n kiSrn toan ngo:;titm cua chung toi.
vAN PHONG CHI NHANHTP.HCM vAN PHONG CHI NHANH CANTHO 4
366!7A Chu Viln An, Phuong 12. Quan Binh Thanh, TP.HCM
Tel: (84-028) 3553 3730 - 3553 3731 • Fax: (84-028) 3553 3732
Email: saovietl011@vnn.vn

to 66, Duong s6 11, Khu dAn cUcOng ty Co phan xAyd\lng TP.ClIn Tho,
P.Hung Thanh, Q.Cai Rang, TP.ClIn Tho
Tel: (0292) 3765 999 • Fax: (0292) 3765 766' Email: svc-ct@vnn.vn



COO SO' eiia y ki~n ki~m to an ngoai trir

DSn thai diem phat hanh bao cao kiem toan nay, chung toi vful chua nhan duoc thir xac nhan s6 dir

cong no trinh bay tren bang can d6i kS toan tai ngay 31/12/2019 cua mot s6 khoan muc nhir sau: Phai
thu ngan han khach hang voi s6 ti~n la 61.990.049.068 d6ng; Tra tnroc cho nguoi ban ngan han voi s6

tien la 5.710.215.490 d6ng.Vai nhfmg tai lieu diroc Cong ty cung cap, chung toi khong th~ xac nhan

hoac ki~m tra bang cac phuong phap thay thS khac d~ lam cc sa cho y kien v~ s6 dir cac khoan no nay.

Can cir Thong bao s6 01a ngay 20103/2020 cua Toa an Nhan dan huyen Hon D§.t v~ viec th\lly don

khai ki~n cua Ong Le Minh Vi~t yeu dou C6ng ty TNHH Luong thlJCKien N6ng phai thanh toan ti~n

luong va thil lao trong qua trinh lam vi~c vai s6 ti~n la 516.447.000 d6ng; trong do, ti~n luong tinh tu

ngay 12111/2011 dSn ngay 31112/2019 la 237.447.000 d6ng va ti~n thil lao k~ illngay 15/0312012 dSn

ngay 3111212019 la 279.000.000 d6ng (muc thil lao 3.000.000 d6ng/thang Can cu vao QuySt dinh s6

27/QD-KN cua Chu tich HQi d6ng Thanh vien C6ng ty ky ngay 29/03/2012). DSn thai di~m phat hanh

bao cao ki~m toan hqp nh§.t nay, V\l ki~n chua duqc hoan t§.t nen C6ng ty chua ghi nh?il khoan ti~n

luong va thil lao phai tra thee d~ nghi cua Ong Le Minh Vi~t.

y ki~n ki~m toan ngo~i trir

Theo y ki~n eiia chung toi, ngo~i trir anh huang cua cac v§.nd~ neu t~ do~ "Crr sa cua y kiSn ki~m

toan ngo~i trir", bao cao tai chinh hqp nh§.t dil phan anh trung th\Ic.va hqp ly, tren cac khia qnh tr9ng

ySu tinh hinh tai chinh cua T~p doan t~i ngay 31 thang 12 nam 2019, cling nhu kSt qua ho~t dQng kinh

doanh hqp nh§.t va tinh hinh luu chuy~n ti~n t~ hqp nh§.t cho nam tai chinh kSt thuc cling ngay, phil

hqp vai chuk m\Ic kS toan, chS dQ kS toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy dinh phap ly c6 lien

quan dSn vi~c l~p va trinh bay bao cao tai chinh hqp nhk

yin d~cAnnhin m~nh

Nhu duqc trinh bay t~ m\lc IV.3 cua ThuYStminh bao cao tai chinh hqp nh§.t~ ngay 31112/2019, T~p

doan co khoan 16lily kS la (240.436.049.121) d6ng tuong duong 201% v6n gop chu sa hiiu va s6 du nq

phai tra la 138.767.848.461 d6ng tuong duong 251% gia tri t6ng tai san. Cac khoan nq qua h~ T~p

doan chua co kha nang thanh toan bao g6m: Nq g6c yay ngan hang vai s6 ti~n la 73.191.836.048 d6ng

va lili yay phai tra la 64.580.820.209 d6ng.

Nhfrng v§.nd~ neu tren cho th§.y S\I t6n t~i cua ySu t6 kh6ng ch~c chk tr9ng ySu co th~ dful dSn nghi

nga v~ kha nang ho~t d9ng lien 1\lc cua T~p doan. Bao cao tai chinh hqp nh§.t dinh kern duqc l~p dVa

tren crr sa gia dinh ho~t dQng lien 1\lc, va Ban T6ng Gi<imd6c dil xem xet mQt cach th~n tr9ng v~ kha

nang ho~t dQng lien 1\lc cua T~p doan t~i thai di~m l~p bao cao tai chinh hqp nh§.t.

T~i m\lc 1.3 cua ThuYSt minh bao cao tai chinh, v6n di~u l~ C6ng ty TNHH Luong thvc Kien N6ng

dang ky la 80.000.000.000 d6ng; trong d6, C6ng ty C6 phfuI Luong thvc Th\Ic phfun Vlnh Long dang

ky gop la 48.000.000.000 d6ng (chiSm 60% v6n di~u l~ dang ky), C6ng ty C6 phfuI N6ng nghi~p Tam

N6ng dang ky gop 32.000.000.000 d6ng (chiSm 40% v6n di~u I~ dang kY). DSn ngay 31112/2019,
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Cong ty C6 phan Luang thirc Thuc pham Vinh Long da gop 9.470.000.000 d6ng (dat 20% v6n dang

ky gop), Cong ty C6 phan Nong nghiep Tam Nong chua thuc hien gop v6n.

y kien kiem toan cua chung toi khong lien quan d~n v§n dS c§n nhan manh nay.

V~Dd~ khac
Bao cao kiem toan vS bao cao tai chinh hQ'Pnh~t cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31/12/2018 cua T~p
doan duoc kiem toan boi Cong ty kiem toan khac, Ki6m toan vien cua Cong ty kiSm toan nay da ky
bao cao kiem toan s6 4.0145/19/TC-AC ngay 04 thang 04 nam 2019 va dua ra y kiSn kiSm toan dum
dang ngoai tnr.

Thanh ph6 H6 Chi Minh, ngay 09 thang 04 nam 2020

CODgty TNHH Ki~m toan Sao V':
A Ki~m toan VieD

NGUYEN M~NH QUAN
Gi~y CN DKHN kiSm toan

S6: 0180-2018-107-1

PH~M BONG SON
Giay CN DKHN kiem toan

S6: 1052-2018-107-1
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CONG TY co pRANLUONG THl/C THl/C pHAMViNH LONG

BANG CAN DOl KE ToAN HQP NHAT
Tl].ingay 31 thang 12 nam 2019
Don vi tinh: D6ng VietNarn

Miu sa B 01 - DNIHN
(Ban hanh theo Thong ill56 202/2014n1-BTC ngay

22/12/2014 cua B(> ru chinh)

CHiTIEU
Mil Thuyet s6 eu6i nam s6 dftu nam
s6 minh

1 2 3 4 5

A. TAIsANNGAN~ 100 15.161.612.499 7.627.944.689

I. Ti~n va cac khoan tuong dirong ti~n 110 V.l 9.644.499.071 6.369.084.500

1. Ti€n 111 682.789.081 307.046.817

2. Cac khoan wong duong tien 112 8.961.709.990 6.062.037.683

II. Dftu til tai chinh ng~n han 120 V.2 4.001.237.000 1.467.600

1. Chung khoan kinh doanh 121 11.250.882 11.250.882

2.
DVphong giam gia
chirng khoan kinh doanh (*) 122 (10.013.882) (9.783.282)

3. BAunr nam gift d€n ngay dao han 123 4.000.000.000 -

III.Cac khoan phai thu ng~n han 130 1.228.852.127 1.047.761.544

1. Phai thu ngan han cua khach hang 131 V.3 61.990.049.068 95.060.952.579

2. Tra tnroc cho nguoi ban ngan han 132 V.4 5.710.215.490 5.704.215.490

3. Phai thu nQibQngan han 133 - -
Phai thu thea ti€n dQk€ hoach

4. hop d6ng xay dung 134 - -
5. Phai thu v€ cho vay nglln han 135 - -

6. Phai thu ngan han khac 136 V.5 1.382.391.573 1.025.800.990

7. DVphong phai thu ngan han kh6 doi (*) 137 V.6 (67.853.804.004) (100.743.207.515)

8. Tai san thieu cho xu Iy 139 - -

IV.Hang tan kho 140 - -
1. Hangt6n kho 141 - -
2. DVphong giam gia hang t6n kho (*) 149 - -

v. Tai san ng~n hl;lDkhae 150 287.024.301 209.631.045

1. Chi phi trli truac nglln h~n 151 - -
2. Thu€ GTGT dugc khftu trir 152 287.024.301 209.631.045

3.
ThU€va cae khoan khac phai thu
Nha nuac 153 - -

4.
Giao dich mua ban I~itrai phi~u
Chinhphu 154 - -

5. Tai san ngan h~n khac 155 - -

Cae thuyit rninh ilinh kern la rn9t b9 phgn kh6ng thi taeh rai eua bao eao tili ehinh 7



CONG TY co PHAN LUONG THl/C THl/C pHAM viNH LONG

BANG CAN DOl KE ToAN H<}P NHAT
T~i ngay 31 thang 12 nam 2019
[)071vi tinh: [)fmg Vi¢tNam

M~u sa B 01 - DNIHN
(Ban hanh thea Thong nr s6 202/20 14!IT-BTC ngay

22/12/2014 cua BO rai ehinh)

CIDTIEU
M5 Thuyet S6 eu6i nam S6 dftu nam
s6 minh

1 2 3 4 5

B. TAlsANDAI~ 200 40.051.406.921 49.678.520.138
I. Cac khoan ph iii thu dai han 210 - -
1. PMi thu dai han cua khach hang 211 - -
2. Tra tnroc cho ngiroi ban dai han 212 - -
3. V6n kinh doanh a don vi true thuoc 213 - -
4. PMi thu n(>ih(>dai han 214 - -
5. Phai thu v~ cho vay dai han 215 - -
6. PMi thu dai han khac 216 - -
7. D\Tphong phai thu dai han kh6 doi (*) 219 - -
II. Tai san e6 dinh 220 35.219.092.827 39.732.005.647
1. Tai san c6 dinh htru hinh 221 V.7 20.334.208.068 23.805.764.873
- Nguyen gid 222 68.540.284.352 68.711.316.192
- Gid tri hao man lUy M (*) 223 (48.206.076.284) (44.905.551.319)

2. Tai san c6 dinh thue tai chinh 224 - -
- Nguyen gid 225 - -
- Gid tri hao man lUy M (*) 226 - -

3. Tai san c6 dinh va hinh 227 V.8 14.884.884.759 15.926.240.774
- Nguyen gid 228 16.269.768.746 17.171.730.746
- Gid tri hao man liiy M (*) 229 (1.384.883.987) (1.245.489.972)

III. Bit dqng san diu nr 230 - -
1. Nguyen gia 231 - -
2. Hao mon Iuy k8 (*) 232 - -
IV. Tai san dO-dang diti han 240 823.614.676 823.614.676

1.
Chi phi san xuit, kinh doanh
do' dang dai han 241 - -

2. Chi phi xay dung co han do dang 242 V.9 823.614.676 823.614.676
V. Diu til tai ehinh diti h~n 250 V.10 3.930.145.958 9.017.621.789
1. D§.u tu vao cang ty con 251 - -
2. D§.u tu vao cang ty lien doanh, lien k8t 252 - 5.250.000.000
3. D§.u tu g6p v6n vao dO'llvi khac 253 4.000.000.000 4.000.000.000
4. D\Tphong d§.utu tai chinh dai h~n (*) 254 (69.854.042) (232.378.211)
5. D§.u tu nllm gift d8n ngay dao h~n 255 - -
VI. Titi san diti h~n khae 260 78.553.460 105.278.026
1. Chi phi tra tru6c dai h~n 261 78.553.460 105.278.026
2. Tai san thu8 thu nMp hoan I~i 262 - -
3.

Thi8t hi, v~t tu, phlJ tung thay th~
dai h~n 263 - -

4. Tai san dai h~n khac 268 - -
5. LQ'ith8 thuO'llgm~i 269 - -

TONG CONG TAl sAN 270 55.213.019.420 57.306.464.827

Cac thuyit minh ilinh kem la mQthQphtjn khOngthi tach rrYiCllabaa cao tai chinh 8



CONG TY co pHANLUONG THVC THVC pRAM viNH LONG

BANG CAN DOl ICE ToAN HQP NHAT
TlJi ngay 31 thang 12 Dam 2019
Don vi tinh: D{mg Vi?tNam

Mliu sa B 01 - DNIHN
(Ban hanh thea Thong nr s6 202/2014!IT-BTC ngay

22/12/2014 cua aeHi ehinh)

CHiTIEU
Ma Thuyet SB cuBi Dam SB dftu Dam
sB minh

1 2 3 4 5

c. NQ'PHAITRA. 300 138.767.848.461 183.451.637.992

I. NQ'Dg~Dhan 310 138.767.848.461 183.451.637.992

1. Ph,U tra ngiroi ban ngan han 311 V.11 19.105.000 33.955.000

2. Nguoi mua tra ti€n tnroc ngan han 312 - -
3. Thu6 va cac khoan phai ncp Nha mroc 313 V.l2 427.200 6.367.680

4. Phai tra ngiroi lao dQng 314 96.000.000 -
5. Chi phi phai tra ngan han 315 V.13 65.130.820.209 57.571.602.695
6. Phai tra nQi bQngan han 316 - -

Phai tra thea tieD dQ k€ hoach
7. hQP d6ng xay dung 317 - -
8. Doanh thu chua thuc hien ngiin han 318 - -
9. Phai tra ngan han khac 319 V.14 277.828.000 276.328.000

10. Vay va no thue tai chinh ngan han 320 V.15 73.191.836.048 125.511.552.613

11. Du phong phai tra ngan han 321 - -
12. Quy khen thirong, phuc IQ'i 322 V.16 51.832.004 51.832.004
13. Quy binh 6n gia 323 - -
14.

