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THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
Kính thưa Quý cổ đông, Quý khách hàng, Quý nhà đầu tư 

Năm 2014, nền kinh tế nước ta diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm sau 
suy thoái toàn cầu. Sản xuất kinh doanh trong nước vẫn còn chịu áp lực từ những bất ổn về kinh 
tế và chính trị của thị trường thế giới, cùng với những khó khăn từ những năm trước chưa được 
giải quyết triệt để. Dù vậy về cơ bản nền kinh tế - xã hội nước ta năm 2014 đã phát triển với 
những tín hiệu tích cực, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư kinh doanh, phát triển sản xuất: Kinh tế vĩ 
mô tiếp tục ổn định. Lạm phát được kiểm soát tốt. Tăng trưởng đạt mức tăng khá và có dấu hiệu 
khả quan ở những ngành, lĩnh vực trọng yếu. 

 
Riêng Ngành lương thực, sản xuất lúa gạo đã có những chuyển biến tích cực, năng suất và 

sản lượng cao hơn năm trước, cơ cấu chất lượng lúa gạo cũng được chuyển đổi theo xu hướng 
nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, đáp ứng nhu cầu mở rộng các thị trường gạo cao cấp, 
nâng cao hiệu quả sản xuất và kinh doanh. Tuy nhiên tình hình xuất khẩu gạo năm 2014 vẫn tiếp 
tục gặp nhiều khó khăn do thị trường gạo thế giới thừa cung cấp, cạnh tranh gay gắt giữa các 
nguồn cung cấp, đặc biệt áp lực tồn kho lớn và bán hạ giá để xả hàng của Thái Lan..  

 
Năm 2014 đã khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc cho những nhà Doanh nghiệp. Người 

vui kẻ buồn bởi kết quả kinh doanh khác nhau. Vui vì trụ vững trước khó khăn, vì vượt khó 
thành công. Còn buồn vì Doanh nghiệp sa sút, hàng hóa tồn kho kéo dài, nợ ngân hàng chồng 
chất và tài sản bốc hơi nhanh. Chúng tôi rất tiếc khi chưa lường hết được những bất lợi và rủi ro 
của thị trường dẫn đến việc đặt mục tiêu kinh doanh thiếu tính khả thi còn mang lại rủi ro và kết 
quả kinh doanh chưa đáp ứng được kỳ vọng của Cổ đông. Dẫu vậy, với sự đoàn kết và tinh thần 
vượt khó, VinhlongFood đã qua thử thách đầy cam go và ổn định lại hoạt động Công ty. 

 
Dự báo năm 2015 sẽ là một năm rất khó khăn cho xuất khẩu gạo của Việt Nam do nguồn 

cung dồi dào và nhất là sự cạnh tranh trở lại của Thái Lan với lượng tồn kho lớn và mức giá thấp. 
Ấn độ tiếp tục duy trì khả năng cạnh tranh ở các thị trường Châu phi. Dự báo thị trường thương 
mại của Việt Nam sẽ sụt giảm nhiều vì mất thị phần ở Châu Phi.  

 
Vì thế, trách nhiệm của HĐQT và Ban Điều hành Công ty sẽ rất nặng nề và nhiều khó 

khăn. Chúng tôi mong rằng với sự đồng thuận, ủng hộ và tín nhiệm của Quý cổ đông; HĐQT 
cùng Ban Tổng Giám đốc sẽ thực hiện tốt trọng trách của mình để góp phần ổn định lại hoạt 
động Công ty. 

 
Cuối cùng, thay mặt HĐQT công ty xin gửi lời cảm ơn tới Quý Cổ đông đã luôn đồng 

hành, tin tưởng, động viên chia sẽ những khó khăn và ghi nhận những nổ lực vượt khó của 
HĐQT và Ban Điều hành. Luôn giữ trong mình ngọn lửa nhiệt tình và niềm tin về sự ủng hộ của 
quý cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban điều hành sẽ cố gắng tập trung mọi nguồn lực để vượt 
qua thử thách trong năm 2015 để đạt được những mục tiêu đề ra. 

Trân trọng kính chào. 
 

       
 
Chủ tịch Hội đồng quản trị 
Nguyễn Thọ Trí 
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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 16 ngày 18/10/2014. 
- 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 (31/12/2014):     75.540.654.236 đồng. 
- Trụ sở chính : 38  Đường 2/9, P.1, TP. 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. 

 
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. 
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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. 

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 22 năm hình thành và phát triển, 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 5 xí nghiệp chế biến gạo xuất khẩu, 01 nhà máy xay xát lúa. Hệ thống kho 
tàng Công ty có sức chứa gần 86.000 tấn, năng lực sản xuất chế biến 200.000 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 kinh doanh gạo đóng túi từ 2-5kg bán lẻ cho người tiêu dùng trong 
nước gồm các loại gạo đặc sản mang nhãn hiệu sau: gạo đặc sản Ban Mai, gạo thơm đặc sản 
Trạng Nguyên, gạo thơm Hương Thảo, gạo Jasmine, Tấm thơm, Nếp thơm,…. 

 
- Sản xuất và kinh doanh bao PP các loại: 
Năng lực máy móc thiết bị của Xí nghiệp Bao bì có khả năng sản xuất 8.000.000 

chiếc/năm. 
 

3.2 Địa bàn kinh doanh của Công ty: 
1. Xí nghiệp Phú Lộc Tổ 1, ấp 3A, xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh 

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

Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long 
3. Xí nghiệp Bao bì Ấp Phước Long, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, 

tỉnh Vĩnh Long 
4. Xí nghiệp Tân Thạnh Số 242A/1 ấp Thới Khánh, xã Tân Thạnh, huyện 

Thới Lai, thành phố Cần Thơ 
5. Xí nghiệp Mỹ Thới Tổ 7 khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới, thành 

phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 
6. Xí nghiệp An Bình Số 89/2 Lộ Vòng Cung, Phường An Bình, Quận 

Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
7. Cửa hàng Tiện Lợi Số 4-6-10 Phạm Hùng, Phường 2, thành phố

Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 
8. Nhà Máy thức ăn thủy sản 

Domyfeed 
Khu C, KCN Sa Đéc, xã Tân Khánh Đông, 
thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 
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4.Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 
4.1 Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý: 

 
 

Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị 

Ban Kiểm soát 

Tổng Giám đốc 

Phó Tổng Giám đốc 

Phòng TCHC 

Phòng KHCL 

Phòng TCKT 

Phòng KT-XDCB 

Các chi nhánh  

Phó Tổng Giám đốc Phòng XNK 
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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 

Công ty TNHH 
Thương mại Sài Gòn - 
Vĩnh Long 

26 đường 3/2, Phường 
1, Tp.Vĩnh Long, Tỉnh 
Vĩnh Long 

Thương mại và 
dịch vụ 

20 tỷ 26,25%

Công ty cổ phần Nông 
Nghiệp Tam Nông 

Đường ĐT 844, Xã Phú 
Cường, Huyện Tam 
Nông, Tỉnh Đồng Tháp 

Sấy, kho tồn trữ, 
xay xát lúa gạo 
xuất khẩu 

500 tỷ 1,00%

Cty CP Du lịch Sài gòn 
– Ninh chữ 

Khánh Hải, Ninh Hải, 
Ninh thuận 

Du lịch 87,4 tỷ 5,72%

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. Năm 2015 phấn đấu đạt số lượng bán ra 100.000 tấn, đồng 
thời duy trì ổn định mức sản lượng này cho những năm tiếp theo. Đặc biệt chú trọng phát triển thị 
trường gạo thơm và gạo cao cấp chiếm tỷ lệ từ 30 – 50%/tổng sản lượng bán ra. 

- Phấn đấu sản xuất và kinh doanh bao PP các loại với số lượng hàng năm đạt 6 triệu chiếc. 
- 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 và bao PP các loại. 
+ 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. 
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- 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 . 

 
- 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.  
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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.  

- 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.  
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II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 
1. Tình hình họat động sản suất kinh doanh:  
 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh : 

STT Chỉ tiêu Trị giá (đồng) 
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 802.544.542.893
2 Các khoản giảm trừ doanh thu 
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ  802.544.542.893
4 Giá vốn hàng bán 786.329.694.806
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ  16.214.848.087
6 Doanh thu hoạt động tài chính 33.118.238.873
7 Chi phí tài chính 43.479.881.981
 Trong đó: chi phí lãi vay 32.380.933.851

8 Chi phí bán hàng 25.890.795.473
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 65.549.580.987
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (85.587.171.481)
11 Thu nhập khác 25.795.082.647
12 Chi phí khác 4.812.527.957
13 Lợi nhuận khác 20.982.554.690
14 Phần lãi (lỗ) trong công ty liên kết, lien doanh 5.016.263.426
15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (59.588.353.365)
16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 3.782.136.938
17 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 259.620.530
18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (63.630.110.833)
19 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số 
20 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (63.630.110.833)
21 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (5.320)

 
 Tình hình thực hiện so với kế hoạch :  
Stt Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 

2014 (1) 
Thực hiện 
2014 (2) 

Thực hiện 
2013 (3) 

% so với 
(2)/(1) 

% so với
(2)/(3) 

1 Sản lượng bán ra        
A Lương thực(qui gạo) Tấn 180.000 76.507 149.297 43% 51%
B Bao bì  Chiếc 7.000.000 2.800.281 3.810.846 40% 73%
C Thức ăn thủy sản Tấn 36.000 9.358 30.093 26% 31%
2 Tổng Doanh thu  Tr.đ 1.800.000 802.545 1.651.078 45% 49%
3 Lãi/-Lỗ trước thuế Tr.đ 5.000 - 59.588 - 25.505 -1.292% -334%

 
 Phân tích kết quả: 

- Năm 2014, các chỉ tiêu về sản lượng bán ra và doanh thu không đạt so với kế hoạch đề 
ra và giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2013. Nguyên nhân là do tình hình thị trường không thuận 
lợi và Công ty gặp khó khăn về tài chính nên chỉ hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014. 
 - Lợi nhuận trước thuế âm 59.588 triệu đồng do 6 tháng cuối năm 2014 Công ty không 
hoạt động phải gánh chi phí và trích dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 36.700 triệu đồng, làm 
tăng chi phí quản lý doanh nghiệp, giảm kết quả hoạt động SXKD.  
 Nguyên nhân cụ thể được phân tích chi tiết tại khoản III mục 1.1.3 trang 15. 
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2. Tổ chức và nhân sự 
2.1. Danh sách ban điều hành 

Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm 
Ông Trần Thanh Hùng  Tổng Giám đốc Ngày 13 tháng 10 năm 2014 
Ông Nguyễn Văn Hồ Phó Tổng Giám đốc Ngày 11 tháng 03 năm 2010 
Ông Nguyễn Ngọc Vinh  Phó Tổng Giám đốc Ngày 13 tháng 02 năm 2014 
Ông Phan Ngọc Bình Kế toán trưởng Ngày 29 tháng 12 năm 2006 
 

Tóm tắt lý lịch của Ban Tổng Giám đốc  
Ông TRẦN THANH HÙNG  :  Tổng Giám đốc 
Năm sinh    : 1965 
Trình độ chuyên môn   : Cử nhân kinh tế - Kế toán tổng hợp 
Sở hữu cá nhân (24/01/2014)  : 0 cổ phiếu 
 
Ông NGUYỄN VĂN HỒ   : Phó Tổng Giám đốc 
Năm sinh    : 1966 
Trình độ chuyên môn   : Cử nhân Kinh tế Ngành QTKD  
Sở hữu cá nhân (24/01/2014)  : 0 cổ phiếu 
 
Ông NGUYỄN NGỌC VINH : Phó Tổng Giám đốc 
Năm sinh    : 1977 
Trình độ chuyên môn   :  Cử nhân Kinh tế (ĐH Ngoại thương) 
Sở hữu cá nhân (24/01/2014)  : 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 (24/01/2014)  : 3.601 cổ phiếu 
 

2.2. Những thay đổi trong ban điều hành 
Năm 2014, Công ty có sự thay đổi trong Ban điều hành như sau: 

- Ông Nguyễn Thanh Hoàng thôi giữ chức Tổng Giám đốc Công ty CP Lương thực 
thực phẩm Vĩnh long kể từ ngày 15/10/2014 theo Nghị quyết số 34/NQ.HĐQT ngày 
13/10/2014 của Hội đồng quản trị Công ty CP Lương thực thực phẩm Vĩnh long 

 
- Bổ nhiệm Ông Trần Thanh Hùng – Phó Tổng Giám đốc Công ty giữ chức Tổng Giám 

đốc Công ty từ ngày 15/10/2014 theo Quyết định số 36/QĐ-HĐQT ngày 13/10/2014 của Hội 
đồng Quản trị Công ty. 
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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 1/1/2014  372 người 
Tăng trong  kỳ        11 người 
Giảm trong kỳ      208 người 
- Tổng hiện có của Công ty là    175 người.  

 
2.3.2 Trình độ chuyên môn:  

Phân loại theo trình độ học vấn Tổng số lao động Tỷ lệ 
Đại Học 64 37%

Cao đẳng 11 6%

Trung cấp 3 1%
Lao động phổ thong 97 56%
Tổng 175 

   
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 2014, mặc dù tình hình kinh doanh 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 4,7 triệu đồng/người/tháng. 
 

- Chế độ thưởng: Hàng năm căn cứ hiệu quả kinh doanh, Công ty đều có chính sách 
thưởng cho người lao động theo mức đóng góp của từng người.  Ngoài ra Công ty còn thưởng 
đột xuất cho người lao động có sáng kiến cải tiến trong công việc, nâng cao hiệu quả trong công 
việc, giảm chi phí, tăng tính cạnh tranh.  

 
- 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. 
+ Trang bị đồng phục phương tiện bảo hộ lao động 
+ Khen thưởng thành tích học giỏi đối với con của người lao động. 
+ Đầu tư nâng cấp cải thiện cơ sở vật chất, phương tiện, môi trường làm việc và nghỉ ngơi 

cho người lao động. 
+ Có các chế độ phụ cấp cho nhân viên, đặc biệt là các công nhân ở các xí nghiệp sản 

xuất như: phụ cấp độc hại, phụ cấp trách nhiệm….  
 

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.  
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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. 
- Tổng tài sản năm 2014 : 8.286.324.531 đồng 
- Vốn chủ sở hữu 2014 : 8.286.324.531 đồng 
 

3.2.2 Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn – Vĩnh Long (liên kết) 
- Ngày thành lập   : Tháng 1/2007 
- Vốn điều lệ    : 20 tỷ đồng 
- Tỷ lệ nắm giữ   : 26,25% 
- Một số chỉ tiêu 2014 
+ Tổng Tài sản   :    66.138.180.038 đồng 
+ Vốn chủ sở hữu   :    46.534.706.634 đồng  
+ Doanh thu thuần   :  393.128.656.996 đồng  
+ Lợi nhuận trước thuế  :    24.577.362.233 đồng 
+ Lợi nhuận sau thuế  :    19.109.574.958 đồng 

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

Stt Chỉ tiêu 2013 2014 %tăng 
giảm 

1 Tổng giá trị tài sản   860.538.043.537 353.037.088.201 -58,97%
2 Doanh thu thuần 1.651.077.979.452 802.544.542.893 -51,39%
3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (12.080.334.172) (75.225.528.373) 522,71%
4 Lợi nhuận từ hoạt động tài chính    (26.612.035.571) (10.361.643.108) - 61,06%
5 Lợi nhuận khác 8.257.201.628 20.982.554.690 154,11%

6 Lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên 
kết        4.511.485.091 5.016.263.426 11,19%

7 Lợi nhuận trước thuế   (25.923.683.024) (59.588.353.365) 133,63%
8 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ   (19.410.214.829) (63.630.110.833) 227,82%
9 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức N/A
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4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Chỉ tiêu 2013 2014 
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán  
- Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần) 0,93 0,62
- Hệ số thanh toán nhanh (lần) 0,71 0,59
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn  
- Hệ số nợ/Tổng tài sản (lần) 0,84 0,75
- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu (lần) 5,16 3,01
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động  
- Vòng quay hàng tồn kho (lần) 8,28 10,02
- Vòng quay tổng tài sản (lần) 1,79 1,30
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
- Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần -1,18% 5,87%
- Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu -13,89% -51,12%
- Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản -2,26% -12,74%
- Lợi nhuận thuần từ HĐKD/Doanh thu thuần -2,34% -10,66%
 
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 24/01/2014: 

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      3.675.809 30,73%        245 
2.1 - Trong nước        3.576.262 29,90%         237 
 + Cổ đông lớn         611.800 5,12% 1
 + Cổ đông nhỏ      2.964.462 24,79% 236
2.2 - Ngoài nước             99.547 0,83%             8 
 + Cổ đông nhỏ           99.547 0,83% 8
3 Tổ chức      3.500.173 29,27%          13 
3.1 - Trong nước        3.366.201 28,15%             9 
 + Cổ đông lớn      2.792.864 23,35% 1
 + Cổ đông nhỏ         573.337 4,79% 8
3.2 - Ngoài nước           133.972 1,12%             4 
  + Cổ đông lớn                  -  0,00% 0
 + Cổ đông nhỏ         133.972 1,12% 4

Tổng cộng    11.959.982    100,00%  259
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+ Cổ đông Nhà nước 
CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM 
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 
1.1. Phân tích tổng quan:  
 Năm 2014, ngành lương thực có những đặc điểm tình hình chung như sau : 
 - Sản lượng lúa cả nước ước đạt 44,84 triệu tấn. Trong đó sản lượng lúa toàn vùng ĐBSCL 
ước đạt 24,56 triệu tấn. Sau khi trừ lượng tiêu dùng nội địa, sản lượng gạo hàng hóa dành cho 
xuất khẩu là trên 8 triệu tấn gạo. 
 
 - Theo báo cáo của Hiệp Hội Lương thực Việt Nam, năm 2014 cả nước xuất khẩu đạt 6,316 
triệu tấn, kim ngạch đạt 2,789 tỷ USD (FOB), giá xuất khẩu bình quân 441,62 USD/MT. So với 
cùng kỳ năm 2013 giảm 5,47% về số lượng, 3,59% về trị giá nhưng giá bình quân tăng 8,55 
USD/MT. Hợp đồng tập trung 2 triệu tấn chiếm 31,67%, hợp đồng thương mại 4,316 triệu tấn 
chiếm 68,33%. Số lượng xuất khẩu qua biên giới thực tế khoảng 1,7 triệu tấn (có đăng ký hợp 
đồng qua HHLTVN 650 ngàn tấn).  
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 - Thị trường xuất khẩu so với năm 2013 có sự thay đổi đáng kể : thị trường châu Á chiếm 
tỷ trọng 75,75% tăng 19,05% ; Châu phi chiếm 12,68% giảm 57,22% ; châu mỹ chiếm 7,58% 
tăng 4,57% ; châu Âu chiếm 1,5% giảm 56,28% 
 
 - Chất lượng gạo so với năm 2013 : gạo 5% tấm giảm 41,95%, gạo 15% tấm tăng 
48,31%, gạo 25% tấm giảm 36,46%, gạo thơm tăng 31,63%, tấm giảm 48%. Gạo 15% tấm và 
gạo thơm tăng do có nhu cầu từ Trung quốc, Philippines và Indonesia và do giá cạnh tranh, chất 
lượng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường. Còn gạo 5% tấm, 25% tấm và tấm giảm là do 
thiếu cạnh tranh với Thái lan, Ấn độ tại thị trường Châu phi. 
 

- Giá gạo xuất khẩu : Năm 2014, giá chào bán gạo xuất khẩu tại Thái Lan và Việt Nam 
giảm liên tục trong 6 tháng đầu năm 2014, tăng trong tháng 7, tháng 8 và giảm trở lại từ tháng 
9/2014. So với năm 2013, giá chào bán gạo xuất khẩu của Thái Lan giảm, giá chào bán gạo của 
Việt Nam tăng. Cụ thể: 

+ Tại Thái Lan, so với năm 2013, giá chào bán gạo xuất khẩu 2014 loại 5% tấm phổ biến 
ở mức 370-445 USD/tấn, giảm 35-135 USD/tấn; loại 25% tấm phổ biến ở mức 350-400 
USD/tấn, giảm 25-160 USD/tấn. 

 
+ Tại Việt Nam, so với năm 2013, giá chào bán gạo xuất khẩu loại 5% tấm phổ biến ở 

mức 370-465 USD/tấn, tăng 10-35 USD/tấn; loại 25% tấm phổ biến ở mức 360-410 USD/tấn, 
tăng 15-35 USD/tấn. 

