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TỔNG QUAN

✽ EVERPIA VIÊT NAM là ô t ó ố đầ t Hà Q ố đầ tiê t i Việt N từ ă 1993 Từ đó đế✽ EVERPIA VIÊT NAM là công ty có vốn đầu tư Hàn Quốc đầu tiên tại Việt Nam từ năm 1993. Từ đó đến
nay, công ty liên tục phát triển và dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh Bông tấm, Chăn ga gối
đệm.

✽ EVERPIA VIÊT NAM là công ty sản xuất và kinh doanh sản phẩm Bông tấm và Chăn Ga Gối đệm lớn✽ EVERPIA VIÊT NAM là công ty sản xuất và kinh doanh sản phẩm Bông tấm và Chăn Ga Gối đệm lớn
nhất tại Việt Nam với vị thế luôn dẫn đầu.

✽ EVERPIA VIỆT NAM sở hữu giấy phép sản xuất và kinh doanh độc quyền các nhãn hiệu ‘THERMOLITE’,
‘DACRON’ được cấp bởi công ty INVISTA Hoa kỳ, và ‘ADVANSA’ của công ty ADVANSA Đức. Đây là những
hã hiệ Bô hà đầ ê hế iớinhãn hiệu Bông hàng đầu trên thế giới.

✽ EVERPIA VIỆT NAM đã phát triểu thương hiệu ‘EVERON’, nhãn hiệu Chăn ga gối đệm hàng đầu tại thị
trường Việt Nam. Từ đó đến nay, sản phẩm EVERON đã được cung cấp trên toàn quốc thông qua hệ
thống trên 250 đại lý độc quyềnthống trên 250 đại lý độc quyền.

✽ Doanh thu của EVERPIA VIÊT NAM gồm 77% doanh thu từ hoạt động sản xuất và kinh doanh chăn ga
gối đệm, còn 23% từ sản xuất và kinh doanh bông tấm (doanh thu năm 2009). Hiện nay, EVERPIA VIỆT
NAM, với mức tăng trưởng nhanh, về cơ bản đã thành công trong việc chiếm lĩnh thị trường nội địa, và
đ h ớ ới iê ấ khẩđang hướng tới mục tiêu xuất khẩu .

✽ EVERPIA VIỆT NAM đang cố gắng để trở thành một trong những doanh nghiệp được ưa chuộng nhất
tại Việt Nam và hướng tới mục tiêu Niêm yết trên thị trường chứng khoán trong thời gian sắp tới.
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TỔNG QUAN

Tên công ty :   Công ty cổ phần Everpia Việt Nam

Tổng giám đốc :   Ông Lee Jae Eun

Năm thành lập :   tháng 12, 1993      

L i hì h d h hiệ Cô t ổ hầLoại hình doanh nghiệp :   Công ty cổ phần

Vốn điều lệ :   VND 107,200,000,000

Lĩnh vực kinh doanh chính :ự

~ Sản xuất và kinh doanh Bông tấm

~ Sản xuất và kinh doanh Chăn ga gối đệm

EVERPIA VIETNAM JSC.
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TỔNG QUAN

Lịch sử hoạt động

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu cổ đông
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LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG

TỔNG QUAN

1993. 12. : Thành lập công ty TNHH “Viko Moolsan” 100% vốn đầu tư Hàn Quốc

1994. 04. : Lắp đặt dây chuyền sản xuất Bông tấm và bắt đầu hoạt động kinh doanh Bông Tấm

1995. 05. : Lắp đặt dây chuyền sản xuất và bắt đầu kinh doanh các sản phẩm Chăn – Ga – Gối – Đệm

1999. 07. : Khai trương nhãn hiệu Chăn ga gối đệm EVERON

2000. 03. : Nhận giấy phép sản xuất và kinh doanh độc quyền bông ‘Dupont’ tại thị trường Việt Nam

2003. 10. : Tách nhà máy tại Hà Nội thành công ty độc lập: công ty TNHH Viko Glown Hà Nội

2005. 07. : Tiếp quản hoạt động kinh doanh sản phẩm Chăn ga tại thị trường miền Nam

2006. 09. : Được cấp lại giấy phép sản xuất và kinh doanh độc quyền bông “Thermolite” của Invista Hoa Kỳ

(tên mới của sản phẩm bông Dupont)

2007. 05. : Chuyển đổi loại hình hoạt động sang công ty cổ phần

2007. 06. : Tiếp nhận đầu tư của tập đoàn ‘Mirae Asset & Map Fund 1’: 1.200.000 USD.

2007. 09. : Tiếp nhận đầu tư của quỹ ‘Dream fund 7’ : 500,000 USD.

2008. 08. : Đạt chứng chỉ ISO 9001:2000 (nay là 9001:2008) của tổ chức TQSC International Ply.

2008. 09. : Nhận giấp phép sản xuất và kinh doanh độc quyền bông ‘Dacron’ dành cho các sản phẩm Chăn ga

2009. 02. : Đầu tư vào công ty con ‘Mattpia Vietnam JSC’ chuyên sản xuất đệm lò xo

2009 06 Phát hà h iê lẻ 2 5 t iệ ổ hầ iá 36 000 đồ /

EVERPIA VIETNAM JSC.
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2009. 06. : Phát hành riêng lẻ 2.5 triệu cổ phần giá 36.000 đồng/cp

2010.01. : Nhận giấy phép sản xuất và kinh doanh độc quyền bông ‘Advansa’



TỔNG QUAN

CƠ CẤU TỔ CHỨC
Cô t CP E i Việt NCông ty CP Everpia Việt Nam

Vốn điều lệ: 107.200.000.000 VND

Số lượng CNV: 810 người

VP Hồ Chí
MinhVP Hà Nội

CÔNG TY CP EVERPIA 
VIỆT NAM

Kd Chă ối đệ• Kd Chăn ga gối đệm
• Kd Bông tấm

Nhà máy
Đồng Nai

Nhà máy
Hà Nội g

Công ty con
Mattpia VN 
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TỔNG QUAN

CƠ CẤU TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị Ban Kiểm soát

Ban Tổng giám đốc

Bộ phận Kinh doanh Bộ phận Kế hoạch

Ban Tổng giám đốc

KD Bông tấm

Sản xuất
KD Chăn ga Kế toán

Nhân sự - Tổng hợp
Kiểm soát

nội bộ

Quản lý chung: 
• Tài chính
• Mua sắm

X ất hậ khẩ

Marketing Chăn ga

Kế toán

Kế hoạch

ITCN Hồ Chí Minh
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• Xuất nhập khẩu
• Kho bãi

Kinh doanh mới
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TỔNG QUAN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Lee Jae Eun
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Tổng giám đốc điều hành

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Park Soon O
Thành viên Hội đồng quản trị

Phó tổng giám đốc

Ông Cho Yong Hwan
Thành viên Hội đồng quản trị

Phó tổng giám đốcTổng giám đốc điều hành Phó tổng giám đốc Phó tổng giám đốc

Sinh năm 1964 Sinh năm 1966 Sinh năm1966

Quốc tịch: Hàn Quốc Quốc tịch: Hàn Quốc Quốc tịch: Hàn Quốc

Cử nhân Kinh tế trường ĐH Sung 
Kyun Kwan – Hàn Quốc

20 năm kinh nghiệm trong lĩnh

Cử nhân Luật trường ĐH Sung 
Kyun Kwan – Hàn Quốc

Ông Park Soon O cũng có 20 năm

Cử nhân khoa học Polymer 
trường Kyungbook – Hàn Quốc

Với hơn 10 năm kinh nghiệm làm20 năm kinh nghiệm trong lĩnh
vực Tài chính và đầu tư tại các vị
trí khác nhau
Với mục tiêu phát triển hoạt động
kinh doanh của riêng mình, ông
đã đầ t à Việt N Hiệ

Ông Park Soon O cũng có 20 năm
kinh nghiệm trong hoạt động tài
chính tại Hàn Quốc.  Cùng đầu tư
vào Everpia Việt Nam với ông Lee 
Jae Eun, hiện nay ông đã chuyển
hẳ ệ để h

Với hơn 10 năm kinh nghiệm làm
việc trong lĩnh vực chăn ga gối
đệm tại Việt Nam, ông là người đã
khai trương sản phẩm Everon.  
Hiện nay ông giữ chức vụ Phó
ổ á đố bộ hậ ế h hđã đầu tư vào Việt Nam.  Hiện

nay, ông Lee Jae Eun là cổ đông
lớn nhất của Everpia Việt Nam

hẳn sang Việt Nam để tham gia
quản lý với tư cách là Phó tổng
giám đốc Bộ phận kinh doanh.

tổng giám đốc bộ phận Kế hoạch, 
quản lý các hoạt động Kế toán, IT, 
Hành chính nhân sự và Kế hoạch
kinh doanh
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TỔNG QUAN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Nguyễn Văn Đào
TV Hội đồng quản trị

GD Hành chính – Nhân sự

Ông Lee Je Won
TV Hội đồng quản trị
GĐ CN Hồ Chí Minh

Ông Trương Tuấn Nghĩa
TV Hội đồng quản trị

Phó TGĐ AsiaInvest group

Bà Lê Thị Thu Hiền
TV Hội đồng quản trị

Tổng GĐ CT CK EurocapitalGD Hành chính Nhân sự

Sinh năm 1950

Quốc tịch: Việt Nam

GĐ CN Hồ Chí Minh

Sinh năm 1967

Quốc tịch: Hàn Quốc

Phó TGĐ AsiaInvest group

Sinh năm 1970

Quốc tịch : Việt Nam

Tổng GĐ CT CK Eurocapital

Sinh năm 1974

Quốc tịch : Việt Nam

Cử nhân chuyên ngành
Thăm dò khoáng sản

Tốt nghiệp đại học tại Bắc

Cử nhân đại học Hanyang –
Hàn Quốc

Với hơn 5 năm làm việc tại

Thạc sĩ Tài chính – ngân
hàng tại Paris Dauphine 

Với hơn 15 năm kinh

Cử nhân chuyên ngành Tài
Chính – Ngân hàng tại Học
Viện Ngân Hàng

Tốt nghiệp đại học tại Bắc
Triều Tiên, ông Đào là
người am hiểu văn hóa
Hàn Quốc và là cầu nối giữa
nhà đầu tư Hàn Quốc và

ời l độ Việt N

Với hơn 5 năm làm việc tại
Việt Nam, ông Lee Je Won 
phụ trách chính các hoạt
động marketing sản phẩm
Everon tại thị trường miền

ó hầ à ố độ

Với hơn 15 năm kinh
nghiệm trong lĩnh vực tài
chính, đầu tư, đặc biệt là
M&A, ông Nghĩa chính thức
trở thành thành viên Hội
đồ ả ô ừ

Có 15 năm kinh nghiệm
trong hoạt động ngân hàng, 
chứng khoán. Bà đã đồng ý 
trở thành thành viên của

ệ ừ hángười lao động Việt Nam Nam, góp phần vào tốc độ
tăng trưởng ổn định của chi 
nhánh trong thời gian qua

đồng quản trị công ty từ
tháng 6/2009

Everpia Việt Nam từ tháng
6/2009
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TỔNG QUAN

BAN KIỂM SOÁT

Ông Kwon Jong Myong
Trưởng Ban Kiểm soát

BAN KIỂM SOÁT

Ông Suh Seung Chul
TV Ban Kiểm Soát

Bà Trương Thị Kim Hoa
TV Ban Kiểm soátTrưởng Ban Kiểm soát TV Ban Kiểm Soát TV Ban Kiểm soát

Sinh năm 1966 Sinh năm 1967 Sinh năm 1966

Quốc tịch : Hàn Quốc Quốc tịch : Hàn Quốc Quốc tịch : Việt NamQ ị Q

Cử nhân Kế toán tại đại học Kyung 
Sung – Hàn Quốc

Ông đã từng tham gia công tác

Quốc tịc : à Quốc

Cử nhân Quản trị kinh doanh tại
đại học Hàn Quốc – Hàn Quốc

Với t ê 10 ă ki h hiệ là

Quốc tịc : ệt a

Cử nhân Tài Chính – Ngân hàng
ĐH Kinh tế quốc dân

Bà đã là iệ t i E i ViệtÔng đã từng tham gia công tác
quản lý tại công ty Everpia Việt
Nam từ năm 2004 đến 2007 với
tư cách là Kế toán trưởng, vì vậy
ông hiểu rất rõ các hoạt động của

Với trên 10 năm kinh nghiệm làm
việc tại Việt Nam, ông hiểu rõ văn
hóa và phong cách làm việc của
người Việt.  Hiện ông đang là
Giám đốc chi nhánh công ty TNHH  

Bà đã làm việc tại Everpia Việt
Nam từ năm 1995 trong lĩnh vực
kinh doanh Bông tấm, bà hiểu rất
rõ các quy trình công việc trong
công ty.  Bà mới chính thức được

công ty.  Từ năm 2007, chấm dứt
hoạt động quản lý, ông chính thức
được đề cử vị trí Trưởng ban Kiểm
soát công ty.