Giao dich mua ban lai trai phieu
Chinh phu 324 - -

II. NQ'dai han 330 - -
1. PMi tra ngiroi ban dai han 331 - -
2. Ngiroi mua tra ti€n tru6c dai h<;ln 332 - -
3. Chi phi phai tra dai h<;ln 333 - -
4. PMi tra nQi bQv€ v6n kinh doanh 334 - -
5. PMi tra nQi bQdai h<;ln 335 - -
6. Doanh thu chua thgc hi~n dai h~n 336 - -
7. PMi tra dai h~n khac 337 - -
8. Vay va nQ'thue tai chinh dai h~n 338 - -
9. Trai phiSu chuy€n d6i 339 - -
10. C6 phiSu uu diii 340 - -
11. ThuS thu nMp hoiin l~i phai tra 341 - -
12. Dg phOng phai tra dai h<;ln 342 - -
13. Quy phcit tri~n khoa hQc va cong ngM 343 - -

Cac thuyh minh ilinh kern fa m(3tb(3ph(m khOngthi tach nYicua baa cao tai chinh 9



CONG TV CO pHAN LUONG THTfC THTfC pRAM viNH LONG

BANG CAN nor KE ToAN H<}P NHAT
T~i ngay 31 thang 12 nam 2019
Don vi tinh: D6ng Vi?tNam

Mliu s6 B 01 - DNIHN
(Ban hanh thea Thong tu s6 202/2014nl-BTC ngay

22112/2014 cua B9 Tili ehinh)

CHiTIEU
Ma Thuyet S6 euBi nam S6 dAu nam
s6 minh

1 2 3 4 5

D. NGUON VON cnu Sa IIfJu 400 (83.554.829.041) (126.145.173.165)

I. V6n chii SO' hii'u 410 V.17 (83.554.829.041) (126.145.173.165)

1. V6n g6p cua chu sa htru 411 119.599.820.000 119.599.820.000
_ c6phieu ph6 thong co quyen bieu quyet 4JJa 119.599.820.000 119.599.820.000
- cs phieu uu alii 4JJb - -

2. Thang du v6n c6 phan 412 - -
3. Quyen chon chuyen d6i trai phieu 413 - -
4. V6n khac cua chu sa htru 414 - -
5. C6 phieu quy (*) 415 - -
6. Chenh lech danh gia lai tai san 416 - -
7. Chenh l~ch tY gia h6i doai 417 - -
8. Quy d§.u tu phat trien 418 37.281.400.080 37.281.400.080

9. Quy h6 tro siip xep doanh nghiep 419 - -
10. Quy khac thuoc v6n chu sa htru 420 - -
11. Loi nhuan sau thu€ chua phan ph6i 421 (240.436.049.121) (283.026.393.245)

L9'i nhudn sau thui chua phdn ph6i
- liiy ki ain cu6i kY truac 421a (283.026.393.245) (269.515.607.528)
L9'i nhudn sau thue chua phdn ph6i

-kYnay 421b 42.590.344.124 (13.510.785.717)
12. Ngu6n v6n d§.u tu xay d\ffig CCY ban 422 - -
13. Lqi ich c6 dong khong ki~m soat 429 V.18 - -
II. Ngu6n kinh phi va quy khae 430 - -
1. Ngu6n kinh phi 431 - -
2. Ngu6n kinh phi da hinh tMnh TSCD 432 - -

TONG CQNG NGUON VON 440 55.213.019.420 57.306.464.827
.'

Thanh ph6 Vinh Long, ngay 20 thang 02 n~ 2020

Nglfm l~p bi~u K~ toan trlfO'ng

P~M TIIJ CAM NHUNG PHAN NGQC BiNH

Cac thuyit minh itinh kem lizm{3tb{3ph()n khOngthi tach ren etia belacao tizi chinh 10



CONG TY co PH.AN LUONG THljC THl/C PRAM vixa LONG

BAocAo KET QuA HO~T DQNG KINH DOANH H<}P NHA.T
Mh s6 B 02 - DNfHN

(Ban hanh thea Thong tu s6 202/2014fIT
BTC ngay 2211212014 cua Bo Tai chinh)

Nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12nam 2019
Don vi tinh:D6ng Vi¢tNam

CHiTIEU
Ma Thuyet
;; minh Nam nay Nam trmrc
so

1 2 3 4 5

1 Doanh thu ban bang
. va cung dp djch Vl} 0'1 VU 15.495.0'0'0' 4.205.000

2. Cac khoan giam tnr doanh thu 02 - -

3 Doanh thu thuh v~ ban bang
. va cung d.p djch Vl} 10' 15.495.0'0'0' 4.205.000

4. Gia v6n hang ban 11 - -

5. LQi nhu~~ gQPv~ ban bang
va cung dip djch vl} 20' 15.495.0'00' 4.205.0'00

6. Doanh thu hoat d9ng tai chinh 21 VI.2 27.213.623.888 1.857.417.394

7. Chi phi rei chinh 22 VI.3 12.098.4 72.062 18.342.305.770

Trong do: Chi phi liii vay 23 12.176.717.512 17.937.933.146

8.
Phfullai hoac 16trong cong ty lien
doanh, lien k~t 24 - -

9. Chi phi ban hang 25 - -
10. Chi phi qulin ly doanh nghiep 26 VI.4 (23.906.167.550) 4.310.075.569

11. LQi nhu~n thu~n
tir hoat oQng kinh doanh 30' 39.0'36.814.376 (20'.790'.758.945)

12. Thu nh?P khac 31 VI.5 3.836.494.715 11.242.189.965

13. Chi phi khac 32 VI.6 282.964.967 206.307.579

14. LQi nhu~n khac 40' 3.553.529.748 11.0'35.882.386

15. T6ng lQi nhu~n k~ toan trutrc thu~ 50' 42.590'.344.124 (9.754.876.559)

16. Chi phi thu~ TNDN hien hanh 51 VI.7 - -
17. Chi phi thu~ TNDN hom lai 52 - 3.755.909.158

18.
LQi nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh
nghi~p 60' 42.590'.344.124 (13.51 O'.785.717)

19.
Loi nhuan sau thu~ cua e6 dong cua
cong ty me 61 42.590.344.124 (13.510.785.717)

20.
Loi nhuan sau thu~ cua e6 dong khong
ki~m soat 62 - -

21. Lai cO'ban tren c6 phi~u 70' VI.8 3.561 (1.130)

22. Lai suy giiim tren c6 phi~u 71 VI.8 3.561 (1.130')
,

NglfOi l~p bi~u

P~M THJ CAM NHUNG
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CONG TV CO PHAN LUONG THl)'C THl)'C PHAM viNH LONG

BAo cAo LUU CHUYEN TIEN T:¢ HQP NHAT
(Theo phuong phdp gidn tiip)
Nam Uli chinh k€t thuc ngay 31 thang 12 nam 2019
Dan vi tinh: D6ng Vi?tNam

M~u s8 B 03 - DNIHN
(Ban hanh thea Thong ills6 202/20 14ffi-BTC

ngay 22112/2014 cua B9Hi ehinh)

CHiTIEU Mas8
Thuyet

Nam nay Nam trutrcminh
1 2 3 4 5

I. LUU CHUYEN TIEN Tit
HOAT DONG KINH DOANH

1. LQi ~hu~~ trmrc thue 01 42.590.344.124 (9.754.876.559)
2. Di~u chinh cho cac khoan:
- Kh~u hao tai san c6 dinh va BDSDT 02 3.590.262.770 4.671.738.180
- Cac khoan dtr phong 03 (33.051.697.080) (6.510.131.216)
Lai, 10chenh lech 1)1gia hoi doai do danh

- gia lai cac khoan muc ti~n t~ co g6c ngoai 04 (106.913.484)
te (89.972.784)

- Lai, 16ill heat dQngdAunr 05 (29.515.499.541) (11.932.042.252)
- Chi phi liii vay 06 12.176.717.512 17.937.933.146
3. LQi nhujn tir HD kinh doanh trtnrc

thay dAiv8n hru dQng 08 (4.316.785.699) (5.677.351.485)
- Tang, giam cac khoan phai thu 09 39.411.359.672 15.564.688.118
_ Tang, giam cac khoan phai tra (khong k6
lai vay phai tra, thu€ TNDN phai nop) 11 (4.533.290.478) 3.444.557.354

- Tang giam chi phi tra tnroc 12 26.724.566 46.307.894
LO'uchuyen tien thuan tir
hoat dQng kinh doanh 20 30.588.008.061 13.378.201.881

II. LUU CHUYEN TIEN TO'
HO~T DQNG DAu TU

2. Ti~n thu ill thanh 19,nhw;mgban TSCD
va cac tai san dai h~n khac 22 3.327.000.000 310.454.545

3. Ti6n chi cho vay, mua
cac cong C\l ng cua don vi khac 23 (4.000.000.000)

6. Ti~n thu h6i dAutu gop v6n
vao don vi khac 26 5.250.000.000 -

7. Ti6n thu liii cho vay, c6 nrc
va Igi nhu~n dugc chia 27 1.343.649.591 722.770.776
Lll'll ehuy~n ti~n thuftn
tir hoat dong dftu to' 30 5.920.649.591 1.033.225.321

Cae thuyit minh ilinh kem /Q mi)t bi)phtjn kh6ng thi tach rCrictia baa caa tai chinh 12



C6NGTyc6pHANLUONGTHVCTHVCpHAM~NHLONG

BAo cAo LUU CHUYEN TIEN TE HOP NHAT. .
(Theophuong phdp gidn tiip)
Nam tiii chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2019
Don vi tinh: £J6ng Vi?tNam

M§u sa B 03 - DNIHN
(Ban hanh thea Thong tu 56 202/2014fIT-BTC

ngay 22/12/2014 cua BQHi ehinh)

CHiTIEU Mas8
Thuyet

Nam nay Nam trurrcminh
1 2 3 4 5

III.
LUU CHUYEN TIl~N
TirHO~TDQNG TAl CHiNH

4. Ti€n tra no g6e yay 34 (33.225.682.065) (16.669.166.345)

6. C6 tire, loi nhuan da:tra eho chu sa huu 36 (7.500.000)
Luu chuyen ti~n thuin
tir hoat donI.!tai chinh 40 (33.233.182.065) (16.669.166.345)

LU'uchuy~n ti~n thuin trong kY 50 3.275.475.587 (2.257.739.143)

Ti~n va nrong dirong ti~n diu kY 60 V.1 6.369.084.500 8.627.262.899

Anh huang cua thay d6i tY gia h6i doai
quy d6i ngoai t~ 61 (61.016) (439.256)

Ti~n va nrong dirong ti~n cu8i kY 70 V.1 9.644.499.071 6.369.084.500

/

NgU'OiI~p bi~u

Thanh ph6 Vinh Long, ngay 20 thang 02 am 2020

K~ toan truong

~
PH~M THI CAM NHUNG PHAN NGQC BiNH

Cdc thuyet minh dinh kem fa mot b<} phdn khong thi tach rot cua belacao tal chfnh 13



CONG TY CO pHAN LUONG THl/C THl/C PHAM ViNH LONG
THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH HQP NHA.T

Mftu sO B09 - DNIHN
Ban hanh thea Thong tu s6

202120J4ITT-BTC ngay 22/12/2014
cua Bo Tai chinhNam tai chinh k~t thtic ngay 31 thang 12 nam 2019

(Fh€ hien bang Viet Nam EJ6ng, ngoai trir tnarng h(JJJco ghi chit bang d6ng tiJn khac)

I. D~C DIEM HO~T DQNG

1. Khai quat chung v~ T~p doan

Tap doan bao g6m C6ng ty my la C6ng ty C6 phan Luong thirc Thuc pharn Vinh Long va 01
Cong ty con la C6ng ty TNHH Luong thuc Kien N6ng.

C6ng ty C6 phan Luong thirc Thuc pharn Vinh Long diroc thanh l~p thea Quyet dinh s6
2204/QD-BNN-DMDN ngay 01 thang 08 nam 2006 cua B9 tnrong B9 N6ng nghiep va Phat triSn
N6ng th6n v€ viec phe duyet phirong an chuyen d6i illDoanh nghiep Nha mroc thanh C6ng ty
C6 phan, C6ng ty hoat d9ng thea Giay chtrng nhan dang ky doanh nghiep s6 1500170900 (s6 cfi
la 5403000041) dang ky lfrn d§.ungay 29 thang 12 nam 2006 va dang ky thay d6i l§.nthu 21 ngay
30 thang 08 nam 2019 do Sa K~ ho~ch va D§.utu tinh VInh Long dp.

C6ng ty niem y~t tren san giao dich UpCom vai rna chUng khOlinVLF.

V6n di€u l~: 119.599.820.000 d6ng (M9t tram mWJi chin ty nam tram chin muai chin tri~u tam
tram hai muai ngan d6ng), tuong duong 11.959.982 c6 ph§.n.

M~nh gia c6 phfrn: 10.000 d6ng.

2. Tr1}SO' chinh

Tf\l sa chinh cua C6ng ty d~t t~i s6 38 dUOng2/9, PhuOng 1, TP. VInh Long, tinh VInh Long.

3. Cong ty con hQ'pnh§t

T6ng s6 C6ng ty con: 01 C6ng ty

S6 lugng C6ng ty con hgp nh§.t: 01 C6ng ty

Th6ng tin v€ C6ng ty con:

Ten Cong ty con Bfa chi Ty I~gop van TY I~quy~nbi~uquy~t Ty I~sO-hihl

Cong ty TNHH Luong T6 5, ApSu Nam,
th\JcKien Nong Thi trAn Ron BAt

huy~nRon BAt,
tinh Kien Giang

V6n di€u l~ C6ng ty TNHH Luong thlJCKien N6ng dang ky la 80.000.000.000 d6ng; trong do,
C6ng ty C6 phfrn Luong thlJc ThlJc ph§.m VInh Long dang ky gop la 48.000.000.000 d6ng
(chi~m 60% v6n di€u l~ dang ky), C6ng ty C6 ph§.n N6ng nghi~p Tam N6ng dang ky gop
32.000.000.000 d6ng (chi~m 40% v6n di€u l~ dang kY). D~n ngay 31/12/2019, C6ng ty C6 phfrn
Luong thlJc ThlJc ph§.m VInh Long dtl gop 9.470.000.000 d6ng (d~t 20% v6n dang ky gop),
C6ng ty C6 ph§.nN6ng nghi~p Tam N6ng chua thlJc hi~n gop v6n.

60% 60% 60%

4. Ngimh ngh~ va linh V\fC kinh doanh
Tr6ng rau, d~u cac lo~i va tr6ng hoa, cay c<'mh;

- Nh?n va cham soc cay gi6ng n6ng nghi~p;
HOl;ltd9ng dich V\l tr6ng tr9t;
San xu§.tpharr bon va hgp ch§.tnita;
Gia c6ng Co' khi, xu ly va trang phu cac lOl;li;
Thu gom rac theEkh6ng d6c hai;

Cac thuy§t minh nay ta b9 ph(m kh6ng tach r&iCllaale baa cao tai chfnh dfnh kem 14



CONG TY CO PHAN LUONG THVC THVC PHAM ViNH LONG
THUYET MINH BAocAo TAl CHINH H<}PNHAT

Mdu sO B09 - DNIHN
Ban hanh thea Thong tu s6

20212014IIT-BTC ngay 22112/2014
cua Bi) Tai chinhNam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2019

(TM hien bang Vi?t Nam Dong, ngoai trir truong h9P eo ghi chu bang d6ng tiin khdc)

Xu Iy va tieu huy rae thai khong doc hai;
Tai eh~ phe lieu phi kim loai;
Xu Iy 0 nhiem va hoat dQng chat thai khac;
Xay dung nha dan dung;
Xay dung cong trinh duong sit va duong bQ;
Xay dung cong trinh cong ich;
Xay dung cong trinh ky thuat dan dung khac;
Lip d~t h~ thong dien;
Lip d~t h~ thong xay dung khac;
Hoan thien cong trinh xay dung;
Hoat dQng xay dung chuyen dung khac;
Rio dirong sua chua oto va xe co dQng co khac;
Ban buon nong lam san nguyen Ii~u (tm g6, tre nua) va dQng v~t s6ng;
Ban buon d6 dUng khae eho gia dinh;
Ban buon may moe, thi~t bi va ph\! tUngmay khae;
Ban buon v~t Ii~u, thi~t bi lip d~t khae trong xay dvng;
Cho thue may moe, thi~t bi va d6 dUng hfru hinh khae;
Dieh V\l cham soc va duy tri eanh quan;
Ho~t dQng eua cae eong vien vui ehai va eong vien thea ehu dS;
Tu v§.ngiam sat eong tae thi eong xay dvng va hoan thi~n eong trinh h~ tkg ky thu~t.

5. Chu kY ho~t dQng san xu§t, kinh doanh thong thU'Ong

Chu ky ho~t dQng san xuftt kinh doanh thong thuemg eua T~p doan khong qua 12 thang.

6. S8 IU'Q1lgnhan vi en

T~i ngay k~t thue ky k~ toan, s6IuQ1lg nhan vien eua T~p doan co 22 nhan vien.

II. NAM TAl CHiNH, DON VI TIEN T¢ sir Dl}NG TRONG KE ToAN

1. Nam tai chinh

Nam tai ehinh eua T~p doan bit d~u illngay 01/01 va k~t thue vao ngay 31112 hang nam.

2. Don vi tiSn t~ sir d1}ng trong ghi chep k~ toan

Dan vi tiSn t~ su d\ll1gtrong ghi ehep k~ toan Ia d6ng Vi~t Nam (VND).