 
- Giá gạo trong nước : giá gạo thành phẩm xuất khẩu loại 5% tấm phổ biến ở mức 7.750- 

9.250 đồng/kg (một số tỉnh giá tháng 7 ở mức cao 9.400- 9.500 đồng/kg), tăng khoảng 200-  600 
đồng/kg so với năm 2013; giá gạo thành phẩm xuất khẩu loại 25% tấm phổ biến ở mức 7.200-
8.400 đồng/kg, tăng khoảng 250-750 đồng/kg so với năm 2013.  Giá gạo trong nước tăng cao so 
với các năm qua, cao nhất trong quý 3/2014. Nguyên nhân do có nhu cầu  mạnh từ hợp đồng 
xuất khẩu tập trung và xuất khẩu qua biên giới Trung quốc trong 6 tháng đầu năm và tiếp tục duy 
trì ở mức cao vào những thời điểm giao hàng nhiều.  

 
Nhìn chung năm 2014 đánh dấu sự trở lại của thị trường tập trung sau khi có sự suy yếu 

trong năm 2013. Philippines nhập khẩu gạo Việt Nam với lượng ước tính lên tới 1,34 triệu tấn, 
xuất khẩu đi Trung quốc tiếp tục vững. Dù sự trở lại mạnh của một số thị trường truyền thống 
cũng không bù đắp được lượng thiếu hụt từ thị trường Châu phi do sự cạnh tranh của Thái Lan 
và Ấn độ. Trong nước các Doanh nghiệp xuất khẩu gạo tiếp tục gặp khó khăn tích lũy do công 
nợ tồn đọng, suy yếu tài chính, kinh doanh không hiệu quả do cạnh tranh và biến động giá thị 
trường. 

 
Với những biến động chung của Ngành như đã phân tích trên, hoạt động kinh doanh 

của VinhlongFood cũng không nằm ngoài cuộc. Kết quả thể hiện qua các mặt hoạt động sau: 
 

1.1.1 Hoạt động kinh doanh lương thực: 
- Về số lượng và kim ngạch xuất khẩu: năm 2014 Công ty xuất khẩu đạt 34.432 tấn so 

với cùng kỳ năm trước giảm 46%, chỉ đạt 29% kế hoạch đề ra; kim ngạch xuất khẩu 
15.157.792 USD so với cùng kỳ giảm 42%. Trong năm, Công ty tiêu thụ nội địa và cung ứng 
xuất khẩu đạt 42.075 tấn so với cùng kỳ năm 2013 đạt 48%, so với kế hoạch đạt 70%. 

 
- Về giá gạo xuất khẩu: giá xuất khẩu bình quân của Công ty trong năm 440 USD/MT 

tăng 34 USD/MT so với năm 2013. Giá gạo thành phẩm các lọai không bao bì cặp mạn của 
Công ty bình quân 8.881 đồng/kg so với năm 2013 tăng 800 đồng/kg. 
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- Về chất lượng gạo xuất khẩu: gạo cấp cao chiếm tỷ lệ 57%/tổng sản lượng xuất khẩu 
, gạo cấp trung chiếm tỷ lệ 26%, gạo cấp thấp chiếm tỷ lệ 17%. Đặc biệt năm 2014 tỷ lệ xuất 
khẩu gạo thơm đặc sản của Công ty chiếm tỷ lệ 45%/tổng sản lượng xuất khẩu so với năm 
2013 tăng 13%. 

- Thị trường xuất khẩu: châu Á: chiếm 85%, châu phi chiếm 13%, Châu Âu 2%. 
Trong năm, Công ty duy trì khách hàng cũ chiếm 28%, đã khai thác thêm 10 khách hàng mới 
chiếm sản lượng 72%/tổng sản lượng xuất khất khẩu.   

 
1.1.2 Hoạt động kinh doanh khác: 

- Kinh doanh thức ăn thủy sản và nguyên liệu CBTATS: Sản lượng thức ăn thủy sản 
trong năm đạt 9.358 tấn so với cùng kỳ năm trước giảm 69%, so với kế hoạch năm chỉ đạt 
26%. Do kinh doanh không hiệu quả, rủi ro về công nợ nên từ tháng 7/2014 Công ty đã 
ngừng hoạt động Nhà Máy TATS Domyfeed. 

- Kinh doanh bao PP : Tổng sản lượng bao PP đã tiêu thụ được là 2.800.810 chiếc 
giảm 27% so với cùng kỳ năm trước,  so với kế hoạch năm đạt 40%. Nguyên nhân do số 
lượng xuất khẩu của Công ty giảm và khó cạnh tranh giá với các cơ sở tư nhân. 

 
1.1.3 Phân tích nguyên nhân hoạt động SXKD không đạt kế hoạch đề ra và trách 
nhiệm của Ban Tổng Giám đốc: 

 
* Phân tích nguyên nhân : 
Năm 2014 là một năm cực kỳ khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty; các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu các mặt hàng đều thấp, không đạt kế hoạch đã 
đề ra và giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do các yếu tố sau:  

- Tình hình xuất khẩu gạo năm 2014 chịu nhiều áp lực về đầu ra, khó cạnh tranh với 
Thái Lan và Ấn độ đặc biệt là thị trường Châu phi do giá gạo xuất khẩu của VN duy trì ở 
mức cao hơn gạo Thái Lan và có thời điểm cao hơn gạo Thái từ 30 – 35 USD/MT. Giá gạo 
trong nước biến động tăng và ở mức cao trong Quý 2,3/2014 do nhu cầu xuất khẩu tiểu 
ngạch qua biên giới Trung quốc tăng mạnh và thời điểm Việt Nam ký được hợp đồng xuất 
khẩu tập trung, gây rủi ro cho các Doanh nghiệp (kể cả Công ty) trong việc dự đoán ký trước 
hợp đồng xuất khẩu, chưa đủ chân hàng.  

 
- Bên cạnh yếu tố không thuận lợi về thị trường xuất khẩu gạo, năm 2014 là năm 

Công ty phải gánh một nội thương nghiêm trọng đó là: 
+ Rơi vào tình trạng khó khăn về tài chính, hệ lụy từ việc đầu tư Nhà máy thức ăn 

thủy sản, công nợ tồn đọng chậm thu hồi.  
 
+ Do trong những năm qua, nhiều Doanh nghiệp kinh doanh gạo bị lỗ, các Ngân hàng 

bị tình trạng nợ xấu nhiều nên thận trọng hơn và không thể hạ thấp các tiêu chuẩn tín dụng 
mà có xu hướng thắt chặt. Để không bị nợ quá hạn , bị đánh giá tình hình tài chính xấu, ảnh 
hưởng đến hoạt động, Công ty đã sử dụng nguồn vốn kinh doanh để trả nợ vay Ngân hàng, 
nhất là vụ Đông xuân 2014 Công ty đã triển khai mua đúng thời điểm giá thành rất tốt nhưng 
do các khoản vay Ngân hàng đến hạn, Công ty buộc bán ra sớm hơn dự kiến, không đúng 
thời điểm nên mất cơ hội kinh doanh có lãi khi giá gạo tăng trong Quý 2,3/2014. 

 
Chính vì nguồn vốn bị hạn chế nên Công ty chỉ hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm; 6 

tháng cuối năm do không hoạt động, phải gánh chi phí quản lý, lãi vay ngân hàng; đồng thời 
Quý 4/2014 Công ty phải trích dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi là 36,7 tỷ đồng, làm tăng 
chi phí quản lý doanh nghiệp, giảm kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nên lợi nhuận 
trước thuế âm 59,588 tỷ đồng.  
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Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc : 
- Từ tháng 7/2014, nhằm giảm bớt chi phí, Ban Tổng Giám đốc đã đề xuất Hội đồng 

Quản trị Công ty ngừng hoạt động Nhà máy thức ăn thủy sản Domyfeed, ngừng kinh doanh 
ngành hàng siêu thị do hoạt động không hiệu quả và đẩy mạnh bán hàng hóa tồn kho, các tài 
sản không cần dùng để thu hồi vốn, trang trãi chi phí kéo dài hoạt động cho Công ty. 

- Đầu Quý 4/2014, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã xây dựng phương án hoạt động 
trình Hội đồng Quản trị, trong đó đã đề ra nhiều biện pháp để giãn nợ Ngân hàng, tập trung 
tối đa công tác thu hồi công nợ, cắt giảm một số chi phí và bán tài sản để thu hồi vốn, tái cấu 
trúc tài chính bước đầu đưa Công ty thoát khỏi tình trạng khó khăn, ổn định và duy trì được 
hoạt động cho Công ty. 

 
1.2  Những tiến bộ Công ty đạt được:  

Mặt dù tình hình kinh doanh năm 2014 gặp nhiều khó khăn nhưng trong năm Công ty 
cũng đạt được những tiến bộ, một số chỉ tiêu vượt cao hơn năm 2013. Cụ thể như sau: 

- Số lượng khách hàng mới tăng thêm 10 khách hàng chiếm 72% trên tổng số lượng xuất 
khẩu. 

- Sản lượng gạo cao cấp và gạo thơm tăng lên 13% so với năm 2013. 
- Thực hiện chủ trương liên kết theo sự chỉ đạo của Chính phủ: Công ty ký hợp đồng liên 

kết tiêu thụ lúa cho nông dân tại Huyện Vũng Liêm 1.273 ha, số lượng mua 2.456 tấn cao hơn 
năm 2013 44%. 

- Đầu tư một máy tách màu tại Xí nghiệp Tam Bình. 
- Trả lương đầy đủ và thực hiện tốt phúc lợi cho người lao động. 
- Thanh lý được một số tài sản không cần dùng để tin gọn bộ máy và tập trung nguồn vốn 

cho ngành hàng chính . 
- Các công tác Đảng và đoàn thể hoạt động tốt và hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. 

2. Tình hình tài chính 
2.1. Tình hình tài sản 
 Tổng tài sản của Công ty cuối năm 2014 là 353.037.088.201 đồng, giảm 507.500.955.336 
đồng so với năm 2013 (giảm 58,97%) trong đó tài sản ngắn hạn giảm 489.878.964.500 đồng 
(giảm 76,9%)  và tài sản dài hạn giảm 17.621.990.836 đồng (giảm 7,88%) 
 Nguyên nhân tài sản ngắn hạn giảm là do tiền gửi ngắn hạn và hàng tồn kho giảm mạnh, 
Công ty gặp khó khăn về tài chính nên đã sử dụng các khoản tiền gửi và bán hàng tồn kho để trả 
các khoản nợ đến hạn. 
2.2. Tình hình nợ phải trả 

Nợ phải trả năm 2014 trên BCTC hợp nhất là 277.496.433.965 đồng giảm 443.324.408.818 
đồng so với năm 2013 (giảm 61,5%). Trong đó nợ ngắn hạn giảm 451.205.560.643 đồng. 
Nguyên nhân là do nợ vay ngắn hạn giảm và phải trả người bán giảm vì 6 tháng cuối năm Công 
ty không hoạt động kinh doanh. 
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: 

- Định biên bộ máy tổ chức tập trung chuyên sâu vào 2 ngành hàng chính. 
- Phân quyền cho các Phó Tổng Giám đốc để đảm bảo tính hiệu quả, sâu sát và nhanh 

chóng trong việc triển khai các công việc . 
 - Điều chỉnh, bổ sung các qui định, nội qui nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế của 
Công ty. 
 - Tiếp tục tái đánh giá hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 :2008 tại VP Công ty. 
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4. Kế hoạch SXKD năm 2015: 
4.1  Nhận định tình hình :  

Theo báo cáo Hiệp Hội Lương thực Việt Nam, tình hình thị trường gạo thế giới năm 2015 
được đánh giá qua các yếu tố sau : 

- Các nước xuất khẩu chính: Thái lan được dự báo tiếp tục xuất khẩu đứng đầu với số 
lượng 11 triệu tấn, Ấn độ giảm xuất khẩu khoảng 20% còn 8 triệu tấn, Việt nam dự kiến xuất 
khẩu đạt ít nhất là 7 triệu tấn. 