Kanaan Saigon.  Ông chính thức là
thành viên Ban Kiểm soát Everpia
Việt Nam từ năm 2007

bổ nhiệm vị trí thành viên trong
Ban Kiểm soát vào tháng 4,2010
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TỔNG QUAN

CƠ CẤU CỔ ĐÔNGCƠ CẤU CỔ ĐÔNG

SL cổ đông SL cổ phần Tỷ lệ

Việt Nam 22 5,661,881  52.82% Vietnam
53%

Foreign
47%

Số liệu chốt ngày 27/03/2010

Nước ngoài 97 5,058,119  47.18%

Tổng cộng 119  10,720,000  100.00%

53%

SL cổ đông SL cổ phần Tỷ lệ

Tổ chức 12 4,343,000  40.51%

Cá nhân 107 6,377,000  59.49%

Tổng cộng 119 10,720,000 100%

Instituition 
41%

Individiual
59%

Tổng cộng 119  10,720,000  100%

SL cổ đông SL cổ phần Tỷ lệ

T ê 5% 3 3 980 000 37 13% U d 1%Trên 5% 3  3,980,000  37.13%

Từ 1% đến 5% 13  4,385,015  40.90%

Dưới 5% 103  2,354,985  21.97%

Tổng cộng 119 10 720 000 100%

Over 5%
37%

From 1% to 
5%
41%

Under 1%
22%
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Tổng cộng 119  10,720,000  100% 41%



THÀNH TỰU NĂM 2009

Các hoạt động chính

Kết quả doanh thu

Tình hình tài chính
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THÀNH TỰU NĂM 2009

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ ‐ THÁNG 6/2009

1
ĐÀMPHÁNMUANHÀMÁY TẠIĐỒNGNAI

Công ty CP Everpia VN đã đàm phán và ký kết

2

Được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông
bất thường năm 2009, Everpia Việt Nam đã thực
hiện việc phát hành riêng lẻ cho các đối tác chiến
lược. Số lượng phát hành: 2.500.000 cổ phần,
giá phát hành: 36 000 đồng/cp Số tiền huy

g y p p ý
hợp đồng với Viettinbank Chi nhánh Biên Hòa,
để mua lại nhà máy và các thiết bị máy móc tại
Khu công nghiệp Biên Hòa. Tổng giá trị hợp
đồng: 2.500.000 USD + 3 tỷ VND. Theo kế
hoạch tháng 5/2010 E erpia VN có thể tiếpgiá phát hành: 36.000 đồng/cp. Số tiền huy

động được dùng để đầu tư cho mở rộng sản
xuất, bổ sung vốn kinh doanh.

hoạch,tháng 5/2010, Everpia VN có thể tiếp
quản nhà máy này sau khi thanh toán nốt giá trị
hợp đồng và nhận đủ giấy tờ sở hữu hợp pháp

Nâng cấp và cải tạo hệ thống máy móc
công ty

ổ ố ố ầ ỷ ả

3

Tổng số vốn đầu tư: 12.6 tỷ VND cho cả nhà máy
tại Hà Nội và Đồng Nai.

Đặc biệt là việc đầu tư, thay hệ thống đốt ngoài
bằng dầu Diesel sang hệ thống đốt trong bằng

ề ấ ổ ầ
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Gaz cho 02 dây chuyền bông tấm, tổng đầu tư là
2.6 tỷ đồng. Theo tính toán, năm 2009 Everpia
VN đã tiết kiệm được 1.6 tỷ đồng nhiên liệu



THÀNH TỰU NĂM 2009

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

Thiết lập hệ thống ERP và Barcode

‐ Dự án bắt đầu từ tháng 12/2007, đến tháng

4
Đầu tư vào công ty con

5

5/2009, hệ thống quản lý doanh nghiệp ERP
chính thức được sử dụng tại trụ sở chính Hà Nội;
từ T10,2009 ERP cũng được triển khai ở CN Hồ
Chí Minh. ERP chính thức được sử dụng trên
toàn công ty từ tháng 1 2010

Tháng 3, 2009, Hội đồng quản trị công ty đã họp
và quyết định đầu tư 2,4 tỷ VND vào công ty con
Mattpia VN JSC. – chuyên sản xuất đệm lò xo ‐‐

Everpia VN nắm giữ trên 58% tổng số cổ phần
công t nàtoàn công ty từ tháng 1,2010.

‐ Tháng 11,2009 hệ thống mã vạch barcode được
triển khai áp dụng cho các sản phẩm Chăn ga gối
đệm

công ty này.

6
Hoạt động xin niêm yết

T16/09/2009, Everpia VN đã hoàn thành hồ sơ

7
Đầu tư vào cổ phiếu

Tháng 12‐2009 Hội đồng quản trị quyết định

6

thủ tục và nộp lên Sở giao dịch chứng khoán Hồ
Chí Minh. Tuy nhiên từ đó đến nay, vì lý do chưa
có thông tư văn bản hướng dẫn niêm yết cho các
công ty có vốn đầu tư nước ngoài sau quyết định
số 55/2009/QD‐TTg của Thủ tướng chính phủ

Tháng 12‐2009, Hội đồng quản trị quyết định
đầu tư 700 triệu đồng vào 2.200 cổ phần (chiếm
4.58% tổng số cố phần) của công ty CP Dược
phẩm Băc Ninh

EVERPIA VIETNAM JSC. 15

số 55/2009/QD‐TTg của Thủ tướng chính phủ,
nên Sở GDCK chưa có cơ sở để chấp thuận niêm
yết cho Everpia VN



KẾT QUẢ DOANH THU

THÀNH TỰU NĂM 2009

Năm
Chăn ga Bông tấm Bông chần DT khác Tổng

Số tiền Tăng % Số tiền Tăng % Số tiền Tăng % Số tiền Tăng % Số tiền Tăng %

Đơn vị: triệu VND

Yr. 2007  163,340  42.67% 65,767  65.25% 10,251  ‐61.09% 843  253.47% 240,201  32.81%

Yr. 2008  251,550  54.00% 64,477  ‐1.96% 9,912  ‐3.32% 8,578  917.96% 334,517  39.27%

Yr. 2009  326,724  29.88% 63,301  ‐1.82% 10,371  4.64% 24,051  180.37% 424,448  26.88%

Đ ị t iệ VND Đ ị t iệ VND
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

THÀNH TỰU NĂM 2009

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Năm 2007 2008 2009
A.  TÀI SẢN LƯU ĐỘNG 112,892 140,350 320,472

Đơn vị: triệu VND

Năm 2007 2008 2009

A. NỢ PHẢI TRẢ 88,442 69,442 80,120
Tiền 4,960 19,952 130,691
Phải thu ngắn hạn 28,185 43,874 55,001
Hàng tồn kho 75,939 75,039 131,056
Tài sản ngăn hạn khác 3,808 1,484 3,724

Nợ ngắn hạn 88,160 68,841 80,030

Nợ dài hạn 281 601 90

B.  VỐN CHỦ SỞ HỮU 113,346 160,847 335,422
Tài sản ngăn hạn khác 3,808 1,484 3,724

B. TÀI SẢN LƯU ĐỘNG 88,895 89,939 95,071
Tài sản cố định 81,623 85,299 87,060
Đầu tư dài hạn 3,088

Vốn chủ sở hữu 54,800 82,200 107,200

Thặng dư vốn cổ phần 20,400 6,000 71,000

Quỹ khác của Vốn CSH 0 34 1,148

h hâ hốTài sản dài hạn khác 7,272 4,639 4,922
TỔNG TÀI SẢN 201,787 230,288 415,542

LN chưa phân phối 38,146 72,613 156,074

TỔNG NGUỒN VỐN 201,787 230,288 415,542
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

THÀNH TỰU NĂM 2009

BÁO CÁO KẾT QUẢ  KINH DOANH

Đơn vị: triệu VND 31.65%

30 00%

35.00%

Năm 2007 2008 2009
Doanh thu thuần 240,201 334,517 424,448
Giá vốn hàng bán 183,722 223,867 247,664
Lợi nhuận gộp 56,479 110,650 176,783 10.25%

22.11% 20.74%
18.25%

25.70%

15.22%

20.31%

0 00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

ợ ậ gộp , , ,
Doanh thu HĐ Tài chính 382 364 9,820
Chi phí HĐ Tài chính 3,247 4,944 8,912
CP Bán hàng và QLDN 31,349 41,459 67,102
L i h ậ th ầ 22 265 64 611 110 589

8.61%

15.22%

0.00%

5.00%

10.00%

Yr.2007 Yr.2008 Yr.2009
ROA ROE Profit ratioLợi nhuận thuần 22,265 64,611 110,589

Lợi nhuận khác 3,590 468 ‐303
Lợi nhuận trước thuế 25,855 65,079 110,286
Thuế thu nhập DN 5,171 14,168 24,096

8,220

10,720

8,000

10,000

12,000

9,092 

Lợi nhuận sau thuế 20,684 50,911 86,190

Số lượng CP 5,480,000  8,220,000  10,720,000 
EPS (VND) 3,774  6,194  9,092 

5,480

2,000

4,000

6,000

3,774 

6,194 
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

THÀNH TỰU NĂM 2009

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

Đơn vị 2007 2008 2009

Khả năng thanh toánKhả năng thanh toán

KN thanh toán hiện hành lần 1.28 2.04 4.00 

KN thanh toán nhanh lần 0.38 0.93 2.32 

Hiệu quả hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng/năm 3.34 4.43 4.12 

Tỷ suất tài chính

Nợ trên vốn chủ sở hữu 0.78 0.43 0.24 

Nợ trên tài sản 0.44 0.30 0.19 

Tỷ suất sinh lờiTỷ suất sinh lời

ROA % 10.25% 22.11% 20.74%

ROE % 18.25% 31.65% 25.70%

ỷ ấ % % % %

19

Tỷ suất lợi nhuận % 8.61% 15.22% 20.31%

Lợi nhuận/lợi nhuận gộp % 36.62% 46.01% 48.75%



PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2010

Mục tiêu doanh thu

Kế hoạch hoạt động

EVERPIA VIETNAM JSC. 20



MỤC TIÊU DOANH THU QUA CÁC THÁNG

PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2010

Đơn vị: triệu VND

Năm 2010 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Tổng %tăng

Everon ‐ HN 23,796  7,481  14,040  9,287  12,750  21,758  11,821  15,381  25,459  44,684  66,645  63,470  316,573  20.00%