III. CHE D(> KE ToAN AP Dl}NG

1. Ch~ dQk~ to an ap d1}ng

T~p doan ap d\ll1g chS dQ kS toan dmmhnehi~p Vi~t Narn ban hanh thea Thong tu s6
200/2014/TT-BTC ngay 22/12/2014, Thong tu 202/20 14/TT-BTC ngay 22/12/2014 va cae ehu§.n
mve k~ toan Vi~t Nam do BQTai ehinh ban hanh.

2. Tuyen b8 vS vi~c tuan thii chuftn ml}'ck~ tmln va ch€ dQ k~ toan

Ban T6ng Giam d6e dam bao dfi tuan thu d~y du yeu e~u eua cae ehu§.n mve k~ toan va eh~ dQ
k~ toan doanh nghi~p Vi~t Nam hi~n hanh trong vi~e l~p Bao eao !iti ehinh hqp nh§.t.

Cae thuyit minh nay Iii b(JphQn khOng taeh rai eua eae baa eao tili ehinh dinh kem 15



CONG TY CO PHAN LUONG THljC THljC PHAM viNH LONG
THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH HOP NHAT
Nam tai chinh k~t tlnic ngay 31 thang 12 nam 2019 •
(Thd hien bang Vi?t Nam Dong, ngoai tric truimg hop co ghi chu bang d6ng tiJn khac)

Mau sa B09 - DNIHN
Ban hanh thea Thong tic s6

20212014ITT-BTC ngay 2211212014
clIa B9 Tai chinh

IV. cAc CHINH SACH KE ToAN Ap Dl}NG

1. CO'sO'l~p Bao cao Uti chinh hop nhit
Bao cao tai chinh hop nhat duoc l~p tren ca sa k~ toan d6n tich (trir cac thong tin lien quan d~n
cac luong tien).

2. CO'sO'l~p hop nhit

Bao cao tai chinh hop nh~t bao g6m cac bao cao tai chinh cua Cong ty my va cac Cong ty con
cho nam tai chinh kSt thuc ngay 31 thang 12 nam 2019.

Cong ty con la don vi chiu sir ki~m soat cua cong ty my. Su ki~m soat t6n tai khi Cong ty my co
kha nang tnrc tiSp hay gian tiSp chi ph6i cac chinh sach tai chinh va ho:;tt dQng cua cong ty con
d~ thu dugc cac lO'iich kinh tS tir ho:;ttdQng nay. Khi xac dinh quy~n ki~m soat co tinh dSn quy~n
bi~u quySt ti~m nang phat sinh tir cac quy~n chQn mua hoi[tccac cong Cl,lnO'va cong Cl,lv6n co
th~ chuy~n d6i thanh c6 phiSu ph6 thong t:;tingay kSt thuc nam tai chinh.

KSt qua kinh doanh cua cong ty con duO'cmua l~i hoi[tcban di trong nam duO'c trinh bay trong
bao cao kSt qua ho~t dQng kinh doanh hqp nh~t tir ngay mua ho~c cho dSn ngay ban khoan d~u
tu a cong ty con do.

Cac bao cao tai chinh cua cong ty my va cong ty con su dvng d~ hqp nh~t duO'c l~p cho cling mQt
nam tai chinh, va dUO'cap dvng cac chinh sach kS toan mQt cach th6ng nh~t.

S6 du cac tai khoan tren bang can d6i kS toan giiia cac don vi trong cling T~p doan, cac khoan
thu nh~p va chi phi, cac khoan Uii hoi[tc16 nQi bQ chua thl,lc hi~n phat sinh tir cac giao dich nay
dugc lo:;titm hoan toano

Lgi ich cua cac c6 dong khong ki~m soat 1aphk lqi ich trong lfii hoi[tc16va trong tai san thuk
cua cac cong ty con khong duO'c nb gifr boo cong ty my va duO'c trinh bay rieng bi~t tren bao
cao kSt qua ho:;ttdQng kinh doanh hqp nh~t va dugc trinh bay rieng bi~t v&i phk v6n chu sa hfru
cua cac c6 dong cua cong ty my trong phk v6n chu sa hfru tren bang can d6i kS toan hgp nhk

Anh huang do cac thay d6i trong ty 1~sa hfru cong ty con rna m~t quy~n ki~m soat duO'ch:;tch
toan van 19i nhu~ sau thuS chua phan ph6i.

3. Ghl dinh ho~t dQng lien tl}C

Bao cao tai chinh dfi dugc l~p dlJa tren co sa gia dinh ho~t dQng lien tl,lc. T~p doan co khoan 16
lily kS tinh dSn ngay 31/12/20191a (240.436.049.121) d6ng tuong duong 201% v6n gop chu sa
hfru va s6 du nO'phai tra la 138.767.848.461 d6ng tuong duong 251% gia tri t6ng tai san.

Gia dinh ho:;ttdQng lien tl,lCphl,l thuQc van cac c6 dong se tiSp tl,lc tai trg cho ho~t dQng cua T~p
doan d~ T~p doan co kha nang chi tra cac khoan nO'khi dSn h:;tn.Vao thai di~m l~p bao cao nay,
khong co ly do gi d~ Ban T6ng Giam d6c cho r~ng cac chu d~u tu se khong tiSp tl,lctM trg cho
ho:;ttdQng cua T~p doan.

4. UeYe tinh k~ toan

Vi~c l~p bao cao tai chinh tuan thu thea cac chuk ml,lc kS toan, chS dQ kS toan doanh nghiep
Vi~t Nam va cac quy dinh hi~n hanh khac vS kS toan t:;tiViet Nam yeu c~u Ban T6ng Giam d6c
phai co nhiing u&c tinh va gia dinh anh huang dSn s6 li~u bao cao vS cong ng, tai san va viec

Cae thuyit minh nay la bf5phq,n khOng tach rai cua cae baa caa tai chinh dinh kem 16



CONG TY CO PHAN LUONG THVC THVC PHAM ViNH LONG
THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH H<}PNHAT

Mau sa B09 - DNIHN
Ban hanh thea Thong tic s6

20212014/TT-BTC ngay 22/1212014
cua Bi} Tai chinhNamtai chinhk~tthuc ngay 31 thing 12nam 2019

(Th€ hien bang Vi?t Nam D6ng, ngoai trie tnarng h9P co ghi chu bang d6ng tiJn khac)

trinh bay cac khoan c6ng no va tai san tiem tang tai ngay l~p bao cao tai chinh hQ'Pnh~t cling
nhir cac s6 lieu bao cao v~ doanh thu va chi phi trong suet ky heat dong. K~t qua hoat dong kinh
doanh hQ'Pnhat thuc t~ co thSkhac voi cac iroc tinh, gia dinh d~t ra.

5. Ti~n va cac khoan tuong duong ti~n

Ti~n: Bao g6m tiSn tai quy, tiSn gui ngan hang, tiSn dang chuyen va cac khoan tiSn giri khong
ky han.

Tuong duong ti~n: La cac khoan d~u illngan h~ co thai h~ thu h6i kh6ng qua 3 thang kS ill
ngay d~u ill co kha nang chuYSnd6i dS dang thanh m9t 1uQ'llgtiSn xac dinh va kh6ng co nii ro
trong vi~c chuySnd6i thanh tiSn t~i thOidiSmbao cao.

6. Cae khoan diu tll' tai ehinh

ChUng khoan kinh doanh

Khoan d~u ill duQ'cph§n 10~i1achUngkhoan kinh doanh khi nfun gift vi m\lc dich mua ban dS
ki~mloi

ChUngkhoan kinh doanh duQ'cghi s6 k~ toan thea gia g6c. Gia CllachUngkhoan kinh doanh
duQ'cxac dinh thea gia tri hQ'P1yclla cac khoan thanh toan t~i thOidiSmgiao dich phat sinh c9ng
vai cac chi phi lien quan d~ngiao dich mua chUngkhoan kinh doanh.

Thai di€m ghi nh~ cac khoan chUngkhoan kinh doanh 1athOidi€m T~p doan c6 quYSnsa hfru,'
C\lth€:

- D6i v6i chUngkhoan niem y~t duQ'cghi nh~ t~i thOidiSmkh6p l~nh (T+0);

- D6i vai chUngkhoan chua niem y~t duQ'cghi nh~ t~i thai diSm chinh thuc c6 quy~n sa hfru
thea quy dinh Cllaphap 1u~t.

TiSn1ai,c6 ruc va 1Q'inhu~ Cllacac ky tru6c khi chUngkhoan kinh doanh duQ'cmua duQ'ch~ch
toan giam gia tri clla chUngkhoan kinh doanh do. TiSn1ai,c6 ruc va 1qinhu~ Cllacac ky sau khi
chUngkhoan kinh doanh duQ'cmua duQ'cghi nh~ vao doanh thu. C6 tuc duQ'cnh~ b~ng c6
phi~uchi duQ'cthea d6i s6 1uQ'llgtang them, kh6ng ghi gia tri c6 phi~u nh~ duQ'c.

C6 phi~u hoan d6i duQ'cxac dinh thea gia tri hQ'P1y t~i ngay hoan d6i. Gia tri hQ'P1ycua c6
phi~uduQ'cxac dinh nhu sau:

- D6i vai c6 phi~u C6ng ty niem y~t, gia tri c6 phi~u 1agia d6ng cua niem y~t tren tm wang
chUngkhoan t~i ngay trao d6i. Truang hQ'Pt~i ngay trao d6i thi wang chUngkhoan kh6ng
giao dich thi gia tri hQ'P1yclla c6 phi~u 1agia tri d6ng cua phien giao dich truac 1iSnkS vai
ngay trao d6i;

- D6i vai c6 phi~u chua niem y~t duQ'cgiao dich tren san UPCOM, gia tri Cllac6 phi~u 1agia
giao dich dong cua tren san UPCOM t~i ngay trao obi. TruOng hQ'Pt~i ngay trao d6i san
UPCOM kh6ng giao dich thi gia tri hQ'P1yclla c6 phi~u 1agia tri dong cua phien giao dich
tru6c 1iSnk~v6i ngay trao d6i;

- D6i v6i gia c6 phi~u chua niem y~t khac, gia tri hQ'P1yCllac6 phi~u 1agia do cac ben thoa
thu~ thea hQ'Pd6ng ho~c gia tri s6 sach t~i thai di€m trao d6i.

Cae thuyit minh nay la b9 phgn khOng tach riri cua cae bao cao tai chinh dinh kem 17



CONG TY CO PHAN LUONG THl/C THl/C PHAM viNH LONG
THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH HQP NHA.T

- ;.Mi'iu so B09 - DNIHN
Ban hanh thea Thong tu:s6

20212014ITT-BTC ngay 22/1212014
eua so Tai ehinhNam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2019

(Thi hien bang Vi?t Nam D6ng, ngoai tric truang h9]Jco ghi chit bang d6ng tiJn khac)

DlJ phong giam gia chimg khoan kinh doanh ducc l~p cho tirng loai clnrng khoan duoc mua ban
tren thi tnrong va co gia tri hop ly th~p hon gia g6c. Gia tri hop ly cua chirng khoan kinh doanh
niem y~t tren thi tnrong clnrng khoan hoac diroc giao dich tren san upeOM la gia dong cira tai
ngay kSt thuc nam tai chinh. Truong hop tai ngay kSt thuc nam tai chinh thi tnrong clnrng khoan
hay san UPCOM khong giao dich thi gia tri hop ly cua chUng khoan la gia dong cua clla phien
giao dich tru6c li~n k~ v6i ngay kSt thuc nam tai chinh.

Tang, giam s6 dlJ phang giam gia chUng khoan kinh doanh dn phiii trich l~p t~i ngay kSt thuc
nam tai chinh dUQ'cghi nh~ vao chi phi tai chinh.

Cae khoan dau tICvao cong ty lien kit

Cong ty lien kSt la doanh nghi~p rna T~p doan co anh hu6ng dang kS nhung khong co quy~n
kiSm soat v6i cac chinh sach tai chinh va ho~t dQng. Arm hu6ng dang kS thS hi~n a quy~n tham
gia vao vi~c dua ra cac quySt dinh v~ chinh sach tai chinh va ho~t dQng Clla doanh nghi~p nh~n
dAutu nhung khong kiSm soat cac chinh sach nay.

Cac khoan dAu tu vao cac Cong ty lien kSt duQ'c ghi nh~n thea phuong phap v6n chll sa hilu.
Theo do, khoan dAu tu vao Cong ty lien kSt duQ'c thS hi~n tren bao cao tai chinh hqp nh~t thea
chi phi dAu tu ban dAu va di~u chinh cho cac thay d6i trong phk 19i ich tren tai san thuk Clla
Cong ty lien kSt sau ngay dAu tu. NSu lQ'iich CllaT~p doan trong khoan 16 Clla Cong ty lien kSt
l6n hon hoi;icbfuIg gia tri ghi s6 clla khoan dAutu thi gia tq khoan dAutu duQ'ctrinh bay tren bao
cao tai chinh hqp nh~t la bfuIg khong tm khi T~p doan co cac nghia V\l thlJc hi~n thanh toan thay
cho Cong ty lien kSt.

Bao cao tai chinh clla Cong ty lien kSt duQ'c l~p cling ky kS toan v6i bao cao tai chinh hqp nh~t
CllaT~p doan. Khi chinh sach kS toan clla Cong ty lien kSt khac v6i chinh sach kS toan ap d\lng
th6ng nh~t trong T~p doan thi bao cao tai chinh clla Cong ty lien kSt se co nhUng di~u chinh
thich hqp tru6c khi su d\lng cho vi~c l~p bao cao tai chinh hqp nhk

Cac khoan !iIi, 16 chua thlJc hi~n phat sinh ill cac giao dich v6i cac Cong ty lien kSt duQ'clo~i tru
tuong Ung v6i phk thuQc v~ T~p doan khi l~p bao cao tai chinh hqp nh~t.

Cac khoiin dAutu vao cong C\lv6n clla don vi khac

DAutu vao cong C\lv6n Clla don vi khac bao g6m cac khoan dAutu cong C\lv6n nhung T~p doan
khong co quy~n kiSm soat, d6ng kiSm soat ho~c co iinh hu6ng dang kS d6i v6i ben nh~ dAutu.

Cac khoan dAutu vao cong C\lvan clla don vi khac duQ'cghi nh~ ban dAuthea gia gac, bao g6m
gia mua ho~c khoan gop van cQng v6i chi phi trlJCtiSp lien quan dSn ho~t dQng dAutu. C6 tuc va
lQ'inhu~ Clla cac ky, tru6c khi khoan dAu tu duQ'cmua h~ch toan giam gia tri Clla chinh khoan
dAutu do. C6 tuc va lQ'inhu~ clla cac ky, sau khi khoan dAu tu duQ'cmua duQ'c ghi nh~ doanh
thu. C6 ruc duQ'c nh~ bfuIg c6 phiSu chi dUQ'cthea d5i sa luqng tang them, khong ghi gia tri c6
phl~u nh~n du9'c.

DlJ phang t6n th~t cho cac khoan dAu tu vao cong C\l van clla don vi khac duQ'c trich l~p nhu
sau:

- Dai v6i khoan dAutu vao c6 phiSu niem ySt ho~c gia tri hqp ly khoiin dAutu duQ'cxac dinh tin
c~y, vi~c l~p dlJ phang dlJa tren gia tri thi truOng clla c6 phiSu;
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- D6i v61 cac khoan d~u tu khong xac dinh diroc gia tri hQ'Ply tai thoi diem bao cao, viec l~p du
phong t6n th~t diroc thirc hien din cir vao khoan 16 ben nhan d.1u tu v61 mire trich l~p bang
chenh lech gifra v6n gop thirc t~ cua cac ben tai don vi khac va von chu sa hiru thirc co nhan
v61 ty 1~gop v6n cua T~p doan so voi t6ng v6n gop thuc t~ cua cac ben tai don vi khac.