- Các nước nhập khẩu chính: Trung quốc dự báo nhập khẩu 4 triệu tấn, Philippines 1,7 
triệu tấn, Malaysia 1,1 triệu tấn, Indonesia 1,3 triệu tấn, Châu phi trên 10 triệu tấn. 

- Các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam dự báo vẫn là Trung quốc, thị trường 
Đông Nam Á và khu vực Châu Mỹ . Còn Châu phi thì gạo VN có khả năng duy trì thị phần chủ 
yếu là gạo thơm và gạo cao cấp. Tuy nhiên, dự báo thị trường thương mại của Việt Nam năm 
2015 sẽ sụt giảm nhiều do cạnh tranh với Thái Lan và các nước xuất khẩu khác. 
 
4.2 Mục tiêu SXKD năm 2015:   

Trên cở sở phân tích tình hình thị trường ; điều kiện và khả năng thực tế, Công ty đề ra  
mục tiêu SXKD năm 2015 như sau :  

- Kinh doanh lương thực 100.000 tấn qui gạo (trong đó: xuất khẩu 60.000 tấn, bán nội địa 
40.000 tấn). 

- Sản xuất và tiêu thụ bao PP 6.000.000 chiếc/năm. 
- Tổng Doanh thu đạt 1.400 tỷ đồng 
- Lợi nhuận đạt 3,5 tỷ đồng. 
- Tiếp tục củng cố tình hình tài chính, tăng cường thu hồi các khoản đầu tư, công nợ còn 

tồn đọng, thanh lý các tài sản không không dùng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động chủ yếu 
của Công ty. 

- Xây dựng đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty giai đoạn 20 15 – 
2020. 
 
4.3   Kế hoạch thực hiện:  
4.3.1 Về kinh doanh : 
 - Duy trì và phát triển thị phần trong nhóm khách hàng cũ trên cơ sở tính toán giá thành 
chào giá cạnh tranh và nâng cao chất lượng sản phẩm. 

- Cải tiến cung cách kinh doanh theo hướng năng động và linh hoạt hơn để tăng cường 
phát triển thêm khách hàng và thị trường mới. 

- Nghiên cứu thị trường, thu thập và xử lý thông tin kịp thời chính xác.  
- Xác định khả năng thực tế và lợi thế tại địa bàn từng Xí nghiệp để phát huy thế mạnh 

của Xí nghiệp trong việc lựa chọn nguồn nguyên liệu có chất lượng ổn định ngay từ khâu đầu 
vào, giúp Công ty định hướng đúng việc mua – bán – dự trữ sao cho vừa đáp ứng được nhu cầu 
thị trường vừa đạt hiệu quả . 

- Quản lý hàng tồn kho phù hợp cho từng thời điểm để giảm thiểu chi phí tài chính. 
4.3.2 Về tài chính : 

- Tích cực thu hồi công nợ tồn đọng để có nguồn trả nợ cho Ngân hàng và đề ra biện pháp 
xử lý tiếp những công nợ xấu. Trên cơ sở đó tái cấu trúc tài chính khơi thông nguồn vốn để khởi 
động lại hoạt động của Công ty. 

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý dòng tiền như tranh thủ các nguồn vay lãi suất 
thấp, kiểm soát tiền mặt thường xuyên, tập trung nguồn tiền để cân đối nguồn thanh toán kịp 
thời, giảm số dư nợ vay. 

- Lập kế hoạch và có biện pháp để quản lý chặt chẻ các chi phí phát sinh trong quá trình 
SXKD, định kỳ kiểm tra đánh giá chi phí thực tế phát sinh so với kế hoạch để tìm giải pháp khắc 
phục. 
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- Thường xuyên kiểm soát nợ phải thu trong hạn, quá hạn, có kế hoạch thu hồi công nợ 
đúng như cam kết trong hợp đồng. 

- Thực hành tiết kiệm,  giảm bớt chi phí trong từng khâu, đổi mới quản lý và sử dụng vốn 
có hiệu quả. 

- Tích cực tìm kiếm các đối tác để chào bán các kho tàng hoạt động không hiệu quả để 
tăng nguồn vốn hoạt động cho Công ty. 

5. Giải trình của BGĐ với ý kiến kiểm toán (nếu có)  
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IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty 

Năm 2014 là một năm đầy khó khăn và thách thức, hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Công ty vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố không thuận lợi về thị trường và đối diện với 
tình trạng thiếu vốn hoạt động. Kết thúc năm 2014, doanh thu đạt 802.545 triệu đồng, lợi nhuận 
trước thuế âm 59.588 triệu đồng. Các nguyên nhân cụ thể đã được Ban Điều hành nêu tại Báo 
cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc Công ty khoản III mục 1.1.3 trang 15 

 Trong bối cảnh đó, Hội đồng Quản trị đã thể hiện được sự cố gắng và trách nhiệm của 
mình đối với công tác lãnh chỉ đạo sâu sát các hoạt động của Công ty, Công ty đã bước qua giai 
đoạn khó khăn nhất, đồng thời HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành đẩy mạnh việc tái cấu trúc lại 
hoạt động Công ty, xác định lại mục tiêu kinh doanh và tăng cường hơn nữa công tác giám sát.  

Tuy vẫn còn đó không ít vấn đề cần phải được đặt biệt quan tâm đang ở phía trước, nhưng 
HĐQT đã thực thi đầy đủ chức trách của mình trong công tác quản trị hoạt động Công ty theo 
đúng định hướng đã được Đại hội đồng Cổ đông năm 2013 đưa ra.  

Hội đồng quản trị đã xem xét, phê duyệt thông qua các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc 
về tất cả các hoạt động của Công ty và sát cánh cùng Ban Điều hành kịp thời xử lý các vấn đề 
khó khăn, từ đó giúp cho hoạt động của Công ty từng bước ổn định và vượt qua khó khăn. 
2.Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty 

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã kiện toàn Ban Tổng Giám đốc Công ty, bổ nhiệm 
mới Tổng Giám đốc Công ty và 01 Phó Tổng Giám đốc. Nhìn chung, Ban Điều hành Công ty đã 
được củng cố cả về chất và lượng, có sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm và sức trẻ, đảm bảo 
đủ năng lực, trình độ chuyên môn để thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT được Ban Điều hành tổ chức triển khai đầy đủ, 
kịp thời. Ban Tổng Giám đốc thực hiện chế độ họp giao ban hàng tháng hoặc đột xuất với các 
Lãnh đạo Phòng ban, Xí nghiệp để chỉ đạo sát sao và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Ngoài 
ra, Ban Tổng Giám đốc đã rất quyết liệt trong việc thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí, sắp 
xếp lại  bộ máy tổ chức, tinh giảm nhân lực. Đứng trước tình hình khó khăn của Công ty, Ban 
Tổng Giám đốc đã 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 đã phối hợp tốt với các tổ chức Đảng, Đoàn thể trong việc phát 
động thi đua sản xuất kinh doanh, các hoạt động phong trào, có chính sách khen thưởng để kịp 
thời động viên khuyến khích người lao động có thành tích tốt trong Công ty.  

Bên cạnh những mặt tích cực trên, trong năm 2014 công tác điều hành của Ban Tổng 
Giám đốc vẫn còn một số tồn tại như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh không đạt kế hoạch 
đề ra do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan đã được Ban Điều hành phân tích ở phần 
báo cáo trên. 
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, với nhận định tình 
hình thị trường năm 2015 còn nhiều khó khăn phía trước, mặc dù Công ty đã vượt qua được 
những khó khăn trước mắt nhưng để tồn tại và phát triển ổn định, HĐQT xác định một số nhiệm 
vụ và giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong năm 2015 như sau : 

- Tập trung chỉ đạo và giám sát Ban Điều hành triển khai kế hoạch SXKD năm 2015 đã 
được ĐHĐCĐ phê duyệt.  

- Ổn định và nâng cao năng lực tài chính : chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện tốt việc kiểm 
soát dòng tiền, quản lý chặt chẻ dòng tiền thanh toán và làm tốt công tác quản lý và thu hồi công 
nợ, đảm bảo đủ nguồn vốn đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh. 

- Tăng cường sự đoàn kết và thống nhất hành động để phát huy nội lực, nâng cao khả năng 
cạnh tranh.  
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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 
Thành viên 
HĐQT công 

ty khác 
1 Nguyễn Thọ Trí - Đại diện cổ đông lớn  
 2 Nguyễn Thanh Hoàng 4.370   
3 Châu Hiếu Dũng 17.710 Đại diện cổ đông lớn  
4 Cao Minh Lãm - Đại diện cổ đông lớn  
5 Nguyễn Văn Kim - Đại diện cổ đông lớn  

 
1.2. Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị 

HĐQT thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình tuân thủ đúng qui định pháp luật, Điều lệ 
Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT thông qua quyết định bằng hình thức biểu 
quyết tại các cuộc họp.  

Năm 2014 Hội đồng quản trị có sự thay đổi thành viên : Ông Châu Hiếu Dũng tham gia Hội 
đồng quản trị từ tháng 11/2014 thay ông Dương Lê Dũng theo quyết định số 168/QĐ-HĐTV ngày 
14/10/2014 của Tổng Công ty Lương thực Miền Nam. Ông Cao Minh Lãm tham gia Hội đồng 
quản trị từ tháng 11/2014 thay ông Anthony Nguyễn theo công văn ngày 02/10/2014 của Công 
ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim. 