Everon – HCM 5,601  3,546  5,892  3,367  3,874  7,725  6,461  7,834  6,671  10,795  9,657  16,673  88,097  30.00%

PD – HN 1,218  1,111  9,788  15,580  18,805  19,185  22,035  10,255  6,835  4,080  3,415  1,710  114,019  67.95%

PD – HCM 2,547  1,406  3,558  3,963  4,596  3,731  3,644  3,879  3,689  2,741  4,360  1,966  40,082  41.86%

KD mới 0  0  0  0  0  0  0  0  2,280  2,280  3,420  3,420  11,400 

Tổng cộng 33,162  13,543  33,278  32,197  40,025  52,400  43,962  37,350  44,935  64,581  87,498  87,239  570,171  34.30%

Đơn vị : triệu VND

500,000 

600,000 

200,000 

300,000 

400,000 
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2010

Phát triển ngành hàng chăn ga gối
đệmmới dành cho thị trường cao

Thiết lập các nhóm phụ trách hoạt
động xuất khẩu với 05 thị trường
mục tiêu: Mỹ Châu Âu Trungđệmmới dành cho thị trường cao

cấp.  Sản phâm mới sẽ được đưa
ra thị trường thông qua kênh bán
hàng mới, độc lập với hệ thống
bán hàng EVERON

mục tiêu: Mỹ, Châu Âu, Trung
Đông, Nga và Hàn Quốc.  Nhiệm
vụ của các nhóm này là nghiên
cứu và từng bước đưa sản phẩm
của công ty làm quen với thịbán hàng EVERON của công ty làm quen với thị
trường

Tiếp quản nhà máy tại khu công
nghiệp Biên Hòa tỉnh Đồng Nai

Dự kiến mua sắm nhà máy mới
tại khu vực lân cận với nhà máynghiệp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, 

sau khi thanh toán nốt ½ hợp
đồng mua ký với Vietinbank Bien 
Hoa và nhận đầy đủ hồ sơ sở hữu
hợp pháp

tại khu vực lân cận với nhà máy
hiện tại (Dương xá – Gia Lâm – Hà
Nội).  Mục đích là mở rộng kinh
doanh, giảm tải cho nhà máy hiện
tại

22
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2010

Ổ THANH TOÁN CỔ TỨC TỪ

LỢI NHUẬN SAU THUẾ 2009
Tại đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2010 các

NIÊM YẾT TRÊN THỊ 
TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
Đã nộp hồ sơ chính thức
từ ngày 16/09/2009, trong

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU 
TĂNG VỐN ĐiỀU LỆ

Được sự chấp thuận của đại
hội đồng cổ đông thường

thường niên năm 2010, các
cổ đông đã quyết định tỷ lệ
chia cổ tức năm 2009 sẽ là
25%, trong đó 10% bằng
tiền mặt, 15% bằng cổ

g y / / , g
năm 2010, Everpia VN sẽ
tiếp tục bổ sung hồ sơ,
chuẩn bị sẵn sàng để ngay
khi có thông tư hướng
dẫ ủ Bộ tài hí h

niên năm 2010, Hội đồng
quản trị công ty Everpia VN
đang lên phương án phát
hành cổ phiếu để tăng vốn
điều lệ ặ , g

phiếu.
Việc phân chia cổ tức sẽ
được thực hiện vào khoảng
tháng 5 – 6 năm 2010, sau

dẫn của Bộ tài chính,
Everpia VN sẽ được xem
xét chấp thuận niêm yết
trên thị trường chứng
khoán Việt Nam – cụ thể

điều lệ.
Số tiền huy động được sau
phát hành dùng để đầu tư
mua sắm nhà máy mới tại
Hà Nội nâng cấp nhà máy g ,

khi có được sự chấp thuận
của Ủy ban chứng khoán
nhà nước về việc trả cổ tức
bằng cổ phiếu

oá ệt a cụ t ể
là Sở giao dịch CK Hồ Chí
Minh.

Hà Nội, nâng cấp nhà máy
hiện tại, nghiên cứu thị
trường xuất khẩu và bổ
sung vốn kinh doanh
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2009

CONG TY c6 PI·IAN EVERPIA VIET N. M
Bao cao Ii.i chinh hcrp nhl.1 cho nam iai chfnh k~llhuc ngay 31/1212009

M~u BIlI-DN
BANG AN 061 Id; TO . N

T~i ngay 31 Ihang 12 nilm 2009

TA!SAN MS TM 31/1212009 01/01/2009
VNO V 0

A
100 321.013.~0.809 l-t0.349.569.781

I Ti~n 110 5-1 130.783.252.B<H 19.951.750.456
I T' III 8.995.528.225 19.951.750.456l<:tl
2. ac khoan lu<mg duong ti~ 112 121.787.724.639

III "':k khoan phfti thu ngfin h1.'11 130 54.517.876.781 -t3.874.070.587
I Phai lhu khach hang 131 48.103.042.260 4 .192316.276

2 Trli Wac eho ngum ban 132 9.065.726.564 1.88 7. 648.829
3 k khoan phai lhu khk 135 5.2 3.221.448,470 4.666.445.855
4 D\I' phong phai UlU ng3n h~n kl16 doi 139 (5.872340.513) (5.872.340.373)

IV Hang IAn kho 140 5-3 131.839.193.255 75.039.369.351

I Hdng Illn kho 141 131.839.193.255 75.039.369.351

V T;ii san ngfin hl;tll kh{IC 150 3.873.217.909 1.484.379.387
I hi phI Ira Imac ng3n h~n 151 5,4 1.874.600.638 648.7 0.952
2 TIlU~ GTGT dllQC kh5u lrir 152 153.752.450

'l1lU~ va cae khoan khac phai thu ha
154 264.669.009 176.349.097

3 nuac
3 Tai san ng3n h~n khac J58 5.5 1.580.195.8J2 659.299.'38

TAl SAN DN I N
200 95.760.079.350 89.93&524.221B (200 ~ 22~2501-260)

I Tai san eA (Hnh 220 89.974.802.402 85.299.190.822
I Tai san c6 d~' hilu hinll 221 5.6 64.806.717.603 56.799.409.371

Ngllyengia 222 154.265.22 .802 1 .6il.342.64i
OM Iri Iwo mOil hiy kB 223 (89.458.511.199) (8J.8il.933.2i6)

2 Tai san c6 dinh vo hinh 227 .7 20.873.989.767 25. '76.003.402

Ngll)'engla 228 32.3 i6. 298. 196 35.254.628.290
OM Irf Iwo mbn liiy kB 229 (11.502.308.429) (9.8i8.624.888)

3 Chi phi "a dlmg CC1 ban do dang 230 5.8 4.294.095.032 3.123.778.049

D C,k kholin dAu ht laj <hinh dai h',tn 250 693.200.000
I D~u hr ,l1Ji h;'!.n khac 258 5.9 693.200.000

III Tai san dai h~n khac 260 5.092.076.948 4.639.333.399
I hi phi Ira lmae dili h~n 261 5.10 4.567.245.4 3 4.546.559.724

2. T:ii san d.i h~n kh.c 268 524.831.515 92.773.675

T6NG TA! sA '(270 - 1~200) 270 416.773.620.159 230.288.094.002
Tru'O'ng V~n 19hJ;.t
KJ~m Loall ,"en
C!tltllg du Ki~m loilil vion s6 1140/KTV

CONG TV HlJP DANH KJb,t ToA vt.e:r NAM
Try slid..... tlfJ Jti NVi

S~ 17. U 2C.Y.h~d<I tIu TI'Ullll Yen,
PhtTr'l.lIil m.. QuID eli:.. Gi4y.

·ThI.h ",I III Na,

Till -+84(4)37832121
F.D: .(")3i9:32122

Smtll h,\I'IOIti!lep/IlVletll.amOli
wv."Werg,....lnnfl1J9Ig

Hi}llli~lIg QUfm Lrt \'a Ball CUm' l'hk
COlIg ty C6 ph~n Everpia VI~t filii

BAo cAo KltM ToAN
va Bao clio tili chlnh hQll nhllt rubn 2009 eua Cong ty c6 plum Everpia Vi~t am

Killh g.-rl;

~iAVIETNAM

ChUng 16i d3 ti~n hroth ki~m tolln Bang Can doi k~ Iolln Iwp nhilt lai ngay 31 thAng 12 nAm 2009. Bao
cao K~t qua hO<,lI d{>ng kinh doonh hQll n1~l. Bao clio LtnI ehuy6n ti6n t~ h\lJl nh§! vB cae T1lUyfll minh
Bao e:\o lin ehir,h hQll nhfu. eM yi\u eho nilm 1m ehinh kill '-hue ugay 31 11o'mg 12 m1m 2009 ella GOng '-y
Co phin Evetpia Viet am (goi 1M Iil"Cong ty") l1't uang 0'1 den Lrang 23 kem theo.

Vice I~p vB trlJ~l bily Bao coo 1m clw~l h"p 1~1l\t nay lhul)c Lffich nhicm eua Ban Gilun dBe ConI', ty. Tr8ch
nhiem eM chUng 1m III cl1ra m y Iden vi cac bIIo cao niiy dln cirtrCn k~t quii Idem tolin CM chUng 16;'

Ch(lnu 101 do1 Lh~rc lri~n rong vi~c k:j~m IO~'tfl theo ('.k Chw'\n JTI\rc ki8ro I.o(m Vi~L MI. Cflc ChutUl TfI\l'C'

nay yeu du eong vie< kiemlolin lap k! hoaeh vB tJwe !tien de e6 SU'dron bilo h,,!, Iy ning cae Bao cao lfI.i
ehinh khllng COn ehlh) «,n.g cae sai s61.lr~lIIg ySu. Chillig tlii <'til LlII'" ltien viee kiem I.ra lI,eo pillrong plc\p
ch(,m m~u V"d ap dllnu dlt 011) ngtti~m din Ode!, cae ~iJlu ch(nl,g x:'it rn.il1.h n.hthlg l.h6ng lin lJOT 0 B:tO ea
lili ctwlh h~ n1llk dlinh gia viee wan tilli c8c Chu!n 11l\l'C vB Che do k~ loan tlien 1131tJ~ cae nguyen tae
v,\ ph'1"I:mg pMp ki\ 101m <!ll'Q'e ap dlmg, cae ""e llnh va x'l doo\.n ql.om lrQn em. B'm Giam d8c ciln· r~lIr
cach lrinh My ttlng qu.-\t e'l< B"0 cao ll'ti c1dntL Chlmg 1.6; cho fling c6ng viec kj~1II 1O"n <ill. chung llii d,
dU'a fa l~lll:l1g ecr SO /tQllly dO lanl eAn eir eho y hen CM chUng tOi.