7. Nguyen tic ghi nh~n ghi tr] tai san cBdjnh hfru hlnh

Gia tri ban d~u Clla tai san c6 dinh hfru hinh duQ'cghi nh~ thea nguyen gia, sau khi ghi nh~ ban
d~u, trong qua trinh sir d\lIlg, tai san c6 dinh hfru hinh duQ'c ghi nh~ thea nguyen gia, kh~u hao
1iiyk€ va gia tri con l;;ti.

Nguyen gia tai san c5 dinh bao g6m toan bi) cac chi phi rna T~p doan phai be ra d~ co duQ'ctai
san c6 dinh tinh d€n thai di~m dua tai san do vao tr;;tngthai sful sang Slr d\lIlg. Cac chi phi phat
sinh sau ghi nh~ ban d.1u chi dUQ'cghi tang nguyen gia tai san c6 dinh nSu cac chi phi nay ch~c
chfuJ lam tang 1Q'iich kinh tS trong tuong 1ai do sir d\lIlg tai san do. Cac chi phi khong thea man
diSu ki~n tren duqc ghi nh~ 1achi phi trong nam.

Khi ill san c5 dinh duQ'c ban hay thanh 1y,nguyen gia va kh~u hao 1iiy kS duQ'cxoa s6 va b~t ky
khoan Hii16nao phat sinh do vi~c thanh 1ydSu duQ'ctinh vao thu nh~p hay chi phi trong nam.

Phuong phap kMiu hao tai san cBdjnh hfru hlnh

Tai san c5 dinh hfru hinh duQ'c kh~u hao thea phuong phap duang th~ng dva tren thai gian hfru
d\lIlg uac tinh. Thai gian kh~u hao Cllami)t s6 nhom tai san C\lth~ nhu sau:

Lo~i tai san Nam kh~u hao
10-25 nam
07 -12 nam
07 -10 nam

08nam

Nha cira, v~t kiSn trUc
May moc thiSt bi
Phuang ti~n v~ tai
ThiSt bi, d\lIlg C\lquan 1y

8. Nguyen tic ghi nh~n tai san cBdjnh vo hlnh

Tai san c6 dinh vo hinh duQ'c th~ hi~n thea nguyen gia tm hao mon 1iiykS.

Nguyen gia tai san c5 dinh vo hinh bao g6m toan bi) cac chi phi rna T~p doan phai be ra dS co
duQ'ctai san c5 dinh tinh dSn thai di~m dua tai san c5 dinh vao tr;;tng thai sful sang sir d\lIlg. Chi
phi lien quan dSn tai san vo hinh phat sinh sau ghi nh~ ban d~u duQ'c ghi nh~ 1a chi phi san
xu~t, kinh doanh trong nam tm khi cac khofm chi phi nay gfuJ 1iSn v61 mi)t tai san c6 dinh vo
hinh C\lth~va lam tang 1qi ich kinh tS til cac tai san nay.

Khi tai san c6 dinh vo hinh dUQ'cban ho~c thanh 1y, nguyen gia va gia tIi hao mon 1iiyk€ duqc
xoa s6 va 11li,16phat sinh do thanh 1yduQ'cghi nh~ vao thu nh~p hay chi phi trong nam.

Tai san c5 dinh vo hinh CllaT~p doan g6m:

QuyJn sir d{mg alit
QuySn Slr d\lIlg d~t 1atoan bi) cac chi phi thvc t€ T~p doan dll chi ra co lien quan trvc ti€p t61 d~t
Slr d\lng, bao g6m: TiSn chi ra d~ co qUYSnSlr d\lng d~t, chi phi cho d€n bu, giai phong m~t b~ng,
san l~p m~t bkg, 1~phi tru&c bl;i.... Quy€n Slr d\lng d~t duQ'c kh~u hao thea phuang phap duang
thkg til 30-50 nam, quy€n Slr d\lIlg d~t khong xac dinh thm h;;tnthi khong trich kh~u hao.

Cae thuyit minh nay la b9pMn kh6ng tach riri cua cae baa cao tai chinh tlinh kem 19



CONG TY CO PHAN LUONG THl/C THl/C PHAM ViNH LONG
THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH HQP NHAT

Mau s6 B09 - DNIHN
Ban hanh thea Thong tic s6

20212014!TT-BTC ngay 2211212014
cila so Tai chinh

Nam tai chinh k~t thiic ngay 31 thang 12 nam 2019
(Thd hien bang Viet Nam D6ng, ngoai tric truong hop co ghi chit bang d6ng tiJn khdc)

Chirong trinh pham mem k~ toano

Chi phi lien quan d~n chi phi phan mem may tinh khong phai la bQphan gin lien voi phan cimg
co lien quan diroc v6n hoa, Nguyen gia cua phan mem may tinh la toan bQ chi phi rna Tap doan
d[ chi ra tinh d~n thai diem dira phan mem vao sir dung. Phk mem may tinh diroc khau hao
thea phuong phap dirong thang trong thai gian 08 nam.

9. Chi phi xay dung co ban dO'dang
Chi phi xay dung co ban do dang bao g6m cac khoan chi phi v~ d~u nr xay dung co ban (chi phi
mua siim tai san c6 dinh, d~u tu xay dung co ban) va chi phi sua chua 100 tai san c6 dinh con
chua hoan thanh t;;tingay k~t thuc nam tai chinh. Chi phi xay dvng co ban duqc ghi nh~ thea
gia g6c. Tai san sau khi k~t thuc qua trinh d~u tu xay dvng co ban se duqc trich khiu hao gi6ng
nhu cac tai san c6 dinh khac, bit d~u til khi tai san duqc dua vao su dl,mg.

10. Nguyen tiic ghi nh~n cac khoan phai thu thuong m~iva phai thu khac

Nq phai thu la cac khoan phai thu khach hang, tra tru&c cho nguai ban ho~c phai thu cac d6i
tuqng khac. Nq phai thu duqc trinh bay thea gia tri ghi s6 tm di cac khoan dv phong nq phiti thu
kho doi khi l~p Bao cao tai chinh hqp nhit, va duqc pharr lo;;ti:
_ Co thai h;;tnthu h6i khong qua 01 nam ho~c trong mQt chu ky san xuit kinh doanh kS ill thai

diSm bao cao duqc phan lo;;tila Tai san ngin h;;tn;
_ Co thai h;;tnthu h6i ill 01 nam tro len ho~c tren mQt chu ky san xuit kinh doanh kS ill thai

diSm bao cao duqc pharr lo;;tila Tai san dai h;;tn.
Dv phong nq phai thu kho doi thS hi~n gia tri dV ki~n bi t6n thit clla cac khoan nq phai thu co
kha nang khong duqc khach hang thanh toan dUng h;;tnho~c khong co kha nang thanh toan t;;ti
thai diSm l~p Bao cao tai chinh, va duqc ap d\lng thea huOOg dful t;;tiThong tu s6 48/2019/TT
BTC ngay 08/08/2019 clla BQ Tai chinh v~ vi~c "HuOOg dful ch~ dQ trich l~p va Slr d\lng cac
khoan dv phong giam gia hang t6n kho, t6n thit cac khoan d~u tu tai chinh, nq kho doi va bao
hanh san phfun, hang hoa, cong trinh xaylip t;;tidoanh nghi~p".

11. Phuong phap phan b6 chi phi tra tr1f(Yc
Chi phi tra tru&c bao g6m cac chi phi thvc te d[ phat sinh nhung co lien quan d~n k~t qua ho;;tt
dQng kinh doanh Clla nhi~u ky k~ toano Cac chi phi nay duqc ghi nh~n ban d~u thea gia g6c, bao
g6m gia mua va cac chi phi mua co lien quan trl,ICti~p, va duqc pharr b6 thea duang thfu1gtrong
khoang thai gian tra tru&c Cllachi phi tuang fulg v&i cac lqi ich kinh t~ duqc t;;tOra ill cac chi phi

nay.

12. Ghi nh~n cac khoan phai tra va chi phi trich tr1f(Yc
Cac khoan phai tra va chi phi trich tru&c duqc ghi nh~n cho s6 tien phai tra trong tuong lai lien
quan d~n hang hoa va dich V\l d[ nh~ duqc khong ph\l thuQc vao vi~c T~p doan d[ nh~ duqc
hoa don cua nhel cung I.:~phay chua, va duqc phfin 10Q.ikhi l~p Bio cao tai chinh hqp nh~t, c'l.l

thS:
_ Co thai h;;tnthanh toan du&i 01 nam ho~c trong mQt chu ky san xuit kinh doanh duqc pharr

lo;;tila nq ngiin h;;tn;
- Co thai h;;tnthanh toan tren 01 nam ho~c tren mQt chu ky san xu§.t kinh doanh dugc phan lo;;ti

hi ng dai h;;tn.
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Cac khoan chi phi thirc t~ chua phat sinh nhung n~u T~p doan co bang chirng dang tin c~y vS chi
phi iroc tinh phai chiu trong nrong lai thi diroc trich tnroc vao chi phi san xu~t kinh doanh trong
ky tren co sa dam bao nguyen t~c phil hQ'Pgitra doanh thu va chi phi, nham giam su gia tang chi
phi dot bien khi chi phi phat sinh thirc t~. Chenh lech (neu co) gitra chi phi phat sinh thuc te voi
s6 da trich, se duoc ghi nhan vao Bao cao k~t qua kinh doanh hQ'Pnhat nam phat sinh chi phi
thirc teo

13. Ghi nh~n cac khoan phai tra thuong mai va phai tra khac
Cac khoan phai tra ngiroi ban, nguoi mua tra tiSnwac, phai tra khac 4ri thm di~m bao cao, neu:

- Co thCri.hc;mthanh toan khong qua 01 nam ho~c trong mot chu ky san xu~t kinh doanh k~ tu
thai di~m bao cao duQ'cphan lOf.l.ilaNQ'ngiin hc;m;

- C6 thai hc;mthanh toan ill01 nam tra len ho~c tre mN chu ky san xu~t kinh doanh k~ tu thCri.
di~m bao cao duQ'cphan 10f.l.ila NQ'dai hc;m.

14. Phan chia lQinhu~n
Lqi nhu~ sau thue thu nh~p doanh nghi~p duQ'cphan ph6i cho cac c6 dong sau khi da trich l~p
cac quy thea DiSu l~ cua T~p doan cling nhu cac qui dinh cua phap lu~t va da duQ'cf)f.l.ihoi d6ng
c6 dong phe duy~t.

15. Nguyen t~e ghi nh~n doanh thu

Doanh thu ban hang dUQ'eghi nh~n dang thM thoa man cae di~u ki~n sau:
- Phfrn 100 rui ro va lqi ich giin liSn vai quySn sa hfru san phfun ho~c hang h6a da duQ'cchuy~n

giao cho nguCri.mua;
- T~p doan khong con n~m gifr quYSn quan ly hang hoa nhu nguCri.sa hfru hang h6a ho~c quYSn

ki~m soat hang h6a;
- Doanh thu dUQ'cxac dinh tuang d6i ch~c chiin. Khi hqp d6ng qui dinh ngum mua duQ'cquySn

tra If.l.isan phfun da mua thea nhfrng diSu ki~n C\l th~, doanh thu chi duQ'c ghi nh~ khi nhfrng
diSu ki~n C\l th~ do khong con t6n tf.l.iva nguCri.mua khong duQ'c quySn tra If.l.isim phfun (tm
truang hqp khach hang co quYSn tra If.l.isan phfun duai hinh thuc d6i If.l.id~ l~y hang h6a, dich
V\l khac);

- T~p doan da thu duQ'cho~c se thu duQ'clqi ich kinh te illgiao dich ban hang;
- Xac dinh duQ'cchi phi lien quan d~n giao dich ban hang.

Doanh thu eung c:ip dieh Vl}

DuQ'cghi nh~ khi k~t qua giao dich d6 duQ'c xac dinh mot cach dang tin c~y. Truang hqp vi~c
cung dp dich V\llien quan den nhi~u ky thi doanh thu duQ'c ghi nh~ trong ky thea ket qua phfrn
cong vi~c da hoan thanh vao ngay l~p Bang can d6i ke toan hqp nh~t cua ky d6. Ket qua cua giao
dich cung dp dich V\lduQ'c xac dinh khi thoa man cac di~u ki~n sau:

- Doanh thu duQ'cxac dinh tuang d6i ch~c chiin;
- C6 kha nang thu duQ'c lQ'iich kinh t€ tu giao dich cung dp dich V\ldo;
- Xac dinh duQ'cphAn cong vi~c da hoan thanh vao ngay l~p Bang can d6i k€ toan;
- Xac dinh duQ'c chi phi phat sinh cho giao dich va chi phi d~ hoan thanh giao dich cung dp

dich V\l do.
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Doanh thu hoat dQng tai chinh

Doanh thu phat sinh nr tiSn lai, tien ban quyen, c6 nrc, 19i nhuan diroc chia va cac khoan doanh
thu hoat dQng tai chinh khac duoc ghi nhan khi thoa man d6ng thai hai dieu kien sau:

- Co kha nang thu diroc loi ich kinh t~ til giao dich do;
- Doanh thu ducc xac dinh nrong d6i chac chan;
- C6 nrc, 19i nhuan diroc ghi nhan khi T~p doan diroc quyen nhan c6 nrc hoac da thuc thu tien.

16. Chi phi di vay

Chi phi di vay diroc ghi nhan vao chi phi trong kyoTruong hop chi phi di vay lien quan tnrc ti~p
d~n viec dau nr xdy dung hoac san xu&ttai san da dang thi chi phi vay nay dugc v6n hoa. Tai san
da dang 1a tai san dang trong qua trinh dau tu xay dvng va tai san dang trong qua trinh san xu&t
can co mQt thm gian du deli (tren 12 thang) dS co thS dua vao sir d\illg thea m\lc dich dinh tru6'c
ho~c dS ban.

17. Thu~ thu nh~p doanh nghi~p.
Thu~ thu nh~p doanh nghi~p bao g6m s6 thu~ phai tra hi~n t~i va s6 thu~ thu nh~p hoan 1~i.

Thu~ thu nh~p hi~n hanh

S6 thu~ phai tra hi~n t~i dugc tinh dlJa tren thu nh~p chiu thu~ va thu~ su~t trong niim. Thu nh~p
chiu thu~ chenh 1~chso vai 1qinhu~ k~ toan dugc trinh bay tren Bao cao k~t qua ho~t dQngkinh
doanh do diSu chinh cac khoan thu nh~p khong phai chiu thu~ hay cac chi phi khong dugc kh~u
tm.

Thu~ thu nh~p hoan l~i

Thu~ thu nh~p hoan 1~idugc xac dinh cho cac khoan chenh 1~cht~ thai gifra gia tri ghi s6 va cO'
sa tinh thu~ thu nh~p cua cac tai san va ng phai tra cho m\lc dich 1~pbao cao tai chinh hgp nh&t.
ThuS thu nh~p hoan 1~i phai tra dugc ghi nh~ cho t&t ca cac khoan chenh 1~cht~ thai chiu
thu~. Tai san thu~ thu nh~p hoan 1~i chi dugc ghi nh~ khi ch~c ch~ trong tuang 1ai se co 19i
nhu~ tinh thu~ dS sir d\lng nhfmg chenh 1~cht~ thai dugc kh~u tm nay.

Gia tri ghi s6 cua tai san thu~ thu nh~p hoan 1~idugc xem xet 1~ivao ngay k~t thuc nam tai chinh
va se dugc ghi giam d~n muc dam bao ch~c ch~ co du 19i nhu~ tinh thu~ cho phep 19i ich cua
mQtphan ho~c toan bQthu~ thu nh~p hoan l~i dugc sir d\illg.