Trong năm Hội đồng quản trị đã tiến hành 08 phiên họp và ban hành 07 Nghị quyết thuộc 
diện công bố thông tin. Các cuộc họp trong năm của HĐQT không có cuộc họp riêng của các thành 
viên HĐQT độc lập không điều hành, chi tiết như sau: 

Các cuộc họp của HĐQT: 

TT Thành viên HĐQT  Chức vụ Số buổi 
họp 

tham 
dự  

Tỷ lệ  Ghi chú  

1 Ông Nguyễn Thọ Trí   Chủ tịch 7/8 88% Ủy quyền ông Châu 
Hiếu Dũng 

2 Ông Dương Lê Dũng  Ủy viên 4/8 50% Tham gia HĐQT đến 
tháng 11/2014 

3 Ông  Anthony Nguyễn  Ủy viên 2/8 25% Tham gia HĐQT đến 
tháng 11/2014 

4 Ông Nguyễn Văn Kim Ủy viên 2/8 25% Ủy quyền ông Cao 
Minh Lãm và ông 
Trần Vũ Ngọc Tường 
dự họp 

5 Ông Nguyễn Thanh Hoàng Ủy viên 8/8 100%  
6 Cao Minh Lãm Ủy viên 2/2 25% Tham gia HĐQT từ 

tháng 11/2014 
7 Châu Hiếu Dũng Ủy viên 2/2 25% Tham gia HĐQT từ 

tháng 11/2014 
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Các nghị quyết của HĐQT và công bố thông tin theo quy định như sau : 

TT Số nghị quyết  Ngày  Nội dung  
 
 
 
 

1 

 
 
 
 

01/NQ-HĐQT 

 
 
 
 

08/01/2014

Thống nhất chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt cho 
cổ đông như sau:  
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 
23/01/2014. 
- Ngày chi trả cổ tức: 20/02/2014 
- Tỉ lệ chi trả: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 
800 đồng). 
Nguồn chi trả cổ tức: từ lợi nhuận sau thuế năm 2012. 

 
2 

 
02/NQ-HĐQT 

 
08/01/2014

Thống nhất giao Ban điều hành lập các thủ tục cho 
việc bán các tài sản không cần dùng thuộc sở hữu 
Công ty.  

 
3 

 
10/NQ-HĐQT 

 
12/02/2014

Thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Vinh vào 
chức Phó tổng giám đốc Công ty kể từ ngày ký quyết 
định.  

4 23/NQ-HĐQT 30/6/2014 Thống nhất ngừng hoạt động Nhà máy thức ăn thủy 
sản Domyfeed từ ngày 01/7/2014.  

 
5 

 
24/NQ-HĐQT 

 
30/6/2014 

Thống nhất chọn Công ty TNHH kiểm toán AASC 
thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 cho 
Công ty. 

 
 

6 

 
 

34/NQ-HĐQT 

 
 

13/10/2014

Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông 
Nguyễn Thanh Hoàng.  
Bổ nhiệm ông Trần Thanh Hùng giữ chức vụ Tổng 
Giám đốc Công ty 

 
7 
 

 
41/NQ-HĐQT 

 
17/11/2014

Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị. Bầu bổ sung: 
- Ông Châu Hiếu Dũng    
- Ông Cao Minh Lãm 

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 34
2 Lê Minh Việt Thành viên 0

 
2.2. Hoạt động của Ban Kiểm soát  

Ban Kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của 
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Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty , Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 
đông năm 2014 trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Cụ thể như 
sau : 
 - Tham dự đầy đủ các phiên họp Hội đồng Quản trị, tham gia ý kiến và đề xuất với 
HĐQT trong các vấn đề quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghi quyết của 
Đại hội đồng cổ đông giao.  
 - Xem xét các Báo cáo tài chính hàng quý và Báo cáo tài chính hàng năm;   
 - Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;  
 - Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho nhà 
đầu tư.  
 - Công tác xây dựng việc phối hợp với HĐQT, Ban Điều hành và cổ đông: Trong năm 
giữa BKS và HĐQT cùng Ban Điều hành đã xây dựng mối quan hệ bình đẳng, lắng nghe ý kiến 
các bên trên tinh thần vì lợi ích của cổ đông và công ty dựa trên Điều lệ công ty và các quy định 
pháp luật hiện hành.  

- Đối với cổ đông, BKS đã giám sát việc lập danh sách cổ đông trước mỗi kì đại hội, 
trước mỗi kì chi trả cổ tức để bảo đảm quyền lợi cổ đông và để báo cáo cổ đông biểu quyết và 
thông qua các vấn đề, các tờ trình của Công ty. Trong năm, BKS không nhận được đơn thư yêu 
cầu, khiếu nại của cổ đông hay nhóm cổ đông liên quan đến hoạt động Công ty và quyền lợi cổ 
đông.  
 Nhìn chung năm 2014, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát được 
Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc tạo mọi điều kiện thuận lợi để thực hiện đầy đủ nhiệm 
vụ của mình.  

 
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 
Nguyễn Thọ Trí CT HĐQT   
Nguyễn Thanh Hoàng  TV HĐQT 

kiêm TGĐ 
300 168 12 4 484

Dương Lê Dũng TV HĐQT 12 12
Anthony Nguyễn  TV HĐQT  12 12
Cao Minh Lãm   TV HĐQT  12 12
Nguyễn Văn Kim  TV HĐQT  12 12
Trần Hữu Hiệp  Trưởng BKS  8 8
Châu Hiếu Dũng   TV BKS  12 12
Lê Minh Việt  TV BKS  128 70 8 206

3.2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 
Trong năm 2014 không phát sinh về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ. 

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. 
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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.  





Cong ty cA ph§n Luong thuc Thuc ph§m Vinh Long

S6 38, Duong 2/9, Phuong I,Thanh pho Vinh Long, tinh Vinh Long

BAo cAo CVA BAN TONG GIAM DOC

Ban T6ng Giarn d6c Congty C6 phan Luang thirc Thuc phamVinh Long (sau day goi t~t la "Congty") trlnh bay Bao
cao cua mlnh va Bao cao taichinh hop nh§t cua Cong tyeho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2014.

CONG TY

Cong ty C6 phan Luang thirc Thuc phfim Vinh Longdiroc thanh I~p va hoat dong theo Gi§ychirng nhan dang ky
doanh nghiep congty e6 phan s6 1500170900 do Sa K~ hoach va Diiu nr tinh Vlnh Long e§p liin diiu ngay 29 thang
12 nam 2006, dangkY thay d6i liin thu IS ngay 15 thang 04 nam 2014.

Tru sa ehinhcua Congty: S6 38, Duong2/9, Phuong 1,Thanh ph6Vinh Long, tinh Vlnh Long.

H(H DONG QUAN TRI, BAN TONG GIAM DOC vA BAN KIEM SOAT

Cac thanh vien cua H{iid~ng Quan tri trong nam va t~i ngay J{i.pbao cao nay bao g~m:

Gng Nguy~n ThQ Tri Chu tich

Gng Duang Le Dung Thanh vien Mi~n nhi~m ngay31 I 10/2014

Gng Chau Hi~u Dung Thanh vien B6 nhi~m ngay31110/2014

Gng Nguy~n Thanh Hoang Thanh vien

Gng Anthony Nguy~n Thanh vien Mi~n nhi~m ngay3 I I 10/2014

Gng Cao MinhUlm Thanh vien B6 nhi~m ngay31I 10/2014

Gng Nguy~n Van Kim Thanh vien

Cac thanh vien cua Ban Tang Giam dBc dli di@uMnh Cong ty trong nam va t~i ngay J~p bao cao nay baog~m:

Gng Triin Thanh Hung

Gng Triin Thanh Hung

Gng Nguy~n Thanh Hoang

Gng Nguy~n NgQc Vinh

Gng Nguy~n Van H6

T6ng Giam d6e

Ph6 T6ng Giam d6c

T6ng Giam d6e

Ph6 T6ng Giam d6c

Ph6 T6ng Giam d6c

B6 nhi~m ngay 15/10/2014

Mi~n nhi~m ngay 15/10/2014

Mi~n nhi~m ngay 15/10/2014

B6 nhi~m ngay 13/02/2014

Cac thanh vien cua Ban Ki@msoM bao g~m:

Gng Triin Huu Hi~p

Gng Le Minh Vi~t

Gng Chau Hi~u Dung

TruOng ban

Thanh vien

Thanh vien

KIEM ToAN VIEN

Cong ty TNHH Hang Ki~m toan AASC da th\TChi~n ki~m toan cac Bao cao tai chinh hqp nh§t cho Congty.

CONG BO TRACH NHI.¢M CVA BAN TONG GIAM DOC DOl vOl: BAo cAo TAl CHiNH HQP NHAT

Ban T6ng Giam d6c Congty chiu trach nhi~m v~ vi~c l~p Bao cao tai chinh hqp nhdt phfm anh trung th\Tc, hqp Iy tlnh
hlnh ho~t dOng, k~t qua ho~t dOng kinh doanh va tlnh hlnh luu chuy~n ti6n t~ cua Congty trong nam. Trong qua trlnh
I~p Bao cao tai chinh hqp nh§t, Ban T6ng Giam d6c Congty cam k~t da tuan thu cac yeu ciiu sau:

2



Cong ty C6phin Luong thuc Thue ph~mVinh Long

S6 38, Duong2/9, Phuong 1, Thanh ph6 Vinh Long, tinh Vinh Long

Xay dung va duy tri kiern soat ni)i bi) rna Ban Tbng Giam d6c va Ban quan tri Cong ty xac dinh la c~n thiet d~
dam bao cho viec I~p va trinh bay bao cao tai chinh hop nhat khong con sai sot trong yeu do gian I~n hoac do

nham I~n;

Lira chon cac chinh sach ke toan thich hop va ap dung cac chinh sach nay mi)t each nhdt quan;

Dua ra cac danh gia va du doan hop Iy va th~n trong;

Neu ro cac chuanmire ke toan duoc ap dung co duoc twin thu hay khong, co nhtrng ap dung sai I~chtrong yeu
den mire c~n phai cong b6 va giai thich trong Bao cao tai chinh hgp nhdt hay khong;

L~p va trinh bay cac Bao cao tai chinh hgp nhdt tren ca sa tuan thu cac Chuftn mvc ke toan, Che di) ke toan
doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy djnh hi~n hanh c6 lien quan den vi~c I~pva trlnh bay Bao cao tai chinh hgp

nhdt;

L~p cac Bao cao tai chinh hgp nhdt dva tren co sa ho~t di)ng kinh doanh lien tvc, trir trlIOnghgp khong th~ cho

rang Congty se tiept\lC ho~t d(>ngkinh doanh.