S(;. /201WBCK1~BC1CHN/CPA VIJZ1NAM

11l.eo y kjih. eill) ehim lOi, Boo eao 1m clu,'" h\lJl "hftl kelll lheo <'1.'1 ph'n aJl.h I.nmg thlre vii hQllIY, tren
cac khl" C(ll,J'lrQng yi\n, tin" hin" l,li chinh Ctll) Cling ly l(li ng.1y 31 lh'U1g 12 ni1m 2009 euug "Int kill qua
hoat dong hnh doan/t vB cac luong ltnl ehuy~n ti~n te CM 1131n lili c/tinh k~1 tJlIie vBO ngay uen. phil h(lp
veri Chufu, mVC vii ChS d{> kS lolm I'ien hlmh vB hom tlili cae qny dinl, philp Iy e61ien q•.OUl.

gnyen Anh Tufill
P116 TAng Clam a6e
CluiIlg chi Ki~m lolul viBn s6 0779/KTV
Thay m(U vB d\li dicn

6NC TV HoP DANH KltM ToAN VltT AM - PA VIETNAM
Thanh vithl d~l dlf.1I lHiug klem tn:in Moore S~epheliS Tnt,..rnaHoual Limited.
HaNiii,llgIJy29Ihimg31/(;1l120JO
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2009

CONG TY COI'I·lAN EVERPIA VIET N. M
Bao cao Ii.i chinh hcrp nh!., cho nam lai chlnh k~llhuc ngay 31/1212009

CONG TY C I'HAN EVERJ>IA vlf:r ' M
Bao cao (:\i chlnh hop nhf.t eho namlai chrnh k~llhuc ngay 31/1212009

M~u BIII-DN M~u BIl2-DN
Bt\. 'G CAN 0 I Kt ToAN (Ti~p thco)

T~i ngay 311hang 12 nilm 2009
BAoc 0 'TQ AHO.TO. GKINHOON\'H

Cho nam tal chinh k~llhuc ngay 311hang 12 nam 20119

NGUON 'ON MS TM 3111212009
V]'I'D

111/111120119
VJ'I'D

CHiTI~u 1\'1 TM
'am 20119

'NO
a",2008

VNI)

6.194

5.101.120.872
4.633.016.732

41i8.104.I-I\l

SO.91 I. 1611.465

SO.91 I. 160.465

65.079.442.875

14.168.282.410

64.611.338.735

363.579.788
4.943.723.730

6.23 .5 5

18.283.377.661

'23.175.450.970

334.860.782.710
343.738.116

110.6SO.311.308

334.517.044.594

223.866.733.286

ho Yong Hwall
K~ toillllruli'ng

9.029

1.954.751.229
2.282.916.202

(328.164.973)

9.823.851.490
9.006.180.705

245.45 .936

33.905.621.l80

34.740.'210.'269

85.162.995.171

(430.798.078)

85.593.793.249

109.258.787.185

24.095.7 2.0\4

177.415.112.822

109.586.952.158

424.191.970.85\
501.490.057

423.690.480.794

246.275. '67.972

20

0\ 5.15
02 5.15

10 5.15

1\ 5.16

70 5.22

5\ 5.21
52

SO

61

62

3\ 5.20
32 5.20

-I\l

45

21 5.17
22 5.17

13
24 5.18

'25 5.19

I Doanh thu ban hang va cung cAp djch ''\I

2 cac klto';n giom tm
3 Oormh lhu Ihuan ve b~n himg vii eung c~p

djch "" (10 ~ OJ - 02)
4 Gia van hang ban

5 Lqi nhu~n gyp \.~ bun IUing ,'~i rung cAp
d!<:h v~ (20 = 10 - II)

6 Do"nh Il,U hO~l dQng tili chinh
7 Chi phi t.ii chinh

Trong (/6: Chi phi liii my

8 Chi phi b.n h.ing

9 ,i phi quan Iy doanh ngilii;p

I..qi nhu~n lhu~n llrho<;tl d~ng kinh doanh 30
10 130 - 20+(21-22)-(24+25)}

11 1'1", nhJp k1,;c
12 Chi phi khac

13 L<ri nhu~n khi.c (40 = 31-32)

14 L<ri nhu~n ho~c 10 Irongcong ly lim kk
lien dQiinh

15 Tang 10 nhu~n k~ loan Irum: lhu~
(SO = 30+40+ 45)

16 ,i phi IllUa TNDN hi~n h.nh
17 Chi phi IllU~ TNON h05n I~i

18 L~ nhu$n sau 11,"~ Ihu nh~p doanh nghi~p

(60 ~ SO-51-52)
19. Lvi ieh cUa cb dong O,ieu s5

20 L<ri nhu~n sau lhu~ cu. et1 dong Cl'>ng Iy
nlf (62 ~ 60-61)

21 Ui cO' bon lrcn et1 phi~u

111101120119
VNO

200.381.03

249,32

33.904.895
72.612666.391

69.441.522.716

68.840.522.579
'.215,422225

23.045.537.609
748.864.027

17.389.698.514
2.874.035.379
1.560.358.955

19.506.605.870

500.000.000

601.000.137

424.655.552
176.344.585

160.846.571.286

160.846.571.286
82.200.000.000
6.000.000.000

230.288.1194.002

ho "on" I-Iwan
((~ toan trudng

392.36218

238.40

90.343.946

80.700.413.332

80.610.069.386
1.260.500.000

21.423.316.501
1.148.'83.373

29.178.205.581
4.935.189.220
1.603.898.956

21.060.575.755

411i 773.620.159

155.447.728.784

1.277.451.614

90.343.946

334.795.755.213

334.795.755.213
107.200.000.000
71.000.000.000

1.148.026.429

-tOO

410 5.14
411
412
416
419
420

439

440

300

310
311
312
31'
314 5.11
315
316 5.12

319 5.13

320

330

3'4
336

A Hi Tl NGO..\] BANG AN DOl id: ToAN
31/1212009

TM VNO

I. Ngoai t~ c.-\c lo.i
- SD
-EURO

Chiti.u

Nq I'H..\J TRA (300 = 31 0+330)

I N<rng:in h~n

I ay va nl' ng.1n h~n

2 Phiii trii nguoi ban
Nguai mua tr3 li~n tnJUc

4 11lUa vii cic kho"n phiii nilp 1\1,a mroc
5 Ph.i tr nglloi 130 dilng
6 Chi phi ph.i tr.

Coc kho.n ph;; Itil. ph.i nilp ng:in han
7 khac
8 D\I' ph' ng ph.i Ira ng:in han

n N<rd;ii h~n
I ay va nq dii h;1O
2 o~ phong tn;. c~p m~t vi9C lam

VON ClJU SO H
B (-tOO = 410+430)

I V~II chu So' huu
I vim dAu tlt ella chia sa hU'u
2 Th~ng dl1 van eO ph~n

2. h£'nh I~ch ty gi. 1"li do.i
4 Quy khoc IllUQC v5n chu IJ hllu
3 Lqi nhu~n au Ihua chlr.! phan ph5i

C L<ri leh et1 dl'>ng Ihi~u sil

T NG NGUON VON
(4--lO =300+400+439)
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2009
CONG TV 01'1'1 N EVER!'IA Vl£"r N. J\'[
Bao cao I i chlnh h91> nhAt cho nom 'ai chlnh k~l Ihuc ngav 3111212009

CONG TV CO PIUN EVERPlA VIET NAM
Bilo c,\o lai chinh h,,!, nhAI eho nam 'oi chinh k~t Ihuc ng,lv 311121200'-)

BAo C . 0 L C1-1 It ntN TI":
(theo phllong phap giin ti~p .

Cho nam I,il chinh k~1 Ihuc ngay 31 thang 12 nam 2009

s6 lao d{>ng bin~ <IUan: 450 ngllm

MA IJ09-D

6n gop cua co dong pho Ihong la 85.600.000.000 d6ng, Itrong dllOl1g voi 5.350.000 SD
(Hrcmg irng voi 8.560.000 et, phin), cbi~m 79.85% van di~u I~.

1.2. Ng:iinh ngh~ kinh dO:ilnh ,·ft ho<;tt tI{)ng chinh

San xu.it viii khang d~. v:ii Iqc, ni, chan, 8a trai giuimg, 86i~ n~m, tui ngil, ba 10, lUi .'\:1ch, db 161 vii
cae m~t hang may m~c khtic.

TIV so Cong 1)-: x3 Duong Xa. huy~ Oi. L.im. IlO Nlii

OJ. chi hi nh:lnh gi.o djeh: s6 85 An DllOI1g Vl/OIlg, phuirng 08, qUan 05. II'. Ho hi Mjn~.

&n gop cua c6 dong s.ng l;ip: - IIg Lee J.e Elln gop 21.600.000.000 dong, tucmg duong voi
1.350.000 SO (tuong img va; 2.160.000 col ph;n). cbiem 20.15·~v6n di~u Iii;

ong ty TNHH E RI--I LDINGS gop 31.200.000.000 d6ng, luong duong v&i 1.950.000
SO (Ioong ling voi 3.120.000 c6 p~!lIl). chi~m 65% van di€u Ie:

Ong Kyo Sun Chung 1l0p 2.400.000.000 dong, mung dllOl1g vo; 150.000 USD (Iuong ling voi
240.000 co phAR). chiem 5~'O v~n di~u let
Ong Lee Jac Eun gop 14.400.000.000 d6ng, IllOI1g dllcmg vo; 900.000 USD (ll/OIlg irng vai
1.440.000 c6 ph5n). chj~m 30% v6n dib I~.

Trong qua trin~ hO~1 d(jng, COns I)' d5 d3ng "i tltay doii Gia)' Chlin~ nh;in D.iu til' l.in th" 1 15n ~'lr 2
15n Ih" 3 val5n tI,,, 4. 11Ieo GiS)' Chling nh~n D5u lu di~u cbinlt I.n th" 5 ngay 2&10&12009. 16ng sf,

6n di~u I~ cu. Cong ty la 107.200.000.000 d6ng, homg dllong voi 6.700.000 so. 56 v6n nay dttqe
chi. Ihanh 10.720.000 et, phltn ph& thong, miinh gia c6 phltn '" 10.000 dbng let, phltn. Van di~u Iii
dll(1C chia ~,anJt:

ong ty con: ong Iy /\ phk M.t1pi.Vi~1N.m - ty I~ so hLiu van la 58%. nganb ngh~ kinh do>nh
13 san xuat de lo;:ti n~m va coie: s.io ph.1m lien quan, nh~p kh.1u nguyen v~t li.¢u de san xu.11 n~n va
..ic san ph5m lien qua.n.

T1-fuvtrMINI-I BAoc'OTAICJ-IINI-II-I<;n' IB'T

I. THO 'C TIN KI-l.41 Q AT

1.1. Hlnh thu" So' hilu von

ong ty d> ph;n E ERPIA Viiil Nam (g~i Ulla "Cong ti) d1t(JC Ih'n~ I~p LrCn co sa chuyb. d6i hinh
~IUc saltilu lirdo.nb ngh~ IOO%v6n d5u l1rnu-ac ngo'i· Cong lyTl'UiI'( EVERPlA Vi~1 am.