Tai san thu~ thu nh~p hoan l~i va thu~ thu nh~p hoan lC;liphai tra dugc xac dinh thea thu~ su~t dV
tinh se ap d\illg cho niim tai san dugc thu h6i hay ng phai tra dugc thanh toan, dlJa tren cac lu~t
thu~ co hi~u llJc t~i ngay k~t thuc niim tai chinh.

18. Cae ben lien quan

Cac ben dugc coi la co lien quan T~p doan n~u mQt ben co kha nang trlJC ti~p ho~c gian ti~p
kiSm soat ben kia ho~c anh huang dang kS t6'i ben kia trong vi~c ra cac quy~t dinh tai chinh va
hOC;ltdQng ho~c T?p doan va ben kia chiu SlJki~m soM dlUllg hu~c anh huang dang k6 chung.

Cac ben co thS la cac ca nhan co quYSn trvc ti~p hoi;lc gian ti~p dful d~n co anh huang dang kS
d6i v6'i T~p doan, cac nhan vien quan ly chu ch6t, cac thanh vien gia dinh than c~ cua cac ca
nhan dugc coi la lien quan va cong ty lien k~t.

Trong vi~c xem xet m6i quan M cua cac ben lien quan, ban ch~t cua m6i quan h~ dugc chu tn;mg
nhiSu han hinh thuc phap lY.
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V. THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHoAN Ml}C TRINH BAy TRONG BANG CAN
DOl KE ToAN HQ'P NHAT

1. Ti~n va cac khoan nrong duong ti~n
Sa cuai nam sa diu nam

tu« m~t 58.521.000 62.500.000
Ti~nrn~tVND 58.521.000 62.500.000
tu« girl ngiin hang 624.268.081 244.546.817
Ti~n girl ngan hang - VND 569.840.930 177.174.735
Ti~n giri ngan hang - USD (*) 54.427.151 67.372.082
Caekhoiin tuong duang ti;n (**) 8.961. 709.990 6.062.037.683

CQng 9.644.499.071 6.369.084.500

(*) Tuong duong 2.355,11 USD (tai ngay 31112/2018la 2.910,13 USD).

(**) La khoan ti~n gill ky han duoi 3 thang, !iii su~t 4,9% - 5%/nam tai Ngan hang TMCP Sai
Gon Thuong Tin - PGD Hon uk
Tai khoan ti~n gill tai Ngan hang TMCP Sai Gon Thirong Tin - PGD Hen U~t da:bi phong toa
s6 ti~n lit 200.000.000 d6ng thea Quyet dinh s6 02/2020IQU-BPKCTT cua Toa an Nhan dan
huyen Hon U~t, tinh Kien Giang ngity 24/03/2020 d~ thvc thea yeu cftu cua Dng Le Minh Vi~t
trong V\l an tranh ch~p v~ ti~n luang rna ong Le Minh Vi~t 1anguyen dan.

2. Diu to' tai chinh ng~n h:;m

(2.1) ChUng khoan kinh doanh

Mil
chUng
khoan
Congty CP
ChUng khOlin
Bao Vi~t
Nganhang
TMCP Siti
Gon-HitNQi

S6 euBi nam
Gia g&ceiia Gia tri n" phOng

chUng khoan hQ'pIf giam gia .

SBd~u nam
Gia gBeciia Gia tri

chung khoan hQ'pIf
n" phOng
giiim gia

8.162.500 762.000 (7.400.500)8.162.500 600.000 (7.562.500)

3.088.382 705.600 (2.382.782)(2.451.382)3.088.382 637.000
C9ng 11.250.882 1.237.000 (10.013.882) 11.250.882 1.467.600 (9.783.282)

Tinh hinh bien dQng dv phong giam gia chUng khoan kinh doanh nhu sau:
sa cuai nam sa diu nam

sa diu nam
Trich l~p be, sung
Hoan nh~p dVphong
Sa cuai nam

(9.783.282)
(230.600)

(9.111.282)
(672.000)

(9.783.282)(10.013.882)
(2.2) Biu to' nftm gift d~n ngay dao h~n: Ut khoful ti~n gui ti~t kiern ky h<;ln06 dell 12 lliuIlg
duQ'chuemg la:isu~t binh quan 6,22%/nam.

sa cuai nam
Ngan hang TMCP Sai Gon Thuang tin - PGD Hon U~t
CQng

4.000.000.000
4.000.000.000
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3. Phai thu khach hang ngiin han
S6 cu6i nam S6 d§u nam

Phil; thu cdc ben co lien quan 46.692.641.251 79.689.341.251

Cong ty C6 phan Docimexco 46.692.641.251 79.689.341.251

Phil; thu cdc khiich. hang kluic 15.297.407.817 15.371.611.328

Ong Duong Th~ HiSn 2.906.392.100 2.906.392.100

Hop tac xa Thuy san Tan Phat 2.217.205.874 2.217.205.874

DNTN VInh Phuoc 2.677.875.000 2.677.875.000

Cong ty C6 phdn Luong Thuc va Dich vu 2.324.694.000 2.324.694.000
Quang Nam
Cong ty TNHH Ch~ bien Luong thuc Thuc 2.070.535.972 2.070.535.972
pham Mai Anh
Cac khach hang khac 3.100.704.871 3.174.908.382
CQng 61.990.049.068 95.060.952.579

MQt s6 khoan phai thu ngan han khach hang tai ngay 3111212019 c6 gia tri 46.692.641.251 VND
da diroc th~ ch~p dS dam bao cho cac khoan vay cua Ngan hang TMCP D~u illva Phat trien Viet
Nam - CN Vinh Long va mQt s6 khoan phai thu ngk h~ khach hang t~i ngay 31112/2019 c6
gia tri 12.857.176.595 VND da duQ'cth~ ch~p dS dam bao cho cac khoan vay Ngan hang TMCP
An Binh - CN Ti~n Giang (xem thuy~t minh t~i V.15).

Ph§n Ian s6 du cac khoan phai thu khach hang ngk h~ t~i ngay 31/12/2019 da qua h~n thu h6i
va dUQ'cT~p doan khai ki~n va c6 quy~t dinh xu ly cua Tea an.

4. Tra trU'(Yccho ngU'ooban ngiin h~n
S6 cu6i nam S6 d§u nam

DNTN Khanh Hung 5.009.287.000 (*) 5.009.287.000
Cong ty C6 ph§n Dich V\l D~u gia Long Giang 605.000.000 605.000.000
MeKong
Cac khach hang khac 95.928.490 89.928.490

CQng 5.710.215.490 5.704.215.490

(*) Day la khoan rmg truac theo Hgp d6ng mua ban hang h6a (g~o 5% tfun XK) s6
301HDMB.2013 ngay 22/02/2013 gifra Cong ty C6 ph§n Luong th\Ic ThlJc phfun VInh Long va
Doanh nghi~p Tu nhan Khanh Hung. Theo Quy~t dinh 15/20 13/QDST-KDTM ngay 16112/2013
cua Tea an Nhan dan huy~n Tam Binh tinh VInh Long v~ vi~c thea thu~ cua cac duong SlJ:
Ong HuYnh Van Minh - Chu Doanh nghi~p illnhan Khanh Hung va ong Huynh Vii Xuong d6ng
y lien dai tra cho Cong ty C6 ph§n Luong thlJc Th\Ic phfun VInh Long. Quy~t dinh s6 091QD
CCTHADS ngay 25112/20 15 v~ vi~c chua c6 di~u ki~n thi hanh an: BUQcong Huynh Van Minh
_ Chll n(l~nh nehi~p tlI nhan Khanh Hun2 va ong Huynh Vii Xuong d6ng y lien d6i. tra eho
Cong ty C6 ph§n Luong th\Ic ThlJc phfun VInh Long s6 ti~n la 5.009.287.000 d6ng.

5. Phai thu ngiin h~n khac
sa cuBinam

Gia tri D\f phOng

SBdAunam
Gia tri D\f phOng

Philithu cae ben lien quan

Cac thuyit rninh nay lit h9 phgn khOng tach riri cua cac baa cao titi chinh dinh kern 24



CONG TY co PHAN LUONG rmrc THVC PHAM ViNH LONG
THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH H<}PNHAT
Nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2019
(Thd hien bang VietNam Dtmg, ngoai tnr truang hop co ghi chit bang d6ng tiJn khac)

Mau s6 B09 - DNIHN
Ban hanh thea ThOng tu s6

202120 14/TT-BTC ngiiy 2211212014
cua B6 Tai chinh

Cdc khoiin phiii thu ta chirc
va cd nhiin kluic
TC;lm irng
C\lC thue Vinh Long - thu~
thu nhap doanh nghiep bi
truy thu (*)
C\lC thu~ Vinh Long - ti~n
phat n9P cham thue thu nhap
doanh nghiep (*)
Lai du thu ti~n glri ky han
PMi thu khac

C(}ng

961.495.400 728.024.945

25.218.999
272.557.046

100.679.127
320.217.046 (173.159.046)(173.159.046)

1.025.800.990 (173.159.046)(173.159.046)1.382.391.573

(*) Thu~ thu nhap doanh nghiep (TNDN) bi truy thu va phat cham nQP thue TNDN nam 2007 va
2008 eta diroc C\lC thue Vinh Long khftu trir vao cac khoan hoan thu~ GTGT cua Cong ty do xac
dinh sai Uti dai mien giam thu~ TNDN thea cac Quyet dinh cua C\lC thu~ tinh Vinh Long va
Tfmg C\lC thue. Ngay 12/04/2019, Toa an phuc thfun ra phan quy~t s6 17712019IHC-PT bUQc
Cong ty phai nQp tiSn thu~ TNDN truy thu va tiSn ch~ nQP thu~ neu tren. Cong ty da k~t
chuy~n khoan thu~ TNDN va tiSn ph~t nay vao chi phi. Khoan m\lc nay s6 d§.uky da diSu chinh

h6i t6 thea thuy~t minh t~i VIl,3.

6. Dl! phimg ph:ii thu ng~n h~n kho doi
sa cuai nam sa diu nam

(107.143.078.243)sa du 0110112019
Trich l~p d\I phong
Hoan nh~p d\I phong

sa du 31112/2019 (*)

(*) Chi ti~t kho:in dl! phong :

(100.743.207.515)
(181.500.000)

33.070.903.511
(67;853.804.004)

6.399.870.728
(100.743.207.515)

31112/2019 0110112019

Gia goc Gia trj co th~ Gia goc Gia tr! co th~
tho h6i tho h6i

Til' 2 nam d~n dum 3
nam

605.000.000 181.500.000

Phai thu ca nhful va cac
t6 chilc khac

605.000.000 181.500.000

Tren 3 nam 67.853.804.004 - 100.319.707.515

Oic ben coHen quan 46.692.641.251 79.689.341.251

Cong ty C6 ph§.n 46.692.641.251 79.689.341.251
Docimexco
Ph:ii thu ca nhan va
cac tAchuc khac

21.161.162.753 20.630.366.264

DNTN Khanh Hung 5.009.287.000 5.009.287.000

Dng Duang Th€ Hi~n 2.906.392.100 2.906.392.100

DNTN Vinh Phuac 2.677.875.000 2.677.875.000

Cac thuyh minh nay Iii b(jph{in khOng tach rai eua cae bao cao fili chinh dinh kem 25



CONG TY CO PHA.N LUONG THVC THVC PHA.M viNH LONG
THUYET MINH BAocAo TAl CHiNH HQP NHAT

M8u sa B09 - DNIHN
Ban hanh theo Thong tu s6

20212014nT-BTC ngay 22/1212014
cua B(; Tai chinhNam tai chinh k~t tlnic ngay 31 thang 12 nam 2019

(Th€ hien bang VietNam D6ng, ngoai tric truong h9P co ghi chu bang d6ng tiJn khdc)

Ca nhan, t6 chirc khac

Ci}ng

31112/2019 0110112019

10.567.608.653

67.853.804.004

10.036.812.164

- 100.924.707.515 181.500.000

7. Tang giam tai san c8 dinh htru binb
Nha cira,

v~t ki~n truc

NGUYENGIA

sA diu nam

Tang trong nam

Giam trong nam
Thanh ly
sA cuAi nam

HAO MON LfTY KE
sA diu nam

Khiiu hao tang

Khau hao giam

Thanh If

se cuAi nam

GiA TRl CON L~I

sA diu nam

sA cuAi nam

May moe, Phuong ti~n
thi~t b] v~n tai

34.780.476.639 31.554.296.656 2.111.470.728

171.031.840

171.031.840

34.609.444.799 31.554.296.656 2.111.470.728

DI..mg c....
quanly -----C{lng

265.072.169 68.711.316.192

171.031.840

171.031.840

265.072.169 68.540.284.352

17.346.542.164 25.633.936.604 1.660.000.382

1.664.680.512 1.601.946.083 160.190.160

126.291.790

126.291.790

18.884.930.886 27.235.882.687 1.820.190.542

265.072.169 44.905.551.319

3.426.816.755

126.291.790

126.291.790

265.072.169 48.206.076.284

17.433.934.475

15.724.513.913

5.920.360.052

4.318.413.969

451.470.346

291.280.186

23.805.764.873

20.334.208.068

Tai san c6 dinh hfru hinh dffkhau hao h~t nlurng v~n con sir dung, g6m:

Nguyen gia

Nha cira,
v~t ki~n truc

May moe, Phirong ti~n
thi~t b] v~n tai

D....ng c....
quanly -----C{lng

265.072.l69 15.966.658.082

Tai san c6 dinh hfru hinh co nguyen gia dugc mang th~ chip d~ dam bao cho cac khoan yay cua
cac ngan hang v6i s6 ti€n 1ft41.615.821.218 d6ng (xem thuy~t minh t~i V.15).

8. Tang ghim tai san c8 dinh vo hinh
Chi tieu

Nguyen gia

sA diu nam

Tang trong nam

Giam trong nam

Thanh ly
sA cuAi nam

Gia tri hao mon

sA dAu nam

Quy~n sfr d....ng dftt Ph§n m~m may vi tlnh Tang c{lng-----.....:;:,.....:.........:;;:,

92.562.000 17.171.730.746

555.999.352 13.869.094.924 1.276.491.637

17.079.168.746

901.962.000
901.962.000

16.177.206.746 -------------

901.962.000
901.962.000

92.562.000 16.269.768.746-----___;_.;....__

1.152.927.972 92.562.000 1.245.489.972

Cac thuyit minh nay IiI b{jphgn khOng tach riri cua cac Mo cao tiIi chinh dinh kem 26



CONG TY co pHAN LUONG THl/C THl/C PHAM ViNH LONG
THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH HQP NHAT

Ma.u sa E09 - DNIHN
Ban hanh theo Thong tus6

202120141TT-BTC ngay 2211212014
clla B¢ Tai chinhNam tai chinh k~t tlnic ngay 31 thang 12 nam 2019

(TM hien bang Vi?t Nam Dong, ngoai trie truong hop co ghi chu bang tl6ng tiin khac)

Chi tieu Quyen sir dung diit

Tang trong nam 163.446.015

Giarn trong nam 24.052.000

Thanh ly 24.052.000

S8 cu8i nam 1.292.321.987

Gia tr] con h;li

S8 dftu nam 15.926.240.774

S8 cu8i nam 14.884.884.759

Phftn m~m may vi tinh Tang cQng
-----_..:;:......;_..:;;.

163.446.015

24.052.000

24.052.000

92.562.000 1.384.883.987--------
15.926.240.774

14.884.884.759

Tai san e6 dinh vo hinh co nguyen gia diroc mang thS eh~p dS dam bao eho cac khoan yay cua
cac ngan hang voi s6 tien la 7.880.485.600 d6ng (Xem thuyet minh tai V.15).