Ban T6ng Giam d6c Congty dam bao rang cac s6 ke toan duqc Ill'ugili d~ phim anh tinh hlnh tai chinh cua Congty,

vai muc d(>trung thvc, hgp Iy t~i bdt cu thai di~m nao va dam bao rang Bao cao tai chinh hgp nhdt tuan thu cac quy
djnh hi~n hanh cua Nha nuac. D6ng thai c6 trach nhi~m trong vi~c bao dam an toan tai san cua Congty va thvc hi~n
cac bi~n phap thich hgp d~ ngan ch~n, phat hi~n cac hanh vi gian I~nva cac vi ph~m khac.

Ban Tbng Giam d6c Congty cam ket rang Bao cao tai chinh hgp nhdt dil phan anh trung thvc va hgp Iy tinh hinh tai
chinh cua Cong ty t~i thai di~m ngay 31 thang 12 nam 2014, ket qua ho~t d(>ngkinh doanh va tlnh hinh luu chuy~n
ti~n t~ cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2014, phu hqp vai Chuftnmvc,Che d(>ke toan doanh nghi~p
Vi~tNam va tuan thu cac quy djnh hi~n hanh c6 lien quan den vi~c I~pva trinh bay bao cao tai chinh hgpnhdt.

Cam kSt khac

Ban T6ng Giam d6c cam ket rang Congty khong vi ph~m nghiaV\l cong b6 thong tin thea quy djnh t~i Thong tll' s6
52/20 121TT-BTC ngay05/04/2012 cua B(>Tai chinh huang d~n v~ vi~c cong b6 thong tin tren Thj trlIOng chung

khoan.
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S5: =t5 12015/BC.KTIC-AASC.HCM

BAo cAo KIEM ToAN DQC L~P

Quy c6dong, HQi dang Quan tr] va Ban Tang Giam d&c

Cong ty Ca phAn Luong th\1'cThuc ph§m Vinh Long

Chung toi dil.kiern toan Baa cao tai chlnh hop nhat kern thea cua Congty C6 phdn Luong thuc Thuc pham Vinh Long
dircc I~p ngay 10 thang 03 narn 2015, tir trang 06 d~n trang 40, baagorn: Bang can d5i k~roan hop nhM tai ngay 31
thang 12 narn 2014, Bao cao k~t qua hoat dQng kinh doanh hop nhat, Baa cao luu chuyen ti~n t~ hop nh~t cho narn tai
chinh k~t thuc cung ngay va Ban Thuy~t minh baa cao tai chinh hop nhat,

Kinh gll'i:

Trach nhiern cua Ban Tang Giam d&c

Ban T6ng Giam d5c Congty chju trachnhiern v~ viec l~pva trinh bay trung thuc va hop Iy baa cao tai chinh hqp nh~t
cua Congty thea Chu~n ml,fc k~ tmin, Ch~ dQ k~ tmin doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy dinh phap ly c6 lien quan d~n
vi~c I~p va trinh bay bao cao tai chinh hqp nh~t va chiu tr<ich nhi~m v~ ki~m soat nQi bQ rna Ban T6ng Giam d5c xac
dinh la dn thi~t d~ dam bao cho vi~c I~p va trinh baybaa cao tai chinh hqp nh~t khong c6 sai s6t tr9ng y~u do gian l~n

ho~c nhdm I~n. ~·oa
~

ANI
TNI

'HI

;)C

Trach nhi.~mciia Ki~m toan vien

Trach nhi~m cua chung toi la dua ra y ki~n v~ baa cao tai chinh hqp nh~t dl,fa tn!n k~t qua cua cUQcki~m toano Chung
toi dil. ti~n hanh ki~m toan thea cac Chu&n ml,fc ki~m toan Vi~t Nam. Cac chu&n ml,fc nay yeu cdu chung toi tuan thu
chu~n ml,fc va cac quy dinh v~ d~o duc ngh~ nghi~p, I~p k~ ho~ch va thl,fChi~n cUQcki~m toan d~ d~t duQ'c Sl,fdam baa
hqp Iy v~ vi~c li~u bao cao tai chinh hqp nh~t cua Congty c6 con sai s6ttr9ng y~u hay khong.

Cong vi~c ki~m toan bao g6m thl,fc hi~n cac thu tI,Icnh~m thu th~p cac b~ng chung ki~m toan v~ cac s5 li~u va thuy~t
minh tren baa cao tai chinh hqp nh~t. Cac thu t\lC ki~m toan duQ'c Il,fach9n dl,fa tren xet doan cua ki~m toan vien, baa
g6m danh gia rui ro c6 sai s6t tr9ng y~u trong baa cao tai chinh hqp nh~t do gian I~n ho~c nhdm l~n. Khi thl,fc hi~n
danh gia cac rui ro nay, ki~m toan vien dil.xem xet ki~m soat nQi bQ cua Cong ty lien quan d~n vi~c I~p va trinh bay bao
cao tai chinh hqp nh~t trung thl,fc, hqp ly nham thi~t k~ cac thu t\lc ki~m toan phu hqp vai tlnh hinh thl,fc t~, tuy nhien
khong nh~m m\lc dich dua ra y ki~n v€ hi~u qua cua ki~m soat nQi bQ cua Congty. Cong vi~c ki€m toan cling baa g6m
danh gia tinh thich hqp cua cac chinh sach k~ toan duQ'c ap d\mg va tinh hqp ly .cua cacuoc tinh k~ toan cua Ban T6ng
Giam d6c cling nhu danh gia vi~c trinh bay t6ng th~ baa cao tai chinh hqp nhat.

Chung toi tin tuang r~ng cac b~ng chung ki~m toan rna chung toi dil.thu th~p duQ'c la dfty du va thich hqp lamca sa
cho y ki~n ki~m toan cua chung toi.

CO'sO'ella y kdn ki€m latin ngo(li trk

Nhu trinh bay a Thuy~t minh 55 06 cua Bao cao tai chinh, Congty duQ'c yeu cdu phai nQp va dil.t~m nQp them mQt
khoan thu~ thu nh~p doanh nghi~p (TN ON) la 31.347.563.097 d6ng cho cac nam tai chinh k~t thuc ngay
31/12/2007 va 3111212008thea Quy~t dinh s5213/QD-CT ngay 22/06/2010 va Quy~t dinh s546/QD-CT ngay
28/01/2011 cua C\lC thu~ tinh Vinh Long, Quy~t dinh s5979/QD-TCT ngay 13/07/2011 cua T6ng C\lCthu~. Tuy
nhien, Cong ty khong chftp nh~n s5 thu~ phai nQp nay va dil. ti~n hanh glii dem ki~n C\lC thu~ tinh VTnh Long len
TOa an nhan dan tinh VTnh Long d~ xac dinh l~i s5 thu~ TNDN phai nQP. Thea Ban an sa thdm 5507/20 13IHCST
ngay 24/09/2013, Toa an nhan dan Hnh VTnh Long ra quy~t dinh huy s5 thu~ TNDN truy thu nam 2007 va 2008
thea Quy€t dinh giai quy€t khi~u n~i s546/QD-CT ngay 28/01/2011 va Quy~t dinh xli ph~t vi ph~m phap lu~t v~
thu~ s5213/QD-CT ngay 22/06/2010 cua C\lC truang C\lC thu~ tinh VTnh Long. Khong d6ng y voi quy~t dinh cua
Toan an nhan dan tinh VTnh Long, C\lC thu~ tinh VTnh Long dil.glii dem khang cao len Toa an Nhandan t6i cao.
D~n thai di~m I~p Baa cao tai chinh nay, V\l ki~n chua duQ'c hoan tftt nen Congty v~n dang ghi nh~n khoan thu~
TNON t~m nQp nhu mQt khoan phai thu khac tren Bang can d6i k~ toano

T: (84) 4 3824 1990 I F: (84) 4 3825 3973

HANG KIEM ToAN AASC
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Chung t6i chua duoc cung cdp Bao cao tai chinh nam 2014 cua Cong tycb phan N6ng nghiep Tam Nang va Cong
ty csphan Bia Sai Gon - Vinh Long. Bang cac thu tuc kiem toan dl! thuc hien, chung tai kh6ng du cosa danh gia
kha nang trich I~phoac hoan nhap dtr phong tbn thdt (neu c6) d5i voi cac khoan d~u nr tai chinh neu tren cua C6ng
ty tai thai di~m31112/2014 ding nhu anh huang cua vdn d~ nay d€n Bao cao tai chinh. Xem chi ti€t gia tri cac
khoan d~u nr tai chinh neu tren tai thuyet minh bao cao tai chinh s5 13.

y ki~n ki~m toan ngoal tru'

Theo y kien cua chung t6i, ngoai tnr anhhuangcua vdn d~ neu tl;lidOl;ln"Cosa cua y ki~n ki~m toan ngol;litrit", Bao
cao tai chinh hgp nh§.tdl! phan anh trung thvc va hgp Iy, tren cac khia cl;lnhtrQng y€u tlnh hinh tai chinhcuaCang ty

cb ph~n Luang thvc Thvc phc1mVTnhLong tl;lingay 31 thang 12 nam 2014, ciing nhu k~t qua kinh doanh va tinh hinh
luu chuy~n ti~n t~ cho nam tili chinh k€t thuc cling ngay, phli hgp vai Chuc1nmvc k€ toan, Ch€ d('>k€ toan doanh
nghi~p Vi~t Nam va cac quy djnh phap Iy c6 lien quan d€n vi~c I~pva trlnh bay bao cao tai chinh hgp nhk

~ ~ ~ ,
Van de cannhan m~nh

Tinh d€n thai di~m31112/2014, tbng ng phai tra ngan h!ilncua C6ngty la 235.538.378.514 d6ng,tbng tai san ng~n hl;ln
la 147.140.180.635 d6ng trong d6 khoan phai thu lien quan den C6ngty cb ph~n Docimexco la 105.665.064.251
d6ng dl! qua hl;lnthanh toan va C6ng ty dl! trich I~pdV phong phai thu ngan hl;lnkh6 doi vai s5 ti~n 31.699.519.276
d6ng (chi ti~t t!ilithuy€t minh Bao cao tai chinh s6 7), 15liiy k€ tinh d€n ngay31/1212014 la 81.340.565.844 d6ng. Vai
tinh hinh tai chinh nhu tren, kha nang ti€p t\lChOl;ltd('>ngcua C6ng ty ph\l thu('>cph~n IanVaG kha nang thu h6i khoan
c6ng ng lien quan d€n C6ng tycb ph~n Docimexco ciing nhu kha nang thanh toan cac khoan ng ngan hl;lncua C6ngty.

V§.nd~ dn nh§n ml;lnhnay kh6ng anh huang d€n y ki€n ki~mtoan ngol;litrit cua chung toi.