Cong ly 6 phAn E 'ERPI Viiil. am dtn;'c !hanh I~p va ho~l doing Ihco Oi';y himg n~~n DAn til
sf, 011033000055. d Oy ban NltSn d'n Ih'nh pho 1-1; NQi dp IAn dAu ngily 27/0412007. Gi5)'
C1ning nlt~n D;u lit nay tho Lh~ GiAy phep DAu til s6 195/GI' - liN ngay 0410912003' cac Gdy
phop D5u III di~ chinJI 56 1951GI'DCI - UN ngay 0 1112004. 195/GI'DC2 - liN ngay 20/0512005.
195/01 J)CJ • HN ngay 13/0312006 va Oi';y himg nh~n dit-u e1linh OiAy phe1' OAu til s6
1951G I roeI/O 1 ngay 2 1112006 d6ng ~Ii:ti la GiAy C1limg nh~n Dong "i' Kinh do.nh. 11,m ban
~oat dQng ci•• Cong ty t:, 40 n. m k~ tit nga O' 09/2003. T6ng s6 v6n di~u I~ cilJ Cong ty tI,CO
GiSy C1l1ing nJt;n D5u tu dp IAn <I5u I; 48.000.000.000 dong Hrung dllOl1g vo; 3.000.000 USD, s6
van nay dtn;'c ci,ia thanh 4. 00.000 co ph5n, miinh gia cil ph5n lit 10.000 d6ng 1cil p~5n. C;c n~a
cUu til tI,eo Gdy Cilling nJtan DAu Iu nay gom:

M~u B 03-0

ho VongIlwan
KS- to{m tru';'ng

MS TM Nihn2009 N~tn 2008
VND V1'iD

01 109.258.787.185 65.079.4~2.875

02 9. 86.552.769 7.692.939.905
03 1.586.796.420
04 .837.412 3.737.677.667
05 (4.670.307.555) (817.488.878)
06 245.458936 776238.585

08 114.724.328.747 78.055.606.574

09 (11.484. 47.785) (18.363.090.449)
10 (56.799.823.90-1) 899.896.408
II 5.614.597.487 (22.012.017.160)
12 (1.246555. 95) 1.930.38'.912
13 (271.306.936) (676.184.139)
14 (11.708.181.693) (8.11 '.699.691)
I 27.820000
16 (3.269.386.091) (137.160.692)

20 35.587.1·'-1.430 31.583.734.763

21 (16.913.526.074) (13.429.075.839)

22 587.455.731 224.761908
25
27 4.082.851.824 3~3.707.469

30 (12.2J3.ZJ8.519) (lZ. 860. 6Q6.-16Z)

I 90.000.000.000
33 11.428.380.435 12.157.871.185
34 (13 807.958.212) (13.755.865.4~9)
36 (2.049.806.519)

40 87.620.Jzz'ZZ3 (3. 6J7. 800. 78.1)

50 110.964.348.134 15.075.327.518
60 19.951.750.456 4.960.273.71 t

61 (132.845.n6) (83.850.773)

70 5.1 130.783.252.864 19.951.750.456

cHintu

I LtIU chuy~n Ii~n tt.. hm._. d{)ng kinh do:mh:

J L(1i nhuun 'Moe 'hui
2 Diiu chlnh cho cae khoiin:

- Khfiu ha.o Uii n eO dinh
• C'ie !<hoM dll phOng
- Lijill,o ehenh I~eh I)- gj. hbi dooi ehUll thll" hi~n

- LiiiILo til 110<11 dQng dau lit

- Chi phi 11Ii ,'aj'

3 /..(Ii ""u(in lk h(}(ll d(ing kinh dt)flnh 'rube nhtr"R thdY
dOi \'6n Iltu dljng

- TAng/Gi~m ene!<hoM phAi thu
- Tilng/Gi~ iWlg t6n kho
- TAng/Giom ene!<hoM phAi ttO
- TAng/Gi/im chi phi ItO IruOc
- Tl2n la. vay dii Lm
- Thua tho ~p dcanh nghi~p dii nw
- Tian tho kh/le ni ho I dQng kinh doonh
- Tian chi We Ilrhoot dQl'@kinhdoonh

L= chuyEn oJn 'huDn ,,;. htN1/lIljng ku,h tlonnh

n Luu chu)'~n ti~n tir ho:,1 d4}ng (I~u tu:
Ti~n eh. d~ m1.Cl sAm, x.iy d\D1g TSCD va cae TSOH
khEic
Tian thu titthanh Ii'. nhlJl'Tlg oon TSCD
Ti~n chi d~u lu gop vbn voo don vi khBc
Ti~n thu lei coo yay. cA n'rc va Ic;ri nhuijn dU'QC chia

LUll chu)'in tii" (hunn Ilf' hOi/I d(}ng an", tfr

HI Luu chu.y~n U~n tirho;~( <lQng tui c:hinh:
I Tian thu til p~ot hIInh c6 phi~u, ~n vAn g6p.it SH
2 Tian val' n~n~ doi "'n nh'in dlJQC
3 Ti~n chi ui ncr g3c yay
~ d> tin:, l<;>i nI1uiin di trB cho chtl s6 hilu

L= chu.l'En 'I2n IhuDn ,,;- htN1,lIljnll'4i chlnh

Lliu c1,u)'~n 1Iin thut.n trong ky (SO =20+30+40)
'I'i~n Vll tUOllg dllOll& H~n dl\U kj'