9. Chi phi xiy dung CO' ban dO-dang
S6 dAu nam Tang trong nam Giam trong nam S6 cu6i nam

Xay dung coo ban dO-
dang 823.614.676 823.614.676
Cong trinh Nha may
xay xat, M thong s~y va
lau b6ng gao 823.614.676 823.614.676

CQng 823.614.676 823.614.676

10. DAu to' Ulichinh dai han

Chi tiSt khoan cac khoan diu nr dai h<;mnhu sau:

S6 cu8i nam S6 dAu nam

Gia g6c Dl,I'phong
Gia tIi hQ'p Gia g6c Dl,I'phong Gia tri h9'P Iy

Iy
DAu tllvao 5.250.000.000 5.250.000.000
cong ty lien k~t
CongtyTNHH
Thuong m1;liSai 5.250.000.000 5.250.000.000
Gon VInh Long
(10.1)
DAu tll gop v6n 4.000.000.000 (69.854.042) 3.930.145.958 4.000.000.000 (232.378.211) 3.767.621.789
vao dO'Dvi kbac
Congty cb
ph~n bia Sai 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000
Gon- VInh
Long (10.2)
Congty cb
phk Du lich Sai 2.500.000.000 (69.854.042) 2.430.145.958 2.500.000.000 (232.378.211) 2.267.621.789
gon - Ninh Chi!
(10.3)

CQng 4.000.000.000 (69.854.042) 3.930.145.958 9.250.000.000 (232.378.211) 9.U17.6Z1.7~9

(lO.l)Khoan diu tu vao Cong ty vao Cong ty TNHH Thuang mC;liSai Gon VInh Long dUQ'e
Cong ty· ehuySn nhuqrrg thea HQ'P dang mua ban tM san s6 3712019IHDMBTSDG ngay
25/05/019 va QuySt dinh S6 18/QD-CCTHADS ngay 29/0112019 eua Chi CVe Thi hanh An Dan
SlJ Thanh ph6 VInh Long vai gia tri ehuySn nhuqrrg la 31.017.500.000 dang.

Cae thuyit minh nay ta b9 ph(m khOng tach r&i cua cac baa caa tai chinh tlinh kem 27



CONG TY CO PHAN LUONG THVC THVC PHAM ViNH LONG
THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH H<}PNHAT

Mdu sg B09 - DNIHN
Ban hanh thea Thong tu s6

202/2014/TT-BTC ngay 22/12/2014

Nam tai chinh k~t thiic ngay 31 thang 12 nam 2019
(ThJ hien bang Viet Nam £J6ng, ngoai tric truong h9P co ghi chit bang tl6ng tiJn khdc)

eua B<5Tai ehinh

(10.2)T~i ngay k6t thuc nam tai chinh, Cong ty nam gift 150.000 c6 phieu, chiem 01% v6n diSu
1~cua Cong ty C6 phan Bia Sai Gon - Vinh Long (S6 d~u nam la 150.000 c6 phieu, chiem 01%
v6n di~u 1~).

(10.3)T~i ngay k6t thuc nam tai chinh, Cong ty nam gitt 250.000 c6 phieu, chiem 2,86% v6n
diSu 1~cua Cong ty C6 phan Du lich Sai gon - Ninh Chfr (S6 d~u nam la 250.000 c6 phieu,
chiem 2,86 % v6n di~u 1~).

11. Phai tra ngU'Olban ng~n han

(11.1). Phiii trii nguiri ban ngiin hfJn
sa cuai nam sa diu Dam

Cong ty TNHH Dich vu Bao V~ Nguyen Long
- Vinh Long
Cac khach hang khac
CQng
(11.2). Nt! qua hfJn chU'athanh toan

Cong ty khong co ng phai tra ngum ban qua h~ chua thanh toano

18.810.000 33.660.000

295.000295.000
33.955.00019.105.000

12. ThuS va cac khoan phai nQp Nha DU'(YC
sa diu nam Phiii nQp DanQP sa cu6i nam

Thu~TNCN 6.367.680 15.939.700 21.880.180 427.200
- Tgi Cong ty m? 6.367.680 12.439.700 18.380.180 427.200
- Tgi Cong ty con 3.500.000 3.500.000
Ti~n thue dit 279.106.491 279.106.491
- Tgi Cong ty m? 279.106.491 279.106.491
- Tgi Cong ty con
Thu~ khac 7.000.568 7.000.568
- Tgi Cong ty m? 4.000.568 4.000.568
- Tgi Cong ty con 3.000.000 3.000.000

CQng 6.367.680 302.046.759 307.987.239 427.200

13. Chi phi phai tra ng~n h~n
Sa cuai nam sa diu nam

Phiii trii cae ta chirc khac 65.130.820.209 57.571.602.695

Chi phi Uiiyay phai tra (*) 64.580.820.209 57.021.602.695

Chi phi b6i thuemg vi ph~ hqp d6ng 550.000.000 550.000.000

CQog 65.130.820.209 57.571.602.695

(*) Chi phi Uiiyay phai tra dugc xac dinh bfuJ.gcach l~y s6 du ng yay g6c illHqp d6ng yay t~i
thai di~m tinh Hiinhful (x) Uii suth thoa thui;innMn (x) 150% (Uti su~t qua h~).

14. Phai tra phai nQp ng~n h~n khac

(14.1).Phiii trii ph iii n9P ngiin hfJnkhac
sa cuai nam sa diu nam

Phiii trii cho cae ta chirc Vii eanhiln khac
Phai tra c6 tilc 268.828.000 276.328.000

Cae thuyit minh nay fa h9 phgn khOng tach r&ieua cac Mo cao tai chinh tlinh kem 28



CONG TY co PHAN LUONG THVC THVC PHAM ViNH LONG
THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH HQP NHAT
Nam tai ehinh k~t thuc ngiiy 31 thang 12 nam 2019
(Thd hien bang Viet Nam Dong, ngoai tric truong hop co ghi chu bang d6ng tiin khdc)

Mtiu sO B09 - DNIHN
Ban hanh thea Thong tic s6

20212014ITT-BTC ngiJy 2211212014
cua so TiJi chinh

DNTN Quan ly Thanh 1y Tai san Le Hoang

CQng
(14.2). N(! qua h(m chua th.anh todn

9.000.000
276.328.000277.828.000

sa cuBi nam SB d§u nam

N(! qua hf!n chua thanb todn cho cdc ta chiec
va ca nhiin khdc
Phai tra e6 rue (*)
CQng

268.828.000 276.328.000

276.328.000268.828.000

(*) Do cac t6 clnrc va ca nhan khac khong yeu ciu thanh tom

15. Yay va nQ'thue tai chinh dai han
(15.1). Vay va n(! thue tai chinh ngiin hen

Ti~n yay nh~n Ti~n yay di tra
Danh gia hili

sA diu nam chenh l~eh se cuAi nam
dllQ'Ctrong Icy trong Icy tY gia

Vay va n!1thue tai
c/zinh ngtin h{ln
Ben lien qua'! 16.000.000.000 - 16.000.000.000

Cong ty Co phAn
DAutu va Phat triSn 16.000.000.000 16.000.000.000
NguySnKim
CaeNglin hang va 109.511.552.613 36.300.936.770 (18.779.795) 73.191.836.048
ta chue khae
Ngan hang TMCP
Diu tu va Phat triSn 66.983.435.240 35.984.260.000 (4.434.960) 30.994.740.280
Vi~tNam-CN
VInh Long (15.1.1)
Ngan hang TMC~
An Binh - CN Tien 6.926.734.960 316.676.770 (14.344.835) 6.595.713.355
Giang (15.1.2)
Ngan hang TMCP
Ngo~i thuO'l1g- CN 35.601.382.413 35.601.382.413
VInh Long (15.1.3)
CQng 125.511.552.613 52.300.936.770 (18.779.795) 73.191.836.048

(15.1.1) Vay ngk h~ ngan hang TMCP Diu tu va Phat tri~n Vi~t Nam - CN VInh Long thea
H9'P d6ng tin dl,ll1gs6 1284/2015/1294711IHDTD ky ngay 25/03/2015:
_H~ mue eho vay: 200.000.000.000 d6ng (bao g6m: Du ng vay g6m ea VND va nga<;lit~ quy
d6i);
_M\lCdieh vay: B6 sung v6n 1uu d9ng ph\le Vl) san xuit kinh doanh eua Cong ty va rna LlC;
- ThCrigian cip tin dl,ll1g:Theo tUng kh~ uac nhung khong qua 6 thling;
- Llii vay: Theo timg kh~ uac nh~ ng;
- Tai san dam bao:

+ H9'P d6ng th~ chip tai san s6 08412013/HD ngay 19/07/2013 va Van ban sua d6i b6 sung
H9'P d6ng th~ chip tai san s6 084/201711294711/SDBS kY ngay 19/05/2017;

+ H9'P d6ng th~ chip tai san s6 0112/2014/1294711IHDBD ngay 16/12/2014 va Van ban
sua d6i b6 sung H9'P d6ng th~ chip tai san s6 011212017/12947111SDBS ngay
19/0512017;

Cae thuyh rninh nay ia b{jphcjn khOng tach ro-i cita cae baa caa tai chinh dinh kern 29



CONG TY co PHAN LUONG THVC THVC PHAM ViNH LONG
THUYET MINH BAocAo TAl CHINH HOP NHAT

Mdu sa B09 - DNIHN
Ban hanh thea ThOng ttr s6

202120141TT-BTC ngay 22/1212014
cua B¢ Tai chinh

Nam tili chinh k~t tlnic ngay 31 thang 12 nam 2019
(Fhi hien bang Vi?t Nam D6ng, ngoai tric truong hop co ghi chu bang d6ng tiJn khac)

+ HQ'Pd6ng thS chap Uti san s6 083/201411294711/HE>BD ngay 29109/2014 va Van ban
sua d6i b6 sung HQ'P d6ng thS chap tai san s6 083/201711294711/SDBS ngay
19/05/2017;

+ HD s6 0252 thS chap khoan thu Cong ty Doeimexeo;
_Sa du vay tl;li ngay 31112/2019 bao gam 20.692.328.200 VND va 443.496 USD.

(15.1.2) Yay ngan han ngan hang TMCP An Binh - CN TiSn Giang thea HQ'Pd6ng tin dung s6
071114/TDIXXVI ky ngay 26/06/2014, bao g6m: Cac HQ'P d6ng sua d6i, b6 sung s6
HDSDBS.01-071114/TDIXXVI, so HDSDBS.02-071/14/TDIXXVI, so HDSDBS.03-
071114ITDIXXVI ky ngay 1211212014, s6 HDSDBS.05-071114/TDIXXVI ky ngay 26/12/2016;

_ Han mire eho yay: 45.000.000.000 d6ng (bao g6m: Dir no yay g6m ca VND va ngoai t~ quy

d6i);
_Muc dich yay: B6 sung v6n hru dQng/tai tro xuat khau/thanh toan LlC phuc vu eho heat dQng
kinh doanh xu~t khAu g<;lO;
_Thm gian dp tin d\lllg: Theo timg khS uae nhung khong qua 6 thang;

- Llii yay: Theo timg khS uae nh~ nQ';
_ Tai san dam bao: HQ'Pd6ng thS eh~p quySn doi nQ's6 172A1QDNIXXVI ngay 12112/2014 va
Ph\ll\le HQ'Pd6ng thS eh~p quySn doi nQ's6 PL.01-172A114/QDNIXXVI ky ngay 26/12/2016;

- sa dtr vay tl;li ngay 3111212019 la 284.175,50 USD.
(15.1.3) Yay ngfuI h?l1Ngan hang TMCP Ngo~i thuong - CN VInh Long thea cae HQ'Pd6ng tin
d\lllg timg lfuI nhu sau: HQ'Pd6ng s6 331HE>TD- VLO.KH ngay 25/09/2014 va Ph\ll\le s6 01
ngay 18/03/2015; HQ'Pd6ng s6 46/HDTD-VLO.KH ngay 31/12/2014, HQ'Pd6ng s6 03/HDTD
VLO.KH ngay 17/03/2015; HQ'Pd6ng s6 04/HDTD-VLO.KH ngay 19/03/2015 va HQ'Pd6ng s6
: 09/HDTD-VLO.KH ngay 13/04/2015;

- S6 tiSn eho yay thea rung hQ'Pd6ng yay;
_M\le dieh eho yay: B6 sung v6n luu dQng ph\lCV\l san xu~t kinh doanh;

- Llii yay: Theo timg tUng hQ'Pd6ng cho yay;
_Thai gian dp tin d\lllg: Theo timg hQ'Pd6ng yay nhung khong qua 6 thang;

- Tai san dam bao:

+ HQ'Pd6ng thS eh~p tai san s6 200/HDTC-VLO.KH;
+ HQ'Pd6ng s6 201IHE>TC-VLO.KH ngay 08/12/2014;

- sAdtr tl;li ngay 3111212019 la 35.601.382.413 VND.
(15.2). Yay qua hpn chua thanh toan

S6 cu6i nam S6 dfiu nam

Gili g6c Liii CQng Gili g6c Lai CQngOle khoan vay
Cong ty ci)
ph§n BAu tuva
Phat tri~n
Nguy~nKim
NganMng
TMCP Bau tu
va Phat triSn 30.994.740.280 40.608.813.264 71.603.553.544 66.983.435.240 32.926.825.319 99.910.260.559
Vi~tNam-CN
VinhLong

16.000.000.000 4.617.499.998 20.617.499.998

Cae thuy€t minh nay ta b9 pMn khOng tach r&i cua cae baa eaa tai chinh dinh kem 30
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CONG TY co PHAN LUONG THl/C THl/C PHAM viNH LONG
THUYET MINH BAocAo TAl CHINH HOP NHAT.

Mau sf; B09 - DNIHN
Ban hann thea Thong tu s6

20212014/TT-BTC ngay 22/12/2014
cua B9 Tai chlnn

Nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thing 12 nam 2019
(Thi hien bang Vi¢f Nam Dong; ngoai tric truong h9]Jco ghi chu bang d6ng tiJn khac)

S6 eu6i nam S6 dAu nam

Cac khoan vay Gia g6e Liii C(lng Gia g6e Liii C(lng

Ngan hang
TMCP AnBinh 6.595.713.355 1.430.372.077 8.026.085.432 6.926.734.960 1.019.558.399 7.946.293.359
- CN Tien
Giang
Ngan bang
TMCPNgo~i 35.601.382.413 22.541.634.868 58.143.017.281 35.601.382.413 18.457.718.979 54.059.101.392
thuong - CN
Vinh Long

C(lng 73.191.836.048 64.580.820.209 137.772.656.257 125.511.552.613 57.021.602.695 182.533.155.308

Cac khoan vay nay chua tra do Cong ty dang g~p kho khan vS tai chinh nen chua co luong tiSn
d6 thanh toano

16. Quy khen thufrng, plnic lQi
SB diu nam Phai nQp

2.990.000Quy khen thirong
Quy thuong Ban
quill ly diSu hanh
Cong ty

CQng

17. VBnehii sir htru
(17.1) Bi~n di}ngeiia V6n ehii sir htru

2.990.000

48.842.004

DanQP SB cuBinam

48.842.004

51.832.00451.832.004

VBn diu tu
ciia chii sO'hfru

Quy diu to'
phat tri~n

LQi nhu~n chua
phan phBi TAngcQng

119.599.820.000 37.281.400.080 (269.515.607.528) (112.634.387.448)SB diu nam trutrc
Tang trong nam
Giam trong nam
SB cuBinam truO'c

SB diu nam nay
Tang trong nam
Giftm trong nam
SB cuBinam nay

(17.2) Chi ti~t v6n gop ehii sir hfru

cA dong

(13.510.785.717) (13.510.785.717)

119.599.820.000 37.281.400.080 (283.026.393.245) (126.145.173.165)

119.599.820.000 37.281.400.080 (283.026.393.245) (126.145.173.165)
42.590.344.124 42.590.344.124

119.599.820.000 37.281.400.080 (240.436.049.121) (83.554.829.041)

Theo Giiy chUng nh~n
ding Icy doanh nghi~p
S6 ti~n Ty l~,%

V6n thl!e gop vao ngay
31112/2019

S6 ti~n Ty l~,%

Cong ty TNHH MTV - T6ng
Cong ty Luang thl!CMien
Nam
Cong ty C6 ph§n D§.utu va
PMt tri6n Nguy€n Kim
Ba NguySn Thi Tuy€t Minh
Gng Phan NgQc Binh

47.840.000.000 40,00 47.840.000.000 40,00

27.928.640.000

6.118.000.000
36.010.000

23,35

5,12
0,03

27.928.640.000

6.118.000.000
36.010.000

23,35

5,12
0,03

Cac fhuyit minh nay fa hr}pMn khi3ng tach rcJi cua cac Mo cao fai chinh tlinh kem 31



CONG TY CO PHAN LUONG THl/C THl/C pHAM ViNH LONG
THUYET MINH BAO CAO TAl CHiNH HOP NHAT.