VAnd~ khac

Bao cao tai chinh hgp nh§.tcua Congty cb ph~n Luang thvc Thvc phc1mVinh Long cho nam tai chinh k~t thuc ngay
31 thang 12 nam 2013 dl! dugc ki~m toan bai ki~m toan vien va Cong ty Ki~m toan kMc. Ki~m toan vien da dua ra y
kien ch§.pnh~n rung ph~n d6i vai bao cao tai chinh nay t!ilingay 28 thang 03 nam 2014.

TP H6 Chi Minh, ngay 24 (hang 03 nam 2015

Ki~m toan vien

Gi§y chung nh~n dang ky hanh ngh~ ki~m toan

s6: 0522-2013-002-1

Tran Trung Hi~u
Gi§.ychung nh~n dang ky hanh ngh~ ki~m toan

s6: 2202-2013-002-1
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Ceng ty cB ph§n Luong thuc Thuc ph§m Vinh Long

se38, Duong2/9, Phuong 1, Thanh ph6 Vinh Long, tinh Vinh Long

Bao cao tal chinh hQ'Pnhat

nam tai chinh k~t thuc ngay31112/2014

BANG CAN DOl KE ToAN H<}PNHAT
T(li ngay31tluing 12niim 2014

(alp theo)

Thuy~t
31112/2014 01101/2014

Mii
NGUONVON

(Dii di~u chinh)
s6 minh

VND VND

300 A. NQPHAITRA 277.496.433.965 720.820.842.783

310 I. NQ'ngin han 235.538.378.514 686.743.939.157

311 I. Yay va no ngan han 15 231.161.062.300 640.819.860.500

312 2. Phai tra nguoi ban 10.282.458 7.016.812.539

313 3. Nguoi mua tra ti~n tnroc 681.637.500 12.252.980.863

314 4. Thu~ va cac khoan phai n9P Nha mrcc 16 43.587.246 4.451.046.963 \{.
315 5. PMi tra ngiroi lao d9ng 2.892.972.885 6.363.856.514

_...,

316 6. Chi phi phai tra 17 281.788.121 809.578.524 il ~

319 9. Cac khoan phai tra, phai n9P khac 18 417.516.000 14.980.961.250 :Gl

323 11. Quykhen thuong, phuc lei 49.532.004 48.842.004 i KI

AA
330 II. Ng dili han 41.958.055.451 34.076.903.626 ---
333 3. Phai tra dai han khac 19 1.713.618.451 2.076.903.626 'f ·1=
334 4. Yay va no dai han 20 40.244.437.000 32.000.000.000

400 B. VON CHU SO HUU 75.540.654.236 139.717.200.754

410 I. V6n chti sa hiiu 21 75.540.654.236 139.717.200.754

411 I. V6n d~u nr cua chu sa huu 119.599.820.000 119.599.820.000

417 7. Quy d~u tu phat trien 32.013.194.783 32.013.194.783

418 8. Quy du phong tai chinh 5.268.205.297 5.268.205.297

420 10. Lqi nhu~n sau thu~ chua phan ph6i (81.340.565.844) (17.164.019.326)

440 TONG CONG NGUON VON 353.037.088.201 860.538.043.537

cAc CHi TIEU NGOA.I BANG CAN DOl KEToAN HQ'P NHA.T

Chi tieu
31112/2014 0110112014

4. NQ'kh6 doi daxu ly 114.988.000 114.988.000

5. Ngo~i t~ cac lo~i

USD 28.608,39 9.392,78

Ngu·(rlI~p K~ toan tru'i':Ing

Ph~m Thi dm Nhung Phan NgQcBinh

7



Cong ty cb ph§n Luong thuc Thuc pharn Vinh Long

S5 38, Duong2/9, Phuong 1, Thanh ph5 Vinh Long, tinh Vinh Long

Bao cao tai ehinh hop nh~t

nam tai chinh k~t thuc ngay31/12/2014

BAo cAo KET QuA HO~T DONG KINH DOANH HoP NHAT
Niim 2014

Thuy~t
Nam 2014 Nam 2013

Ma
CHiTIEU (Dii di~u ehinh)

s& minh
VND VND

01 1. Doanh thu ban hang va eung cApdjchVI} 22 802.544.542.893 1.651.077.979.452

02 2. Cac khoan giam tnr doanh thu

10 3. Doanh thu thu§~ ban hang va cung cAp djehVI 802.544.542.893 1.651.077.979.452

11 4. Gia van bang ban 23 786.329.694.806 1.574.876.976.711

20 5. LQi nhusn gQPv~ ban hang va eung cApdjchVI} 16.214.848.087 76.201.002.741

21 6. Doanh thu hoat dQngtai chinh 24 33.118.238.873 33.696.298.854 '?;s,.iii'
22 7. Chi phi tai chinh 25 43.479.881.981 60.308.334.425 ."~
23 Trang d6: Chi phi fiii vay 32.380.933.851 44.720.884.163 :ANM

24 8. Chi phi ban hang 26 25.890.795.4 73 43.320.498.765 .' TNH~

25 9. Chi phi quanly doanh nghiep 27 65.549.580.987 44.960.838.148
M ToA
lC

30 10. Lqi nhu~n/(16) thuftn til' host dQng kinh doanh (85.587.171.481) (38.692.369.743) -4
-,~

31 11. Thu nh~p khac 28 25.795.082.647 8.718.914.666

32 12. Chi phi khac 29 4.812.527.957 461.713.038

40 13. LQ'inhu~n khac 20.982.554.690 8.257.201.628

45 14. Ph§n liii (16)trong cong ty lien k~t, lien doanh 5.016.263.426 4.511.485.091

50 15. T6ng IQinhu~n k~ toan trutrc thu~ (59.588.353.365) (25.923.683.024)

51 16. Chi phi thue thu nhap doanh nghiep hien hanh 30.1 3.782.136.938

52 17. Chi phi thue thu nhap doanh nghiep hoan lai 30.2 259.620.530 (6.513.468.195)

60 18. LQi nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p (63.630.11 0.833} (19.410.214.829)

61 18.1. LQi nhu~n sau thu~ ella c8 dong thi~u sa 134.722.215

62 18.2. LQi nhu~n sau thu~ ella c6 dong eong ty m~ (63.630.110.833) (19.544.937.044)

70 19. Lai cO'ban tren c6 phj~u 31 (5.320) (1.634)

NgU'iriI~p K~ toan trU'iYng

Ph:;tmThjdm Nhung Phan NgQcBinh
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Cong ty C6 ph fin Lurmg thuc Thuc phim Vinh Long

S6 38, Duong 2/9, Phuong 1, Thanh ph6 Vinh Long, tinh Vlnh Long

Bao cao tal chinh hop nhAt

nam tai chinh ket thuc ngay 31/12/2014

Niim 2014

BAo cAo LUUCHUYEN TIl~N T¥ HQI> NHAT

(Theophutmg phdp giiin ti€p)

Mll
s6

Thuyet
minhCHiTiEU

LUU CHUYEN TlEN TU HO~ T DQNG KINH DOANH

L(Ii nltu{in trtaic tltu€

miu chlnh cho cdc khoiin

Khau hao tai san c6 djnh

Cac khoan du phong

Lai, 16 chenh lechtY gia h6i doai chua thuc hien

Uti, 16nr hoat di)ng ddunr

Chi phi lai vay

L(Ii nhu{in tir boat dvng klnh doanh trutrc
thay dOivan luu dvng

Tang, giam cac khoan phai thu

Tang, giam hang t6n kho

Tang, giam cac khoan phai tra (khong k8 lai vay
phai tra, thue thu nhap doanh nghiep phai nop)

12 Tang, giam chi phi tratruce

13 Ti~n lai vay da tra

14 Thue thu nh~p doanh nghi~p da ni)p

15 Ti~n thu khac tir ho~t di)ng kinh doanh

16 Ti~n chi kMc cho ho~t di)ng kinh doanh

20 . LU'uchuyin tiin thuan tir hO(ltdvng kinh doanh

l.

01 1.

2.

02

03

04

05

06

08 3.

09

10

II

II. LUU CHUYEN TIEN TU HO~ T DQNG DA.U TU

21 1. Ti~n chi de mua s~m, xay dlJng tai san c6 dinh
va cac tai san dai h~n khac

22 2. Ti~n thu tir thanh Iy, nhuQ'ngban tai san c6 dinh
va cae tai san dai h~n kMc

25 5. Ti~n chi ddu tu g6p v6n VaGdan vi khac

26 6. Ti~n thu h6i ddu tu g6p v6n VaGdan vi khac

27 7. Ti~n thu lai cho vay, c6 tuc va IQ'inhu~n dUQ'cchia

30 LU'uchuyin tiJn thuan tir hO(ltdvng dau til'

9

Nam 2014 Nam 2013

(Dii di@uchin h)

VNDVND

(59.588.353.365) (25.923.683.024)

15.891.396.856 15.666.835.400

31.618.625.426 2.678.690.680

421.124.612 (241.831.1 08)

(32.794.805.209) (21.738.293.238)

32.380.933.851 44.720.884.163

(12.071.077.829) 15.162.602.873 .,

54.373.732.297 737.030.110 .\

141.747.097.095 86.089.783.120

(31.816.501.965) (23.365.018.845)
(

1.643.197.997 (1.499.961.450)
'r\(

(32.908.724.254) (45.418.622.170) ;0;;;

(5.079.666.528)

643.192.035 61.748.650

(1.380.595.225) (532.388.432)

115.150.653.623 31.235.173.856

(1.951.382.000) (2.282.843.259)

22.294.443.629 372.727.272

20.037.010.035

40.380.071.664

(42.780.000.000)

58.023.070.000

21.922.927.293

35.255.881.306



Cling ty C6 ph§n Luong thuc Thucph§m Vinh Long

S6 38, Duong2/9, Phuong 1,Thanh ph6 VTnh Long,tinh Vinh Long

Bao cao tai chfnh hop nh:11

nam tai chlnh k~t thuc ngay31/12/2014

BAo cAo LUlJ CHUYEN TIEN T~ HQP NHAT
Niim2014

(Theophuang pluip gitin aip)

Mli
<so

Thuy€t

minh

Nam 2014 Nam 2013

(Dli di~u chinh)CHi TIEU
VNDVND

III. LUU CHUYEN TIEN TU HO~ T DONG TAl CHiNH

33 3. Ti€n yay ngan han, dai hannhan duoc 1.119.560.823.665 2.742.048.474.750

34 4. Ti€n ehi tra no g6e yay (1.521.405.330.865) (2.823.329.208.750)

36 6. C6 nrc, IQ'inhuan dli tra eho chusahfru (9.520.769.600) (10.000.000)

40 Luu clluyin tiin thuOn tir hoot Qpng tai chinb (411.365.276.800) (81.290.734.000)

50 Lu'U chuy€n tiSn thu§n trong nam (255.834.551.513) (14.799.678.838)

60 TiSn va nrong duongtiSn d§u Dam 266.066.039.033 280.865.858.692

61 Anh huang cua thay d6i15'gia h6i doai quy d6i ngoai t~ 1.762.365 (140.821)

70 TiSn va nrong duongtiSn cuBi nam 3 10.233.249.885 266.066.039.033

Ngu'O'j l~p K@ toan trU'Ong

PhamTh] cAm Nhung Phan NgQc Binh
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Cong ty C6 ph§n Luong thuc Thuc ph§m Vinh Long

S6 38,Duong 2/9, Phuong I,Thanh ph6Vinh Long, tinh Vlnh Long

Bao cao tai chinh hop nh~t

nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2014

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH H<}PNHAT
Niim 2014

. D~C DIEM HO~ T DQNG DOANH NGHIE:P

Hinh thuc SO' hfru van

Congty C6 ph fin Luong thuc Thuc pham VlnhLong duoc thanhI~p va heat dongtheo Gi§.ychirng nhandang ky
doanh nghiep congty c6 phan s6 1500170900 do Sa K~ hoach va Dflu nr tinh Vlnh Long cfip Ifln d§u ngay 29
thang 12 nam 2006, dangky thay d6i Iflnthir 15 ngay 15 thang 04 nam 2014.