Anh huImg ella thay do. TGHf) quy d6i nl;oo' t~

~~~~~~.g~dlf,,"g t1~n cu61 k)- (70 = 50+60+61)

Hil Ntjl. IIgI/), 291htmg 3 ntlm 2010
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2009

TH MAU II 09-0N

2. caSOLI;\p B'\O cAo TAl CH1NH vA KY KE TO'

0' sa I~p Bao c..to tfai chinh hQ1> nhit

1330 cao lai chinh kem Lheo dUVC Lrinh bay b~ng Wng Vi~t N.m (\ !OJ, LI,eo nguy,)n tac gia g6c
V3 phil hqp vai c.ic a1U~n m~c K~ toan Vi~t Nam, h~ d{> K6 toan Vi~ Nam vii c:ic quy djnh Ili<)n
hanh cO lien 'I""n khac I~i i~ N,m.

1330 c,io t.i ChinJl h'l(l nI,51 cho n3m I.i chinI, k& ti,UC ng.y 3 1212009 dul,lc hgp nllit tron CIJ sa
800 do tlii chinh cit. COng ty nw lli Cong ty Co phAn Evcrpi. VicL .01, cOng ty con lli Cong ty
c6 phin M'llpia Viojt .m.

TH MAU II 09-0N

-I. C . C CHINH S . CH Kit ToAN AP 0 . NG (Ti~p theo)

o-c linh k~ toan

Vi~ I~p Blio cao t.ii chinh tuan lhit U,eo dc hu.n m\l'C K~ toan i~I .•m yeu du B.n Giam d6c
ph3i cO nhUng uOc linh va gi3 dinh inh htt6'ng den s6 li~u bao cao v~ eOng ng. tili san vii vi~ trinh
bay dc kho'n cOng ng va tai s'n lichn l.'u1g I~i ng.y 131' B'o clio t.i chinh ciing nlll' clic s6 li~ b.o
clio v~ do,nh thu v. chi phi trong su6t k: hO~1 dc)ng. K~t 'IU. hO~1 doing kinh do.nh tl1\l'c t~ co UI~

khlic vo; clic uUc tinh. gia dinh ~I 1':1.

Ti~n v,l luung duo'ng li~n

3.

Ky k~ to'in

N3m t.i chinh C,", COng ty bat diu til ng.y t Lh'ng t v. k& Ihitc v'o ng.y 31 Ul'ng 12.

':111. C V HltDQ KltTOAN Ap J) G

eng ty ilp dl,lng h8 de} kc (Oan Dmmh nghi~p Vi~t 3m dU't,1c b..m h.inh kcm lhco Quy~t dinh SO
15/2006lQJ)-BTC ng. 20 ~"ng 03 n3m 2006, cac \'an h,in huang dan ira dbi b6 sling a,~ dQ k~
loan doanh nghi~ va cae hua" mvc kS loan Vi~ Nam do S9 Taj ~hinh b:m hanh.

Ti6n va cae khoan tU'(J1lg duung lian bOlO gorn tian m~l liti quy. ti&n sui ngan hang, Lil:n dang
chuy~n, lien girl khong kSt h;.tn va cie khoan t1.iu illogin h;.tn khac co kh£t nang I.hanh khoan cao c6
U,i]i h~n dao h~n b.n diu klt6ng quo b. U"ing ho~c it h<lll.

'go~i 1~

Dc nghi~ \'\1 ph'l sinh b~ng dc lo~i ngo~i t~ duvc chuy~ dbi ti,eo tY gi' I~i ng.y phal sinh
nghi~p \'\1. Chenh I~ch Iy gia phlil sinh lil clic nghi~l' \'\1 nay dltgc h~ch to'n vlio B'o clio K~I qua
ho~t diing kinh do.nI..

4. C . C CUjNH S . CH KE TO: NAp DlJ G

1330 cao lai chinh h'l(l '~15t h'l(l nh5t c.'c B'o cao I.i chi,~\ cua COng ty va B'o c,ao tai ChiJ~l cit. clie
cOng Iy do ong ty kicm solil (cae eong Iy con) duvc I~p cho lien ngay 31 U,ang 12 h'ng nalll. Vi~e
ki8m so't nily d~llhn;n:: khi COng Iy cO kh.l nong kichn 'oOt clic chinh 'ach t.ii chinh vii ho~t dc)ng
cit. dc cong Iy nh~n diu Il' nh~m 11m d"'fC tc;ri icll til hO~1 doing cita clic cOng Iy n.y.

B:io colo lili chinh du(,YC dung dA hQ'P nhSt bao gom; Bao cao (iii chin.h gitra ni£.'Il d9 eho "am t.ii
chinh kel thitc ngay 3111112009 cita COng ty d> phAn Ev"·pi. Vi~t Nam (COng Iy m~), de 1330 do
Ilii chinh n3m 2009 cita cOng ty con d. nim t~i tilU)'~1 minll s6 6. 1.

K~I quo ho~t dQng kinh doanh eita clic cOng I)' con duvc mua I~i ho~e ban di trong nom duve trinh
bay tronjl Bao do K61 qua hO~1 doing kinh do.nI, h<;tp nh51 lir ngliy mua h03c cho d~n ng.y ban
kI'o'n dau h' acong ty con do.

Trong lrUQng hqp can lhiel, Bao c.10 Iili chinh eiaa cae eong ty con duvc di~u chinh d~ de ehinh
ach k~ to:in dUVC ap d~ng l{1i Cong ty va dc c6ng Iy COn kh.c Ili gi6ng nhau.

Tat ca cac nghi~p \'\1 va 6 dlt gilla eli cOng ty U'ong cung I~p doan duvc lo~i bo khi Il<;tp nh5t Bao
cao 1...;i chinh.

J.~i ich cita c6 dong U,icu s6 trong Ilii $On tilllAn cit. cong ty con h'l(l nh51 duvc xlic dinh ta moil chi
tie" rieng biojl tach kh6i ph5n v6n chu "hihl cU., co dong cit, cong Iy m~. Lqi ich cita c6 dOllg
lJliSu 6 baa g6m g.iii tri cae lqi icheua c6 d~.ng thi~u s6 ttJi ngal hW nhAt kinh .doanh ban d5u va
ph~n l(1i ieh ella co dong thi~u so trong S\f bien d(mg CUll l6ng von chu sa hiiu k~ til ngay hgp oh31
kinh doanh. ac khoan 15 Itrang (1118 \1m ph5n v6n eua co dong Ihit-u sd vuql qU3 ph~n v60 ell:! h9
Lrong tAng 6n cM sit hihl Clla cong ty con duvc Hnlt gialll v;o ph5n 1\Ii iclt cit. Cong I)' lrir khi c6
dong Uli~u 86 co ngh'. \'\1 rang bUQc v. co kI,. n~ng bu ctj" kllOan 15 do.

9

So dlt cae t.ii siln b5ng ti~n v.i cong nQ' phji tim. ph.ii lf3 cO g6c ngo:,Ji l~ L;li "gay k~t tittle "ien d<)
k~ to'n duvc chul'~n dbi theo Iy gili bini, quan li~Il ngan h'ng ~i ngay n'Y. Ch_nl, I~h I)' gi' phat
sinh do d;inh gi' I~i c'c I.ii kI,o'n cong ng ph'i tr3 ngin h~n co g6c ngo~i loj dUVC ph'n v'o t';i
kho'n ChC"h I~h ty gi. tren 80ng clin d6i k" toano ChCnll I~eh Iy gi. phal sinh do danh gi. I~i clic
tai kllOan cOng ng phai tra dai h~n cO g6c Ilgo~i I. duvc h~ch toan vao bao do k~lllu:i ho~t doing
kinh dO.nI,.

3e khoan phai thu \a d~' phelng nr kh6 deli

c.;c kI,o'n ph'i Lhu cita kI"ch h'ng v. c'c kIloan phai UlU kI,ac duvc phan 301, U,eo gia tl'j glli nh,;n
b.n dRu 1m di dl" phong phai Ihu ki,o doi,

1)1" phong ph'i Lhu kho deli duvc trich l;ip cho nhib'g kllOan pMi Ihu do quo h~n Ihanh lo:in lil ba
Ulling 1"'-" len, ho~c cac kho'n ~lU ilia ngltoi ng ki,O cO kI,' n3ng th.n], to'n do bi U,.nh IY. ph. s'n
h.y c.;e kho kI,on IlllJT1g til'.

liang tAn kho

I!ling lim kho dUVC xlic dinh tron CIJ sa gi' g6c. trong tnrim~ h'l(l gin g6c hang tAn kI,o ""0 hlJll gin
tri Ihu.\n cO th~ th\IC hj~, duvc !hi ph'i tinll Iheo f-ia trj UlUan co th~ th\IC hi~ dUVC. Gi. g6c h'nf
ton kJl0 bao 80m chi phi nguyen v~t li~u If\I'C liep. chi phi l::Io d9ng InJC ti~p va chi phi an ~uat

chung. n~u co. d~ cO dUVC hOng tAn kilO i:J di, di~, ". tr~ng U,ai hi~ l{1i. Gi' tri thu5n co tha U'\IC
hioin duvc duvc x.c djnh b~ng gili b'n uUc linh 1m c:ic chi phi de ho'n th'nh cung chi phi tier thi,
b'n h'ng va "h;n ph6i pll:il sinh.

l'lling t6n kho dltgc h~ch lo'n U,eo plllnmg phap ke kllOi Ullt/mg xuyen Va linh gin U,eo phltlJllg
ph'p binh qu.n gi. 'luy~.

DI" phong gi.lm gi' h'ng IAn kilO Clla ollg ty duvc il'ich 1$1' theo c:ic q"l' dinh ka to'n hi~ h'nh.
11'00 do, Cong ty dltgc phep tri h l:ip 1)1" phon~ giam gia hang IAn kilO loi Uliri. hong, kem pham
ch5t trong tnrimg h'l(l gia tri th\IC t~ cita h'lIg ton kilO c.o h"" gi' tri lllUSn co the ti'l'" hi~n d,rge
tili thai diem k~t lhue nien dQ ka loan.
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MAuB09-0 MA B09-0,

.j. A HINH ACH J(t:; TO: 11' Ap 0 'G (Ti~p 111<'0) .j. cA HINH S: CH Kt:; ToAN •PO. NG (Ti~p 111<'0)

Tai san cA dinh huu lIinh .a kh~u hao

Tai s.n c6 dinh hilu hinh dllQC phan .nh Iheo gia g6c. trinh bay Illeo nguyen gia lrir gia tri hao miln
Ijjyk~.

Tai in c6 dillh hilu hlnh duve kh5u hao Illeo phwog phap duimg Ihing d\l'3 t.r&l Il,m gi.n hilu
d\lng u&c tink 111m gi.n kIl5" hao C\, UI~ nlur sa,,:

TiIi siin c6 dinh \'0 hinh duQ'c moh bay thco nguyC::n ,gia l.rir gia Lri hao mon liiy kc; lh~ hi~n gioi tri
kenh ph';n ph6i, U",ang hi~u vii Ill; siln vii hillh Id,ae cua Cong Iy. Ta; ,illI vo hillh e'ia Cong I)'
duvc trich kh5u hao O,eo phuung phdI' duimg Ihing dl" IrOn U,(ri gian sli dl'ng hilu leh. 1lIil; gi,n
khau hao cv th~ nlnr S3U:

'hOI11 Ui SilO

Jha xuimg va v~t ki~n true
!vlay moe V3 thi~1 bj

11,i~1 bi viln phong
PhlJ'O'Jlg li~n v~n i.3i
Tais.n kh.e

T,,; an c6 djllh va hillh v;l kh~u h.o

'l1unmg hi~u

Kenh ph511 phoi
PhAn m~ m.iy linh
T.lii S n vo hinh khac

"fhm gian kh1u hao (Nilm)

25 - 50
06 - 15
06 -OS
09- 10
04 - 10

Tho; gian khAu hao (nam)

20
15
4

10

Nguyro I~c.a phuong ph;'p ghl nh~n cae khoan dl!' phong phai Ir.

Gia Iri dUVe gh; nh~n eil. miil kho.n dl' phimg phai tr:l I. gia lrj dllQC uUe linh h'.'l' Iy nhal v~
khonn li~n sc ph.1i chi d~ lho1nh lOan nghia V\l ng hi~n fili ~i ngay kl1lhuc ky k~ 103" nlim ho~c l\li
ngay k~1 Illile k-y k~ toan gill3 nien dii.

Chi nhimg Id'oan ehi phi Ii"" qU3n db, khoan dl' pltOng phai Ir. d3 15) b.n dSu mm duge bu dip
b.lng khoan dl!' phong ph.i tr. do.

Kho.n eIlenh I~h gill3 sA dl' phong ph3i tr. do I~p ak-y k~ lo.n lru6c cluro Ii d\lng h~ I"" han s6
dl' philng ph'i tr.15p "k"y bao cao duQ'C ho.n nh~p ghi g13m ehi phi"n xu.it kinh doanh Irong k-y
lrit Id'o.in cllenh I~h I"" han eli.' ld,oan d\l' ph' ng ph;; tr' v~ b.o h.inh eong trinh xay lip dllQC
hoiln nJI~p vao tllU nh5p khac Ir ng k-Y.

Vall chu sir hlhJ

veS" d~u ilr CU:.1 cluj so hfru dUVC ghi nh~n OlCO 56 ",so Ih\fC gop cia clui So' hfru.

111~ng du vbn e6 ph~n dllQC ghi IIh';n U,eo sb chenh l¢eh Ian hcml ho~e nh han gill3 gia Llwe I~

phal hilnl' "iI m~nl, gii c6 phi~u Idli ph.il hanh c6 phi~u 15n d5u. phal h"nll b6 sung ho~c liii phit
hanh c6 plli~u ~u5'.

V6n illc cu. chu sa hilu duQ'C ghi theo gia Iri cOIII,i glib giii tri hQ"p Iy cu. cac liii sail ma dO,nl,
nghi~p dllQC c.ic 10 eh\i'c. cO nllan kh.e I~ng, bi~ "'u kIli lrit (-) c.;e Idloan O,u~ phai niip (n~ cO)