Mo.u sa B09 - DNIHN
Ban hanh theo Thong tu:s6

20212014nT-BTC ngay 22/12/2014
cua Bi) Tai chinn

Nam tai chinh k~t tlnic ngay 31 thang 12 nam 2019
(Thi hien bang Viet Nam D6ng, ngoai tric trutrng hop co ghi chit bang tl6ng tiJn khdc)

Theo Gi§y clnrng nh~n V6n thuc gop vao ngay

C6 dong dang Icy doanh nghi~p 31112/2019
Sa ti~n Ty l~, % sa ti~n Ty l~,%

Cac e6 dong khac 37.677.170.000 31,50 37.677.170.000 31,50

CQng 119.599.820.000 100,00 119.599.820.000 100,00

(17.3) Cac giao djch v~ v6n vOi cac chu sO-hiru va ph an ph6i c6 trrc, ehia lQi nhu~n
Nam nay Nam trmyc

V6n gop cua chii sO-hiru
V6n gop d§.unam 01/01
V6n gop tang trong nam
V6n gop giam trong nam
V6n gop eu6i nam 31/12
Phan ph6i lQi nhu~n

(17.4) C6 phi~u

119.599.820.000 119.599.820.000

119.599.820.000 119.599.820.000

S6 cu6i nam
11.959.982S6 hrong c6 phi~u dang Icy phat hanh 11.959.982

S6 IUQ'Dgc6 phi~u dli ban ra cong chung
C6 phieu ph6 thong 11.959.982

S6 IUQ'Dgc6 phi~u dang hru hanh
C6 phieu ph6 thong 11.959.982

Menh gia e6 phi~u dang lUll hanh 1a 10.000 d6ng/e6 phi~u.

18. LQi fch c6 dong khong ki~m soat

Lo1 ieh e6 dong khong kiSm soat thS hi~n phk quy~n 19i eua cae e6 dong khong kiSm soat trong
gia tIi tai san thuk eua Cong ty con. Tinh hinh bi~n d(>ng101ieh c6 dong khong kiSm soat nhu

11.959.982

11.959.982

sau:
Nhu dli neu t<;liI.3 eua ban Thuy~t minh nay Cong ty C6 phfin Nong nghi~p Tam Nong chua
thlJe hi~n gop v6n di~u 1~.Do do, phfin quy~n 19i eua Cong ty C6 phfin Nong nghi~p Tam Nong
trong gia tri tai san thufin eua Cong ty TNHH Luong thlJe Kien Nong (eong ty con) bfulg khong

(0).
19. Cac khoan myc ngoai Bang can d6i k~ toan

(19.1). Tai san thue ngoai
T6ng s6 ti~n thue t6i thlSu trong tuong 1ai eua cae Hgp d6ng thue tai san hO<;ltd(>ngkhong thS
huy ngang thea cae thm gian nhu sau:

S6 cu6i nam S6 dAu nam
275.478.675

1.101.914.700
7.266.800.331

Til 01 nl1m tnJ xUOng
Tren 01 nam d~n du6i 05 nam
Tren 05 nam
CQng

268.347.600
1.073.390.400
6.822.652.650
8.164.390.650 8.644.193.706

Cac thuyit minh nay fa b9 phgn khOng tach r(}i cila cac bao cao tai chinh dinh kem 32



CONG TY CO PHAN LUONG THVC THVC PHAM vINH LONG
THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH HQP NHAT
Nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2019
(Thi hien bang Viet Nam Dong, ngoai trir tnamg h9]Jco ghi chic bang d6ng tiin khac)

Mau sa B09 - DNIHN
Ban hanh theo Thong tic s6

202120141TT-BTC ngiiy 2211212014
cua B{; Tiii chinh

Cac khoan thanh toan tiSn thue tai san heat dQng a tren la tbng s6 tien thue 3.945 m2 d~t dang sir
dung tai tinh Vinh Long voi rmrc tiSn thue thea thong bao nQP tiSn thue d~t hang nam cua co
quan thue.

(19.2). Ngoai t~cac loai
sa euai nam

Ngoai t~ cac loai
- USD 2.355,11

sa diu nam

2.910,13

VI. THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHoAN Ml)C TRiNH BAy TRONG BAo cAo
KET QuA HO~ T DQNG KINH DOANH

1. Doanh thu ban hang va eung dp djch V\l
Nam nay

Doanh thu eung dp dich vu
Cac khoan giam trir doanh thu
Doanh thu thuan
CQng

2. Doanh thu hoat dQng tai ehinh

15.495.000

15.495.000
15.495.000

Nam trmrc
4.205.000

4.205.000
4.205.000

Nam nay Nam trmrc
743.587.191 354.255.610
600.062.400 675.044.400

363
102.473.934 89.972.784

738.144.600
25.767.500.000
27.213.623.888 1.857.417.394

Lai tiSn giri ngan hang
cb rue, lqi nhu~ duqe ehia
La:iehenh l~eh tY gia phit sinh
La:iehenh l~eh tY gia danh gia l~i
Thu tiSn thi hanh an
Chuy€n nhuqng ph§n gop v6n (*)
CQng

(*) Cong ty da: ban toan bQ v6n gop a Cong ty TNHH Thuang m~i Sai Gon VInh Long thea
QuySt dinh s6 18/QD-CCTHADS ngay 29/0112019.

3. Chi phi tai ehinh
Namnay

Chi phi la:iyay 12.176.717.512

L6 ehenh l~eh tY gia phat sinh 84.048.119
Hoan nh?P dl,lphong giam gia dftu tu tai (162.293.569)
ehinh
Chi phi tro ehinh khae
CQng 12.098.4 72.062

4. Chi phi quan ly doanh nghi~p
Nam nay

Chi phi nhan vien quan ly 3.696.463.457

Chi phi v~t li~u quan ly 92.286.561
Chi phi db dUng van phong 10.374.818

NaID trU'o-c
17.937.933.146

514.633.112

(110.260.488)

18.342.305.770

Nam trU'o-c
3.887.223.969

39.166.666
13.717.999

Cae thuyit rninh nay ill b9 phgn khOng tach rericua cae baa caa tlli chinh dinh kern 33
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CONG TYCOpHANLUONGTHVC THVCPHAMYmHLONG
THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH H<}PNHAT

Mau sa B09 - DNIHN
Ban hanh thea Thong tusa

202120141TT-BTC ngay 2211212014
eua B(j Tai ehinh

Nam tai chinh k&t thuc ngay 31 thang 12 nam 2019
(Thi hien bang Vi?tNam D6ng, ngoai tnc tnarng h9Pco ghi chu bang tl6ng tiJn khac)

Nam nay Nam trurrc

Chi phi kh~u hao tai san c6 dinh 3.391.182.949 4.472.658.359

Thu~, phi va l~ phi 296.707.763 349.635.850

Chi phi du phong (32.889.403.511) (6.399.870.728)

Chi phi dich vu mua ngoai 400.576.680 1.386.736.259

Chi phi bang tiSn khac 1.095.643.733 560.807.195

C{}ng (23.906.167.550) 4.310.075.569

5. Thu nh~p khac
Nam nay Nam trmrc

Thu thanh If tai san c6 dinh 2.404.349.950 4.062.101.814

Hoan nhdp tir litihoan tra cua HD Bank 7.180.087.844

Hoan nhap tir Hiihoan tra cua Nguy~n Kim 1.419.943.998

Thu nh~p khac 12.200.767 307

C{}ng 3.836.494.715 11.242.189.965

6. Chi phi khac
Nam nay Nam trU'O'c

TiSn phat, bi truy thu 341.365 86.530

Chi phi tham dinh gia 35.199.042

Xu If no theo Quyet dinh cua Toa an 41.203.511
Chi phi phan b6 tien mua d~t khong diroc 7.141.228 7.141.228
cftp chimg nhan Quyen su dung dM
Chi phi kh~u hao tai san c6 dinh 199.079.821 199.079.821

C{}ng 282.964.967 206.307.579

7. Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n himh
Nam nay Nam trU'O'c

T6ng lQ'inhu~ kS toan tru6c thuS 42.590.344.124 (9.754.876.559)

Cac khoan diSu chinh tang, giam lQ'inhu~ k~
toan d~ xac dinh lqi nhu~ chiu thuS
- Cac khoiin ili;u chinh tang 3.286.351.475 22.298.579.888

Chi phi khong duQ'ctm 3.286.351.475 22.298.579.888

- Cac khoiin ili;u chinh giiim (600.062.400) (675.044.400)

Thu nh~p tinh thu~ 45.276.633.199 11.868.658.929

La cac nam trU'O'ccon dU'Vcchuy~n (45.276.633.199) (11.868.658.929)

+ Thu~ sufit 20% 20%

+Thu~ TNDN phai nQp

Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p

8. Uii cO'ban tren c6 phi~u va Uii suy giam tren c6 phi~u
Namnay Nam trU'O'c

LQ'inhu~n sau thu~ TNDN 42.590.344.124 (13.510.785.717)

Cac khoan di~u chinh lQ'inhu~n sau
thu~

Cae thuyh minh nay ia b(Jphgn kh6ng tach riricua cae baa cao tai chinh ainh kem 34



CONG TY CO pHAN LUONG THl/C THl/C PHAM ViNH LONG
THUYET MINH BAocAo TAl CHiNH HQP NHAT

Mdu sO B09 - DNIHN
Ban hann thea Thong tu s6

202120 14/TT-BTC ngay 2211212014
cua Br} Tai chinh

Nam tai chinh k~t thiic ngay 31 thing 12 nam 2019
(Thi hien brmgVietNam Dong, ngoai tric truong hop co ghi chu bang d6ng tiin khac)

Nam nay Nam trmrc

Cac khoan aiJu ehinh tang
Cdc khoan aiJu ehinh giam

LQi nhu~n phan b6 eho e6 dong
C6 phieu ph6 thong dang hru hanh binh
quan trong ky 11.959.982 11.959.982

Lai err ban tren e6 phi~u 3.561 (1.130)

Lai suy giam tren e6 phi~u 3.561 (1.130)

9. Chi phi san xu~t kinh doanh theo y~u ta
Nam nay Nam trmrc

Chi phi nguyen lieu, v~t li~u 102.661.379 52.884.665

Chi phi nhan cong 3.696.463.457 3.887.223.969

Chi phi khau hao TSCD 3.590.262.770 4.472.658.359

Chi phi dich vu mua ngoai 400.576.680 1.733.372.109

Chi phi bang tien khac 1.095.643.733 560.807.195

CC}ng 8.885.608.019 10.706.946.297

VII. NHUNG THONG TIN KHAc
1. Thong tin v~ cac ben lien quan

1.1 Cac ben lien quan

Ben lien quan Quan he
Cong ty con cua e6 dong 100
Cong ty lien k~t
C6 dong 100

Cong ty C6 phan Doeimexeo
Cong ty TNHH Thirong mai Sai Gon Vinh Long
Cong ty TNHH MTV - Tong Cong ty Luong thirc Mi~n
Nam
Cong ty C6 ph§.nDelu tu va Phat tri~n Nguy~n Kim

1.2 Giao djeh trQng y~u vOi eae ben eo lien quan

Ben lien quan NC}idung

Cong ty C6 ph§.n
Doeimexeo

C6 dong 100

Nim trU'(YeNimnay

Thu ti~n hang 32.996.700.000

Cong ty TNHH Thuong
m~i Sai Gon VInh Long
Cong ty C6 ph§.nDelu
tu va Phat tri~n NguySn
Kim

Ban e6 ph§.n

Tra nQ'yay

Tra 1iiiyay

31.017.500.000

16.000.000.000

3.197.556.000

1.3 Sa dO'eae ben lien quan: Xem chi ti~t tc;ticae thuySt minh V.'3, V.6, V.IO va V.15.
1.4 Giao djeh va sa dO' v6'i cae thanh vien quan ly eho ehat va eae ea nhan lien quan d~n cae

thanh vien eho ehat
Trong nam 2019, C9ng ty khong phat sinh giao dieh ban hang va eung dp dieh V\l v6i cae thanh
vien quiin 1ychu chot va cae ea nhan co lien quan v6i cae thanh vien chu ch6t khae.
Thu nh~p eua cae thanh vien ehu ch6t, chi ti~t g6m:

Cac thuy§tminh nay l~ h9phgn khOngtach rai cua cac bao cao tiJichinh dinh kem 35



CONG TY co pHANLUONG THljC THljC PHAM VINH LONG
THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH HOP NHAT
Nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thing 12nam 2019 •
(Thd hien bang Viet Nam Dong, ngoai tric trtarng h9P co ghi chit bang d6ng tiJn khac)

M8.u sa B09 - DNIHN
Ban hanh thea Thong tic s6

20212014/TT-BTC ngily 2211212014
eua B9 Tai ehinh

Khoan muc
Ti€n hrong, thu lao va phu dp

Ci}ng

Nam nay Nam trirec
559.200.000
559.200.000

634.500.000

634.500.000

2. Bao cao bi} ph~n
Thong tin bQphan diroc trinh bay theo linh V\IC kinh doanh va khu V\IC dia 1)'.

2.1. Linh V\fC kinh doanh

Bao cao bQphan theo linh V\IC kinh doanh bao g6m: Thi cong cong trinh va dich vu cong Ich.

Doanh thu ban
Nam nay hang hoa
Doanh thu thuan
v€ ban hang va
cung c~p dich vu
Gia vim hang ban

LQi nhujn gi}p

Doanh thu ban
Nam trU'O'c hang hoa
Doanh thu thuan
v€ ban hang va
cung dp dich vu
Gia v6n hang ban

LQi nhu~n gi}p

3. ss li~u so sanh

Doanh thu cung
cftp djch V\l

Doanh thu
khac

15.495.000

15.495.000
Doanh thu cung

cftp djch V\l
Doanh thu

khac

4.205.000

4.205.000

Ci}ng

15.495.000

15.495.000

Ci}ng

4.205.000

4.205.000

S6 S6 lieu so sanh la s6 Ii~u tren bao cao tai chinh cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12
nam 2018 dffkiSm toan boo Cong ty TNHH Ki~m toan va Tu vdn A&C. S6 li~u nay dffduqc di€u
chinh h6i t6 cac sai sot nam tru&c, C\! thS nhu sau:
Bi~n di}bg van chii sO-hfru sau di~u chinh
Chi tieu 31112/2019 31112/2018

119.599.820.000
37.281.400.080

(283.026.393.245)
(126.145.173.165)

V6n gop cua chit sa hfhl
Quy diu illphat triSn
LNST chua phan ph6i
van chii sO-hfru

119.599.820.000
37.281.400.080

(240.436.049.121)
(83.554.829.041 )

0110112018
119.599.820.000
37.281.400.080

(269.515.607.528)
(70.742.467.449)

Anh hU'o-og cac sai sot d~n cac chi tieu nam trU'O'cciia Bao cao k~t qua kinh doanh nam
2019

Chi tieu
Nam2018

TrU'CYcdi~u chinh
Nam2018

Sau (l1~uchinh

Chi phi quan 1)'doanh nghi~p 4.622.282.464 4.310.075.569

Chi phi khac 7.227.758 206.307.579

Lqi nhu~ sau thu~ (13.623.912.791) (13.510.785.717)
Lf do: fJiJu chinh chi phi kh&uhao trich vu(J( va phfin /o(li /(li chi phi.

Chenh l~ch

312.206.895

(199.079.821)

(113.127.074)

Cae thuyit minh nay la b9 phgn khOng tach rai ella cae bao cao tai chinh dinh kem 36



CONG TV CO PHAN LUONG THT!C THT!C PHAM viNH LONG
THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH HQP NHA.T

MOu sa B09 - DNIHN
Ban hanh thea Thong tu sc5

202120141TT-BTC ngay 22/1212014
cua Bi)Tai chinh

Nam tai ehinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2019
(ThJ hien bang Viet Nam Dong, ngoai tric trutmg h(YJJco ghi chit bang d6ng !i€n khac)

Anh hufrng cac sai sot len s6 dtr d§u nam cac chi tieu trinh bay tren Bang Can dBi k~ toan

t~i ngay 31112/2019.
31112/2018 31112/2018

Chi tieu Trmyc di~u chinh Sau di~u chinh Chenh l~ch
Phai thu ngin han khac (*) 34.729.546.431 1.025.800.990 33.703.745.441
Titi san cBdinh hfru hinh 26.280.613.315 23.805.764.873 2.474.848.442
Nguyen gia 72.482.218.644 68.711.316.192 3.770.902.452)
Gia tri hao man liiy k€ (**) (46.201.605.329) (44.905.551.319) (1.296.054.010)
Tai san c6 djnh va hinh 12.622.122.024 15.926.240.774 (3.304.118.750)
Nguyen gid 13.400.828.294 17.171.730.746 (3.770.902.452)
Gia tri hao man liiyki (**) (778.706.270) (1.245.489.972) 466.783.702
LQi nhu~n ch~a phan ph6i (250.151.918.112) (283.026.393.245) 32.874.475.133
(*) Lf do: Thue thu nhdp doanh nghiep phdt sinh nam 2007, 2008 truy thu theo quyet dinh cua Cue
thud Vinh Long vai s6 tiJn fa 31.347.563.097 tl6ng, tiJn phat chdm nop thud vai s6 tiJn fa
2.356.182.344 tl6ng.
(**) Lf do: ou« chinh phdn loai lai chi phi san fdp voi s6 tiJn fa 3.770.902.452 tl6ng hflch toan
VaGnguyen gia tai scm c6 tlinh hftu hinh sang tai scm c6 tlinh va hinh, tl6ng thili tliJu chinh gicim
khdu hao do trich vu(J1vai s6 tiJn fa 829.270.038 tl6ng.

4. Quan ly riii ro titi chinh
TAng quan

Ho~t dQngcua C6ng ty phat sinh cac rui ro tai chinh sau: Rui ro tin dl,lIlg,rui ro thanh khoan va
rui ro thi truOng.Ban TfmgGifund6c chiu trach nhi~mtrong vi~c thi~t l~p cac chinh sach va cac
ki~m soat nhfun giam thi~u cac rui ro tai chinh cling nhu gifun sat vi~c thgc hi~n cac chinh sach
va cac ki~m soat da thi~t l~p. Vi~c quan ly rui fO dugc thl,Ichi~n chu y~u boi Phong K~ toan -
Tai chinh thea cac chinh sach va cac thu t\lc da dugc Ban T6ng Gifund6c phe duy~t.

Riii ro tin d1}ng

Rui ro tin d\lIlgla rui ro rna mQtben tham gia trong hQ'Pd6ng kh6ng co kha nang thgc hi~ndugc
ngruaV\l cua minh dfuJ.d~n t6n th§.tv~ tai chinh cho C6ng ty.

C6ng ty co cac rui ro tin d\lIlgphat sinh chu y~u til cac khoan phai thu khach hang, ti~n gui ngan
hang.

Phcii thu khach hang

f)~ quan ly ng phai thu khach hang, Ban T6ng Gifund6c da ban hanh quy ch~ban hang v6i quy
dinh ch~t cM v~ cac d6i tuqng mua hang, dinh milc ban hang, h~ milc ng va thai h~ ng mQt
cach C\l th~. Hang thang Ban T6ng Gifund6c thgc hi~n ki~m tra vi~c tuan thu quy ch~ban hang
nay. Ngoai ra, nhan vien van phong k~ toan thuOngxuyen thea d5i ng phai thu d~ don d6c thu
h6i.

TiJn gt'ti ngan hcmg

Cac khoan ti~n glri ngan hang co ky h~ va kh6ng co ky h~ cua Cong ty dugc gui t~ingan hang
trong nu6c. Ban T6ng Gifun d6c C6ng ty khong nh~ th§.yrui ro tin d\lIlgnao til cac khoan ti~n
gui ngan hang. .

Cac thuyi! minh nay la hr phtJn kh6ng tach rai cila cac bao cao teli chinh dinh kem 37



CONG TY CO PHAN LlfONG THl/C THl/C PHAM ViNH LONG
THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH HQP NHAT

Mdu st} B09 - DNIHN
Ban hanh thea Thong tus6

202120 14ITT-BTC ngay 2211212014
cua Bi) Tai chinhNam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2019

(ThJ hien bang Viet Nam Dimg, ngoai tnr truong h9]Jco ghi chit bang dimg ti€n khdc)

Mile dQ nii ro tin dung t6i da d6i V01 cac tai san tai ehinh la gia tri ghi s6 cua cac tai san tai
ehinh (xem thuyet minh VIl.4 vS gia tri ghi s6 cua cac rei san tai ehinh).

Chua qua Chua qua Dil qua han Dii qua han
han hay chua han nlnrng nhung vaJho~c b] giam C<}ng

b] giam gia
b] giam khdng giam gia

gia gia
sA cuAi nam
Ti~n va cac khoan 9.644.499.071 9.644.499.071
nrong duong ti~n
Phai thu khach hang 61.990.049.068 61.990.049.068

Phai thu ngfulhan 1.382.391.573 1.382.391.573
khae
C9ng 9.644.499.071 63.372.440.641 73.016.939.712

sA diu nam
Ti~n va cac khoan 6.369.084.500 6.369.084.500
tuong dirong ti~n
Phiii thll khaeh hang 95.060.952.579 95.060.952.579

Phai thll ngfulh~ 1.025.800.990 1.025.800.990
khae
C9ng 6.369.084.500 96.086.753.569 102.455.838.069

Riii ro thanh khoan

Rui ro thanh khoan la rlii ro Cong ty g~p kh6 khan khi th\Ie hi~n ngrua V\l tai ehinh do thi€u ti~n.

Rui ro thanh khoan eua Cong ty ehu y€u phat sinh illvi~e cae tfli san tai ehinh va nq phai tra tai
ehinh e6 cae thCridi~m dao h:_ml~eh nhau.

Cong ty quan ly rlii ro thanh khoan thong qua cae bi~n phap: Thuemg xuyen theo d5i cae yeu
du v~ thanh toan hi~n tl;li va d\I ki€n trong wang lai d~ duy tri mQt luqng ti~n ciing nhu cae
khoan yay a mile phil hqp, gicim sat cae lu6ng ti~n phat sinh th\Ie t€ v&i d\I ki€n nhfun giam
thi~u anh huang do bien dQng cua cae lu6ng tiSn.

ThCrihl;lnthanh toan eua cac khoan nq phai tra tai chinh phi phai sinh d\Ia tren thCrih:_mthanh
toan thee hqp d6ng va chua duqc chiet kh~u nhu sau:

Tit 1 nam treY Tren 1 nam
xuang d~n 5 nam

Tren 5 nam C{}ng

sa cuai nam
Phai tra ngum ban
Cac khoan phai tra khac
CQng

19.105.000
65.408.648.209
65.427.753.209

19.105.000
65.408.648.209
65.427.753.209

sa dAu nam
PMi tra ngum ban
Cac khoan phai tra khac
C{}ng

33.955.000
57.847.930.695
57.881.885.695

33.955.000
57.847.930.695
57.881.885.695
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CONG TV CO PHAN LUONG THl/C THl/C PHAM ViNH LONG
TIIUYET MINH BAo cAo TAl CHINH HQP NHAT

M8.u sO B09 - DNIHN
Ban hanh thea Thong tu s6

20212014/TT-BTC ngay 22/1212014
cua so ts. chinh

Nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2019
(Fhi hien bang Vi?t Nam D6ng, ngoai trir truong h9P co ghi chu bang d6ng ti€n khac)

Ban T6ng Giam d6c cho rang mire dQnii ro d6i voi viec tra no la vira phai, Cong ty co kha nang
thanh toan cac khoan no d~n han tir dong ti~n tir heat dQngkinh doanh va tien thu ill cac tai san
tai chinh dao han.
Riii ro th] truong
Rui ro thi tnrong la rui ro rna gia tri hQ'Ply hoac cac luong ti~n trong nrong lai cua cong cu tai
chinh se bien dQngthea nhimg thay d6i cua gia thi tnrong,
Rui ro thi tnrong lien quan d~n heat dQngcua Cong ty g6rn: rili ro lai su~t va nii ro gia nguyen
v~t 1i~u.
Cac phan tich v~ dQnh~y, cac danh gia du6'i day lien quan d~n tinh hinh tai chinh cua Cong ty
~i ngay 31 thang 12 nam 2019 tren ccysa gia tri nQ'thuk. Muc thay d6i cua ty gia, lai su~t, gia
chUngkhoan, gia nguyen v~t 1i~usu dl,lilgdSphan tich dQnh~y duQ'cdga tren vi~cdanh gia kha
nang co thS xay ra trong vong rnQtnam t6i v6i cac di~u ki~n quan sat dUQ'ccua thi truOngt~i
thai diSrnhi~n t~i.

Riii ro Hii suit
Rui ro 1ai s~t 1anii ro rna gia tri hQ'P1yho~c cac 1u6ngti~n trong tuang 1aicua cong Cl,l tai
chinh se bi~n dQngthee nhUngthay d6i cua 1aisu~t thi truOng.
Rui ro 1aisu~t cua Cong ty chu y~u lien quan den cac khoan ti~n gui co ky h~ co 1aisu~t tha
n6i.
Cong ty danh gia rnuc dQanh huang do bi~n dQngcua lai su~t d~n 1Q'inhu~ sau thu~ va v6n
chu sa hilu cua Cong ty la khong dang kS do khong phat sinh cac khoan yay va ti~n gui ngan
hang co lai su~tc6 dinh trong thai gian gl'ri.

Riii ro v~ gia nguyen v~t li~u
Cong ty co rili ro v~ sg bien dQngcua gia nguyen v~t 1i~u.Cong ty quan 1yrili ro v~ gia nguyen
v~t 1i~ubfulgcach thee d5i ch~t che cac thong tin va tinh hinh co lien quan cua thi truOngnhfun
quan 1ythai diSrnrnua hang, ke ho~ch san xuit va rnuc hang t6n kho rnQtcach hQ'P1Y·

5. Gia tri hqp Iy eiia tai san va nQ'phai tra Uliehinh
Tai san tai ehinh

SB cuBi nam SBdiu nam Gia tr!hqp Iy
Gia g6c Gia g6c D\l' phOng S6 cu6i nam S6 diu namD\l' phong

TiBnvflcac
khoiintuong
duongtiBn
Phai thu
khach hang
Phai thu
ngfu1h~
khac
Ci}ng

9.644.499.071 6.369.084.500 9.644.499.071 6.369.084.500

61.990.049.068 61.990.049.068 95.060.952.579 95.060.952.579

1.382.391.573 173.159.046 1.025.800.990 173.159.046 1.209.232.527 852.641.944

7.221.726.44473.016.939.712 62.163.208.114 102.455.838.069 95.234.111.625 10.853.731.598

NQ'phai tra tai ehinh
Gia tri ghi sA Gia tr! hqp Iy

S8 cu8i nam S8 dAu nam S8 cuBi nim S8 dAu nim

Phai tra nguai ban 19.105.000 33.955.000 19.105.000 33.955.000
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CONG TV CO pHAN LUONG THT!C THT!C PHAM ViNH LONG
THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH H<}PNHAT

Ma.u s6 B09 - DNIHN
Ban hanh thea Th6ng tu s6

20212014ffT-BTC ngay 22/1212014
cua B¢ Tai chinhNam tai chinh k~tthuc ngay 31 thang 12 nam 2019

(Thd hien bang VietNam Dong, ngoai trtr truong hop co ghi chu bling a6ng tiJn khac)

Gia tr] ghi sA Gia tr] hQ'P ly

SBcuBinam S8 dftu nam S8 cu8i nam sa diu nam
57.847.930.695

------
57.881.885.695 ------Gia tri hop ly cua cac tai san tai chinh va no phai tra tai chinh duoc phan anh thee gia tri co th~

diroc chuyen d6i trong mot giao dich hien tai gitra cac ben co d~y du hieu biSt va mong muon

giao dich.
C6ng ty sir dung phuong phap va gia dinh sau d~uoc tinh gia tri hqp ly eua cae tai san tai ehinh
va nQ'phai tra tai ehinh:
_Gia tri hqp ly eua ti€n va eac khoan tuong duong ti€n, phai thu khach hang, cae khoan phai thu
khae, phai tra nguai ban va cae khoan phai tra khae ngfu1h~ tuong duong gia tn s6 saeh (dii
tm dv pheng eho phk uae tinh co kha nang kh6ng thu h6i dUQ'e)eua cae khoan m\le nay do
co ky h~ ngfu1.

- Gia tri hqp ly cua cae khoan d~u tu nb gift dSnngay dao h~ va cae tai san tai ehinh sk sang
d~ ban dUQ'eniem ySt tren thi truang chUngkhoan la gia giao dieh c6ng b6 t<;lingay kSt thue
nam tai chinh.

6. Nhfrng khoan nQ'ti~m tang, khoan cam k~t va nhfrng thong tin tai chinh khac

Can cu Th6ng bao s6 01a ngay 20103/2020 cua Tea an Nhan dan huy~n Hen D~t v€ vi~c th\lly
don khai ki~n cua Ong Le Minh Vi~t yeu c~uC6ng ty TNHH Luong thvc Kien N6ng phai thanh
toan ti€n luong va thil lao trong qua trinh lam vi~c vai s6 ti€n la 516.447.000 d6ng; trong do,
ti~n luong tinh tu ngay 12/11/2011 dSnngay 31/12/2019 la 237.447.000 d6ng va ti€n thil lao k~
tu ngay 15/03/2012 dSn ngay 31/12/2019 la 279.000.000 d6ng (muc thil lao 3.000.000
d6ng/thangCan cu vao QuySt dinh s6 27/QD-KN cua Chu tich HQid6ng Thanh vien C6ng ty ky
ngay 29103/2012). DSn thai di~mphat hanh bao cao kiSm toan hqp nh~t nay, V\l ki~n chua duQ'c
hoan t~t nen T~p doan chua ghi nh~ khoan tiSn luong va thil lao phai tra thee d€ nghi cua Ong

LeMinhVi~t.

7. S1}'ki~n sau ngay k~t thuc nien dQ
Kh6ng co sv ki~n dang chu y nao xay ra kS illngay l~p bao cao tai chinh nay co th~ lam sai l~ch
cac s6 li~uduQ'ctrinh bay tren bao cao tai chinh hqp nh~t cua T~pdoan.

Cac khoan phai tra khac

CQng
65.408.648.209

65.427.753.209 19.105.000 33.955.000

NgU'OiI~p bi~u

Thanh ph6 VInh Long, ngay 20 thang 02 nam 2 ,0

K~ Toan trU'Ong

PH~M THJ cAM NHUNG PHAN NGQC BiNH
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