lii:n qU.1n d&n cae tiii san dlfQ'C t~ng. bi~u nay; va khoan 00 sung lir k~t qua hOi,lt dc;1ng kinh doanJl

c6 llic ph3i lrii cho cac e6 dong dllQC ghi nl15n I. Id,o'n ph.i tr' trong Bang can doi k~ lo.in Clla
COng Iy sau kJ,i cO UIOllg bao ehi, c6 llic eu. Hiii dong Qu.ln trj ong ly ho~e Nghj quy61 Clla O,i
hOi C6 dong.

Chi phi xay d I!ng CO' ban ditdang

Cic liti san dang leong qua mnh xdy t1~mg ph~c v~ m~e <Iieh san XU~l~ cho thue, quan tri ho~c cho
b51 k-y m\le dich 1Ii10 khac dllQC gh; nh';n dleo gii g6c. hi phi nay bao g6m ehi phi djeh \'1' vii ehi
phi J3i vay cO ticn qmm phil lu;rp vOi chinh sach kc; toan ella Cong ty. Vi~ llnh kh5u h30 cua de (iii
san nil' dllQC ap d\lllg gi6ng nllU vai dc lai san khae, bil dAu Iir Idli tai s.in a"'10 trang dliii s:in
sallg ,ir d\lng.

C:'IC khoan tr;l truue dai h'.1n

Chi phi tr. t...rae dili h~n lien quan d~ eOllg e\l- d\lllg e\l vi cae ehi pI, i ph'i phan b6 kMe du(JC
ph'n anh ban d~u Ihco nguy"-n gia V" duqc phan b6 U,CO phwog ph.I' duimg dl.ing "ai d,m gi,n 2
d&t 3 njm.

Chi phi ph.i Ira

.e kl,oan chi phi Ihuc t~ eh"" phat inh nhung dllQC trieh lruUc 1'.0 ehi phi s"n xu51, kinh doanh
trollg k-y d~ dam b30 Idli chi phi phal sinh U'uc t~ Idl0ng gay dOl bi~n clIO chi phi ",;n xu51 kinh
doallh tren eo sa dam b.o nguyen tie phil hQ'P giim dO.llh UIU ,,;l ehi phi. KJli eae ehi phi d6 ph.t
sinh, n~ co ehenh I~cll ven s6 d3lrich, k~ lo.inli~n h"nh ghi b6 sung ho~e ghi gi'm chi phi luang
ling ven ph5n ehenh I~h.

II

L<;ri nlm,;n s.u 1l1\I~ ch"" ph," ph6i la s6 1<,Ji nh,~n tir c.lc hOal diing Clla do.nh nghi~p sau kIli lrit (-)
c.ic kho.in dichJ chinh do ap dVng h6i t6thay d6i ch[nh s.ich ki toan va di~u chinh h6i .6 sai sot trvng
y~ ciut c.;e lI~m truUe.

Ghi nh~1I doanh Ihu

Do.nll 01U dorqe ghi nh';n khi k~ qua giao dich hang hoi dllQC xac dinh mOl e,ich d'ng tin (5)' va
COng Iy eo ld,a n~ng thu dllQC eae 1<,Ji ieh killh 18 liT giao dieh lIay. Doallh 11m cung c5p dich \,\'
dUl,Je ghi nll~n Idli co b.lllg cluing v~ lj I~ dich vI' cung c:ip duge hoan OI.lIh l;1i ng"y k~1 Uli1e nien
do k~loan.

llii li~ gm duqc ghi nh~n tren co sCr d()n Lich, dove ~dic dinh tTen s6 dlf cae (iii khoan tibn gUi va
I~i 'u51 ap dUllg.

Chi phi til ""y

Chi phi di vay lien qu..1n trve ti~p ~I~n vi~c mua. <tAu hr xay dvng ho~c san xuAt nhUng lai san can
miil U,m gian lwog deli d:li d~ hoan Ih.nh dU3 vao sli d\lllg ho, e kinh doanh duge ciing vau nguyen
gia lai s'n cho. d~n khi l.li s.u do dUQ"e d"" v.o sfr d\lng ho~e kinh do.nh. cae khoan UIU nh5p phal
sinh tiT viii<: d.u tu l;1m Ihm de 1d1O'n v.y duge ghi pam nguyen gia l.ii s.'in co lien qu.,n. TOI ca
de chi phi lili "ay Id,.e dUQ"e gI,; nll~n v'o Biio c.o Kct ~u.l ho,l diillg kinh do,nll Id,i phal sinh.

12
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Clic bcn lion qunn

TFI MAu 009·0J"~

5.2 Phl,i Ihu khac

3111212009 0110112009
VNn VND

Thu~ VATcho ki: khoi 284.057.567
TI1U~ nh~p IdlOU cho ho:ln 632420.735 665.170.764
I'hai U1U 13i ti~n gUi 950.734.267
Hang gin gio cong 9'3.300.400

ong tyTNHH iko Glowin Dbng Noi 1.145.543.082
X.Jt cho mUQ1l nguyen v~t li~u 30.575.507 2.069.523.205
Ph5. i tllU khac 462174.879 714.393.919

Tang 3.22IA·j8A70 4.666.4-15.855

5.3 l-Illng t~n kho
3111212009 0110112009

V Vl\'D

l-(jng mllil (bng di mon duXmg 4.646.022.048 430.556.623
Nguyen lic;u. v~lli~u 81.531.560.705 41.357.505.013
Cong C\I, dl,mg C\:I 29.291.664
Chi phi ,an x.Jt, kinh doonh do dang 1.269.569.746 4.091.974.300
1115.nh J>h~m 40.909.895. 198 25.938.028.835
H:lng hoo 2.128.822.176 1.561.453.025
mng giti bon 1.324.0~ 1.718 1.659.851.555

Tang 131.839.193.255 75.039.369.351

5A hi phi Ira trtr6'c nglin h~n

3111212009 0110112009
VNO Vl\'D

Cong cy dyng cy cho phin b6 221.086.836 127.140.989
Chi phi quing do cho phan b6 129.862.66 215.079.439
Tai lr.... chuang trinh Vitamin 1.041.818.182
Tilm thuc nha, v. n phong 218.676.000 130.450.800
Chi phi eho phan b6 1d,oe 263.156.957 176.059.724

Tang 1.874.600.638 648.730.952

5.5 Tiii San n lin h,m khac
31.11212009 01101.12009

VNn VNn

Tili san thiau eha xu Iy 54.978.000
Tom ling 1.338.893.429 652.104.288
C~m 6. I.OY quy, k)' cu....c ng3n hon 186.324.383 7.195.050

TAng 1.580.195.812 659.299.338

01/0112009
VNn

19.951.750.456

280.881.840
19.670.868.616

3111212009
VNO

205.017.928
8.790.510.297

121.7 7.724.639

130.783.252.86-4

Ti&1 m~l

Ti~ giri ngin hilng
Coe khoan luang (luang li~

Tang

Vi~c xoc dinh ullIa tllll nh~p cil., COng Iy c.'In Clf v';o c.ie quy dinh hi~n hanh v~ ulUci. Tuy nllii:n.
nI.ling quy djnh nay tllay doi Iheo limg tl,iri I.')' ".; vi~c xoe djnl, ,au cung ,,~ UlUa thu nll~P dooOO
nghi~p tuy UlU9C vila kih qua ki~m ira elm cO' quan lima cO thAm quy~_

·ng ty co nghi. V\l neip thua lhu nh~p doonh nghi~l' ';p d\lllg miJc thu~ ,u5t thuci thu nhQP doanh
nghi~p III 20% tri:n Um nhQP chiu ullIci.

Lai 'ren c6 phi~u

l1lUci UIU nI,~p doanl, ngJuw tl.ci hi~ t6ng gia trj cuo ,6 thuci phii tra hi~n toi va 6thuci h03n loi.

Cic 100; thu~ khoe duvc ap d\lllg Iheo dc lual tllUci hi~ hinllioi Vi~t Nom.

DU\fC coi ).1 c.ic ben lien quoin lit cac dOilnh nghi~p k~ c.1 Cong ly NI!;, de cons ty COn ella COng ly
Me. dc d nhan trvc ticip hoy gijn tiq, quo mQI ho~e nlu~u trung gion co 'Iu i:n ki~m so';l cong ty
ho~c c1~u 'I" ki~, 'oat chung voi COng Iy. Cae bi:n lii:n kelt. cic d nh';n n';o t'I'C tiq, ho~c gian
liilp nim 'Iny~ bieu quy~1 eUo Cong Iy rna co .00 hUOng d.ing ke doi voi COng lY. 'hling chlie
trach qu.in Iy chli duSt nhu Giam d6c. vien chtn: ella cong ty. nhUng thitnh vien than c~n trong gia
dinh Clin nhling co nhan ho~c cac bi:n lien kelt n';)' ho~c nhling cong I)' lii:n kcil vo; cOc d nI,an nay
cung dLJ'Q'C coi lit bCn lien quem.

Uii co b n 1r<1n "" phi~u doi voi de "" phi~u pho ulong du<,JC tinh bing c;i h chio Iqi nhu~n ho~e III
tl,Uqc vci co dong .0 lulu "" phiciu pho thong cho 56 IUQ1lg bini, quan gio quy~n co phiau pho thong
hill h';nh lron~ I.'». LJi suy gi:lm tri:n c6 phiciu dU<,Jc xoic djnh bing vi~e di~u chinl, I....i nh~n ho~e
10 thuqc ,,~ co dong so hiiu co phiciu pho ulong v'; ,6 hrQ1lg binll quan gio quy~n cJ, phiciu pho
thong dilnS Itru hanh do itnh huang cUt) C3C c6 phi&u pho thong co li~m n5ng suy giam bao gom lrai
phi~u chuy~ doi vii quyl:n chQn c6 phieu.

sf) Ume:: hi~ t;li ph:ii tr.i dU'Q'C Linh dl,l'il m;n tim nh~p chiu lhue trong n m. Thu nh~p chiu lIm~ khoic
vai IQ'i nll~n tllUan duvc trinh b';y tr<1n Boo do Kcit qu'; hool d<jng kinh doonh vi khong bao gom de
1d1Oon U'U nI,~p hoy chi phi tinJ. thua ho~c dUVC kh5u trir trong c.ic niltn 1d,ac (boo gam cii III mang
s..1ng~ nbJ c6) va ngolii ra khong bao g6m cae chi lieu kh6ng chiu tI.m~ ho~c khong dugc khau tm.

4. cA HINI-! S: CH K TO; N 'P 01) 'G (Ti~p Ihl'll)

Thu~

5.1 Tian vii dc khoan 1UUTlg i1U01lg li~n

5. mONG TI B6 SUNG CHO Hi TI; TRiNH B .y mE 'B' NG C· N DOl !(E ToA "
oAocAo KtTQ 'BO~H)(>NGKIM" OOANH

13 14
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CONG TV c6 PII.AN EVERPlA VI£T Nf\~1
Bao do Iii ('hinh hop nhBt dIU n lit iii t'hinh l:.l" Ihue nd\' 3I1t21200-)

TI 'tT .'IIMI nAOCAOTAI ClIll\ll 1I(lP 1\11 T(f1tPTIIEOj

5.(1 Tii -S.D." d. d!nh hUu hinh

N m2(H)1) '11l\t:ih. i\IAynllx.
\'1'11 kl~III((jC Illf~1 bl

NriH'in rid

T~in~a)'OllhingOI 27.6-19.535.604 99.9115.972,606

T4nl!.lrOn~ n nI 9,39251>1,738
/\ I~ lrong n<im 9,338,861.538
Tling I.':hJic 5:\.643,200

Ciam 1rone n III 30,015.000
~nh I~'. nlnn;mg.bin
Giam loMe JO,OI S.OOll

i~i llgll)' JI !tHling 12 27.tiI9.~20.M.a 109.37R-I77.301-1

(,·w,,; 'flM moo IiiI' Iti.
Tl~i ngay Ollhling 01 15.170,288.590 62.379,101.363

ji\ne.1rone n In !l'JI.06'JA58 5.221.685.119
KlJu haD Irons n.im 99UJ69AS8 5,220.322,058

TlinSL1alic 1.363.061

Ci:im trOlla!: n III llD.7SO
~nh I~'. nhu<mg bin
Gioimkh.it. 833.7SO

T~i n~iL)' 31 lhlinl: 12 16.160.52-1.298 67,800,7!l6,~S2

~

TI~1 u~:ily 01Ih'"~ 01 U.~79.2~7.01~ 37.-106.87I,W

Tl~i u~:ily 31Ih'"~ 12 11.~3&996.306 -11.377.690.862

IS

Dctu hr doii h~n khac hi kho.in uy thtic d3U llr kinh do:mh C6 phi~u cun Cong ty b ph3n lArge ph~m

B3c Ninh. S6 v6n dtn;lc itl' IhOc '" 693.200.000 dBng luang lmg vai 2.200 cd ph~n cito Cong I)'
dtn;lc dau Itr, gia muo I. 315.090 dangl cf, phi~u. miinh gia I. 100.000 dang I c8 phieu.
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5.10 Chi phllr,; Iruw dill h\ln
Nam 2009

VM)

M H09-0N

Nam 2008
VN1)

T ([18' THEa)

5.13 Cae kho,;n phai Ira ph,;i ni)p ng~n h~n khae
31/1212009

VNI)

M. 1109-DN

01/0ln009
V1'I'1)

T~i ngily 01 tlt.ingOI
nng !rong n'm
£>:1 k~t chuybl chi phi

T~lngily 31 Ihlmg 12

Chi li~t theo kho;in Rll)c chi phi

4.546.559.724
8.922455.987
8.90 1.770.278

4.567.245..133

3111212009
VI\'D

7.125.674.589
2.783.934.847
5.363.049.712

4':'16.559.724

01l0ln009
VNn

Kinll phi eong do'n
B:io hi~m xli hQL bao hi€:m y t~

Nh~n 1..1' '1u)'. ky ClIVe ng: n han
Cae kho. n ph5i tn\~ ph. i nQP khac
Tim pMI himh /rai phiAIl cIIlM chll)~n dtJi cho KB
Inl"estments

Cong I)' TNlill Vlko Glowln D6ng at

Pluii Ira klrllc

TAng

824.582519
483.648.176

19.752"45.060

17,491.000.()()()

1.189.340.3 9
1.0 2.004.681

21.060.575.755

162.922.726
300.000.000

19.04".683.144

16.973.604.600

105.194. 765
1.964. '3. 9

19.506.605.870

5.14 V&nchuso-hihJ
ong e~, d~ng e~ eha ph'n b6

Chi phi nghien eliu Il'i 'ruang
Chi phi '1uilng cao eha philn bb
Titlllhuc tffil
Ht; Ih6ng camera

TAng

5.11 TllU~ v.\ cae kho.in phiii 1l9P nha nuU'c

TIIU~ gia tri gia tang
l11U~ XU~L nh~p kh5u
111U~ '1m nh~p doan.!> nghi~

l11U& tIm nh~p ca nhan
ae kho'n phi, Iii phi vil cae kho'n ph'i niip kha

3.639.225.049

928.020.384

4.567.245.433

3111212009
VNn

3.0'3.24' .294

24.913.750.356
1.231.211.931

2.338.201.410
1.426.712.682

763.839.662

17. 05.970

4.546.559.724

01l0ln009
VID

2.105.255.194
40.343.261

12526.140.0'5
563.025.842

2.154.934.182

Ti'n c5 dong

60g Lee Jae EIJn
Coe cb dong khac

T5ng

b- cA phi~u

Thro Gi~~' h(rng nh~n oi\u hI tllfl)' a&i
lton IhIT 5 nga)' 281812009

C6 ph~n sci titn T,' If
(VND) (',)

2.160.000 21.600.000.000 20,15
8.560.000 85.600.000.000 79,85

10.720.000 107.200.000.000~

3111212009
VNn

V~n gop thlJC t~ din
JII12n009

sci tii-u T,' Ii
(VND) (~,)

21.600,000,000 20.15
85.600.000.000 79,85

107.200.000.000~

01l0ln009
VND

5.12 hi phi ph,;i Ir.

Uli vay ph'i Uii

Chi phi '1u;"g do
hi phi tllUe III v5n

CP tai It<;t eho CT Vilamin I-ITV I 15 tllang
Phi III ,,,in 'luang ba va d~i chung hoa co phi&u

hi phi phai It. kh:ie

Tang

17

29.178_205.581

3111212009
VN])

31.224.082
944.204.9- 5

25.848.000
170.727.274
150.000.000
281.894.645

1.603.898.956

17.389.698.514

01/0ln009
\/ID

57.072.082
1.343.2 6.873

160.000.000

1.560.358.955

S6 h,,;mg cb phi&u dOng 1..1' phat hanh
. s6 lU9J1g co phi&1 d1i brin rn cOng chung
C6phi;}" pM IhOng
- 56 IllQ11g eli phit'll dang luu Ilanh

C6 pili;}" plllJ IhOng

18

10.720.000
10.720.000

10. 72a()()()
10.720.000

10. 720.()()()

8.220.000
8.220.000
8.220.()()()
8.220.000
.220.()()()
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\'~Ildtiu lu Quj' kh~c 1..qinh~n

t.uaduhO-hihl t.u.. ('hu~bDu C'lu".. rhill ph~1

54-.800.000.000 J8.US.7~JJ5

11.'00.000.000 1.033.90.&.895 50.91 U60.·U5S

274000000CM)

50911160.l6
IOn9<>4895

14."00.000.000 1.000.000,000 16........150...09

10 9<>4 895
35952494..

2050820.555
1000000000

I' -100000000 IJ 000000015

82.100.000.000 6.000.000.000 3J.90".895 72.61.2.666.J91

82.200.000.000 6.000.000000 JJ.90'.895 12.612.666.J9'

2~OOO.OOO.OOO 65..000.000.000 Llo18-026...19 2.s.aS.~8.0:U 85..593.'S13.2..9

~ 000000 65 000000
S5 59) 79) Z49

TIIUYltr MI~IIIL\ocAoniJOlb"IIlQl' ~11AT(n~pnIEO)

MA 809·1),

am 2009 Nam 200
VN]) VND

326.468.500.464 251.89 .574.084

63. 00.788.340 64.4 77. '02.642

10.371.359.484 9.911.584.928

24.051.322.563 8.578.321.056

424.19\.970.851 33-1.860.782.710

501.490.057 343.738. J16

423.690.480.794 33-1.517.0+1.594

,11I2009 N III 2008
VNO NI)

188.691.878.'36 171.594.447.939

35.944.599.494 45.913.388.973
5.944.756.704 5.259.224.298

15.694.133.438 1.099.672.076

2-16.275.367.972 223.866.733.286

Nam 2009 Nom 2008
VNJ) VND

4.082851.824 357.902.519

5.740.999.666 5.677.269

9.823.851,490 363.579.788

245.458.9'6 776.238.585

8.756.884.357 429.807.478

3.837.412 3.737.677.667

9.006. 180.705 4.943.723.730

817.670.785 (4.580.143.942)Doollh t hu tai ehlllh lhu~n

Chi phi t,li ehlnh

hi phi Iii; v.y

Chenh I';ch tj gi:i dJ IhlfC hien

Chenh I';ch t), gia ciura till''' hien

Tang

Tang

DOilnh thu ho~t dqng t:li chillh

Lai Ii&. glri. lib. v.y

Chenh I';ch tj gi:i dJ IhlfC hien

Tang

Do.nh Ihu Ih.inh ph.m chin g•. d';m

Doanh Ihu Ih.inh ph5.111 bong

Do.nh ti,U ch5.n bong

Do.n], 11m b.in h.ing ho. kh.ic

Tang

&ic khoan giam Int

Oo"nh Ihu thu5n

Gi.i \'6n Ih.inh ph5.m chan 8', d';m
Gi.i vbn IholnJ. phdm bong

Gi'; \'6n chdn bong
Gi'; v6n b:in hong 116. kMc

5.17 Doonh Ihu hU,!1 d(\ng I,\i ehlnh

5.16 Gia \'8n hang ban

5.15 Oo.nh Ihu

IlJ..U5.756.335

79J"~.06S;.j60

::7400000000

lO911 160 0165
1OJ3 90-1.895

31..H.....2SO...09

1 9<>4895
359524944

2.050.810555
1000.000.000

21-100000015

M HlJ9·DN

Don vi Imh; \ "ND

160.8.&6.571.286

160.8.&6.$11.286

179.187J77.701

90 000 000 000
8 59 79 2.49

:2 ~5..s5S.023

U-I8026.429

2.158.1J0.856 s.JJ8.•9J.m
2.5455058023 2.S4:S..S5S 023

213172833 279::613151

1~""7.728.78" --"'JJ"',C:.1::-9,"'.1=-=,::-,."'ll-cJ

2579462918

2.545.558023

1.579..& l.918

t 148026.429
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71.00Il00ll000 __'••';;;'...0.'••••" ..9 _107.100.000.000

Glpnllroognlhn
Tnc!> qu9

011 qui' \'IIi gUim a.\t

'r:J1i J 1/1V2009

Tf;lIOIJOmOO8

Tl1"Rlrl)~ru'l",

ting vAn
L9l muen SQU lhvC:
Tnch ~p q"9

CIJirUltoognGltl
Trichq"9
[h2udinhl~

NQp~'~

a"quj'
GL~ml:hk

T~I 1UlU2008

T.IOWmOO9

T l\&lrtu'& ....lhli

Tiing,·ltn
..... MoIn ... lhul
Trlch 1r;p'lUS'

T.... kh9c

(". ooi dlitu bi~ dGng ,·t.n chu.sO' hOu

S-I-l V~n chi! W hl1u (I'i~p Ih(.·o)
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11100 Gidy himg nhi\n OSu Cu, 1Y I~ gop veSn eila COng Iy la 58% Ibng sd VeSn di&.. I~ eilo eong Iy
con, tuong dll'01lg 5.568.000.000 dbng.

Nam2009
VND

MA B09·DN

'am 2009 Nam 2008
VND ViD

109.258.787.185 65.079.442.875

1.825.295.606 5.761.969.176

11 \.084.082.791 70.84\.412.051
2M{. 20~~

22.422.273.950 14.168.282.410
\.673.518.064

24.09- 792.014 14.168.282.410

24.095.792.014 14.168.282.410

Naill 2009 Nam 200

85.593.793.249 50.911.160.465

85.593.793.249 50.911.160.465

85.593.793.249 50.911.160.465

9.480.274 8.219.432

9.029 6.194

Lqi nhuiinllo sau Ihul1 tl,U nhiip doanh nghii;p
( ND)

Oi&.. ehinh I. ng
Oi&.. ehinh gi-im

Lqi nhuiin 110 ph'n bb cho ed phieu phd thong

C-ie khoiin di&.. chinh

Lqi nhu~n ph'n bb eho cd phi8u ph61hOng ( ND)

c6 phi~u phd thong hm h:inh binh quan Irong ky

L,li err ban Iren <6 phi~u (VND/C6 phil1u)

Lui nhu:ln kl1 lo,;n Irum Ihul1

Dit" ehi~" tang

DibJ chinh giam
Lqi nhu~n ch!u thu~

TI1U~ suoit iip dl,lng
Chi phllllUl1 Ihu nh~p hi~n himh
oiiiu ehinh Ihu8 TNDN e:ie nam tnroe

TAng chi phi Ihul1 TND

Thu~ Tl\'ON duge giam

Tang

6. TH6NG TIN KH C

6.2 Giao dieh vcii cae benlWn quan

Thu nhi\p tra eho Hlii dbng Quan tli va B"n Giom dde COng Iy trong nam nhll sau:

6.1 Cong Iy con

COlIg ty COn dove <Liu tll' l-i COlIg ly c6 ph3n M,1ltpia * 'am. COn¥ Iy II-iy dove Ih:..h l~p Iheo
Gioiy himg nhan O~u Ill' ,6 051033000003 npay 30/0712008 do Sa Ke honeh va DaUlll' HlI'Ilg Yen
cAp, trong do VcSn diau I~ la 9.600.000.000 dong. ganh IIgha kinh doanh la san xu51 c<'ic lo~i n~111
va cae san ph~m lien quan~ nh~p khau nguyen v~t li~ db san xU~l n~m va de san ph~m lit."f1 qUOIn.

5.22 Uti tren eli phi~u

5.21 Chi phllllUl1 thu uh~p doauh nl:hi~p hi~u hanh5.18 Chi phi ban hang
Nam 2009 Nam 2008

VND iD

Cl,i phi nhiin vic." ban hong 7.967.068.263 2.581.651.747
I,i phi viillii;u, b.o bl 216.235.442 57.696.592
hi phi khoiu h.o TS £> 2504.268.26' 2199.412.613
hi phi djeh Y\J mU.1 ngoiii 19.531.261.474 12'83.404.102

Chi phi b~ng li~n khae '.686.787.738 1.061.212.607

Tang 33.905.621. 180 18.283.377.661

5.19 hi phi quan Iy doanh nghi~p

N:im2009 am 2008
VNO ND

hi phi nhiin vien '1uim Iy 17.482697.766 9.051.484.713
I,i phi viillii;u, van phong ph~m I.719.066.663 629.040.867

Chi phi khAu hno TSCD 2%.370.119 565.671.884
Thuc: phj V3 Ie; phi 285.225.317 594.416.564
Chi phi djeh ""1110.1 ngoiii 7.142273.243 4.96'.464.110

hi phi bang lian kh:ie 7.814.577.161 7.371.372.832

TAng 3-1.7-10.210.269 23.175.450.970

5.20 Thu "h~p I chi phi khac
Nam 2009 Nam 2008

ND ViD

Thu "h~p khac
Th.nh Iy TSCD. cOng e~ d~ng c\), pheili"u 650.578.858 989.151.111
Xir Iy ehcuh li;ch tllU~ 1.292.417.822

Xir Iy eM,," li;ch cO"g "I' 11.376.781 924.919.025

Cho tl",e t.i 'n 423.' 7.093
Ui d.\u Ill' v'o eong Iyeon 415.160.000
Xir Iy ehcnh I~h h:ing tdn kho 880.655.495

'n", "hiip khac 454.298.497 1.013.977.419
TAng \.95-1.751.229 5.10\.120.872

Chi phi khlle
Gi.i trj con I~i CUll liii san Lhanh ly 63.123.127
Xir Iy ehenh li;ch tllU~ 934.816.522
Ph~1 vi ph~m hi'll dbng. nlip lruy tl", tllUe 1.825.295.606 40.100.000
Kh~u h.o loi san eho thuc 172417.509
Xir Iy ehenh li;ch hang tbn kho 3.167.017.139
Chi pili khae 222079.960 491.083.071

Tang 2.282.916.202 -1.633.016.732

Thu nh~p khac Ihu~n (328.164.973) 468.104.1-10

Ti~n Ill'01lg va etic khoan thu nhaP khae 4.936.105.277
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6.3 sa li~ so s~lIh

Sao c.ao liIi chinh cho n3m lili chinh k~1 lhue ngay "'I112f2009 CUll ong ty ~ ph5n Everpia Vie;t
Nom d. dlI(7c ki~m (0;11.

eho ¥ollg Hwall
K~ 10.\11 (ruung

Nil N9i. ngay 291M1lg 3 nam 2010
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