TI'\I sa chinh cua Congty: S6 38,Duong 2/9, Phuong I,Thanh ph6Vinh Long, tinh Vlnh Long.

Ten don vi Dia chi

V6n di~u I~cua Congty la 119.599.820.000 d6ng;nrong duong11.959.982 c6phan, rnenh giamQt cb phdn la
10.000 d6ng.

Cong ty co cac don vi tr,!c thuQc sau:

- Xi nghi~p Sao Bl

S6 18A t6 7, fipMy Phu 5, xa TUOng LQc,huyen Tam Sinh,
tinh Vlnh Long

A.p Phuac Long, xa LQc Hoa, huy~n Long H6, tinh Vinh Long

- Xi nghiepTam Sinh

- NM may thuc an thllY san Domyfeed

T6 1, §.p3A, xa Phu LQc, huy~n Tam Sinh, tinh Vinh Long

S6 5/4A ducmg Phliim Hung, Kh6m 2, PhuOng 9, Thanh phb
Vlnh Long, tinh Vinh Long

Tb 7, kh6m Thliinh An, phuOngMy Thai, Thanh phb Long
Xuyen, tinh An Giang

sb 242A/l, fip Thai Khanh, xa Tan Thliinh, huy~n Thai Lai,
Thanh ph6 cfinTha

S6 89/2, LQ vong cung (tinh IQ923), phuOng An Sinh, qu~n
Ninh Ki~u, Thanh ph6 cfinTha

Khu C, Khu cong nghi~p Sa Dec, xa Tan Khanh Dong, Thanh
ph6 Sa Dec, tinh D6ng Thap

S6 4,6, 10 dUOng Phliim Hung, PhuOng 2, Thanh ph6 Vinh
Long, tinh Vinh Long

- Xi nghi~p Phu LQc

- Xi nghi~p Nong San

- Xi nghi~p An Sinh

- Clia hang ti~n 19'i

Cong ty co cong ty con dU'Q'chQl>nh~t bao cao tai chinh ttli thOi di~m 31112/2014 baa gam:

Tinh Kien Giang

Ty I~ Ty I~
19'iich bi~u quy~t

100,00% 100,00%

HOliitdQng kinh doanh
chinh

Ten cong ty
Nai thanh I~p va

hOliitdQng

Cong ty TNHH Luong thl!C Kien
Nong

San xu§.t va kinh doanh
luong thl!C

Cong ty co ding ty lien kilt dU'llc kll toan theo phU'Ollgpbap van chiisO' hu'u ttli thiri di~m 31112/2014 bao
gam:

- Cong ty TNHH Thuong mliiiSai Gon - Vinh Long

Thong tin v~ congty lien k~t clla Cong ty xem chi ti~t tliiiThuy~t minh s6 13.
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Cong tyC6phftn LU'01lgthjrc Thuc phdm Vinh Long

S6 38, Duong 2/9, Phuong I, Thanh ph6 Vinh Long, tinh Vinh Long

Bao cao tai chinh hop nh§t

nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2014

Nganh ngh€ kinh doanh

Heat dQng kinh doanh chu yeu cua Cong ty gbm:

- Ban buon gao: Mua ban luang thuc;

- Nuoi trong thuy san ni)i dia: Nuoi trong thuy san;

- Ban buon 0 to va xe co dQng co khac: Mua ban xe 0to, xe tai, ro moe;

- Ban phil tung va cac bQ ph~ phil tro cua 0 to va xe co dQng co khac: Mua ban phil tung va cac bi) phan phil
tro cua xe co dQng co;

Ban buon nong, Him san nguyen lieu (trir g6, tre, rura) va dQng v~t s6ng: Mua ban nong Him san nguyen lieu;
thuc an gia sue, gia cam, thuy san;

- Ban buon thirc pham: Mua ban thuc pham;

- Ban buon db uong: Mua ban db uong khong cbn, nrou, bia (nrou, nrou manh, nrou vang, bia ... );

- Ban buon may tinh, thi~t bi ngo~i vi va phii.nm€m: Mua ban thi~t bi van phong (may tinh, phii.nm€m may tinh,
thi~t bi ngo~i vi);

Ban buon thiet bi va linh kien dien tfr, vi~n thong: Mua ban thi~t bi van phong (linh kien dien tfr vien thongva
di€u khi€n, dien tho~i c6 dinh, di dQng, may nh~n tin, may bi) dam, thi~t bi dien tfr vi~n thong, thi~t bi di€u
khi€n, thi~t bi phat song, linh kien dien tho~i);

- Ban buon may moc, thi~t bi va ph\! tung may nong nghiep: Mua ban may moc nongngu ca;

- Ban buon may moc, thi~t bi va ph\! tung may khac: Mua ban thi~t bi may cong nghiep, khai khoang, lam
nghiep, xay dl,Ing va ph\! tung thay th~; Mua ban thi~t bi van phong (may in, v~ttu ngimh in va ph\! tung, may
photocopy ... ); Mua ban thi~t bi y t~, nha khoa, thi~t bi benh vien);

Ban Ie 0 to con (lo~i 12 ch6 ngbi tr6 xu6ng): Mua ban 0 to, xe tai,ra moc;

- Ban mo to, xe may: Mua ban xe mo to, xe may;

- Ban ph\! tung va cac bi) ph~n ph\!trq cua moto, xe may: Mua ban ph\! tung va cac bQ ph~n ph\!trq cua mo to,
xe may;

Ban buon nhien lieu r~n, long, khi va cac san phiim lien quan: Mua ban xang dii.uva cac san phiim cua chung,
cac chiit boi tran va lam s~ch dQngca,khi d6t (gas);

- Ban buon v~t lieu, thi~t bi I~p d1;itkhac trong xay dl,IDg:Mua ban v~t lieu xay dl,IDg,g6, kim khi;

Ban Ie khac trong cac cfra hang kinh doanh t6ng hqp;

- Ban Ie luang thl,Ic trong cac cfra hang chuyen doanh: Mua ban luang thl,Ic;

- Ban Ie thl,Ic phiim trong cac cfra hang chuyen doanh: Mua banluang thl,Ic;

- Mua ban db u6ng trong cac cfra hang chuyen doanh: Mua ban db u6ng khong cbn,ruqu, bia (ruqu, ruqu
m~nh, ruqu vang, bia ... );

- Ban Ie nhien lieu dQngca trong cac cfra hang chuyen doanh: Mua ban xang dii.uva cac san phiim cua chung,
cac chiit boi tranva lam s~ch dQngca;

- Ban Ie may vi tinh, thi~t bi ngo~i vi, phii.n m€m va thiet bi vien thong trong cac cfra hang chuyen doanh: Mua
ban thi~t bi van phong (may Hnh, phii.n m€m may tinh, thiet bi ngo~i vi, linh kien dien tfr vien thong va di€u
khi€n, dien tho~i c6 dinh, di dQng, may nh~n tin, may bQ dam, thi~t bi dien tfr vi~n thong, thi~t bi di€u khi~n,
thi~t bi phat song, linh kien dien tho~i;

- Ban Ie vai, len, sqi, chi khau va hang det khac trong cac cfra hang chuyen doanh: Mua ban vai;

- Ban Ie db ngu kim, san, kfnh va thiet bi I~p d1;itkhac trong xay dl,Ing trong cac cfra hang chuyen doanh: Mua
ban v~t lieu xay dl,Ing, g6, kim khi;

Ban Ie thu6c, d\!ng C\!y t~, my phiim va v~t phiim ve sinh trong cac clra hang chuyen doanh: Mua ban thi~t bi
y t~, nha khoa, thi~t bi benh vien, my phiim;

Ban Ie hang h6a khac m6i trong cac cfra hang chuyen doanh: Mua ban dii.u, khf d6t (gas); h~t nhl,Ia, h~t nhl,Ta
PE, huang lieu dung trong thl,Ic phiim; th(rc an gia suc, gia cii.m, thuy san; phan b6n; h6a chiit sfr d\!ng trong
nong nghiep; thi~t bi van phong (may in, v~ttu nganh in va phil tung, may photocopy ...);

- Ch~ bi~n, bao quan thuy san va cac san phiim tir thuy san;

- Xay xat va san xuiit bQt tho: Xay xat th6c )ua, danh bong g~o, s{mxuftt bQt tho;
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Bao cao tai chinh hQ'P nh§t

nam taichinh k~tthuc ngay31/12/2014

San xuat thirc an gia sue, gia dim va thuy san;

San xu~t db uong khong con, mroc khoang: San xu~t db uong khong cbn;

Sanxuat cac loaihang det khacchua duoc phanVaGdau: Detbao bi nhua PP va PE;

- V~n tai hang h6abang dirongbO;

- V~n tai hang h6adirong thuynOi dia: V~n tai hang h6adirongsong;

- Kho biii va hrugiu hang h6a:Heat dOng khobai;

Dich vu luu tru ngan ngay: Kinh doanh djch vu khach san;

- Nha hang va cac djch vu an uong phuc vu hru dOng: Kinh doanh dich vu an u5ng;

- Heat dOng cua dai Iy va rnoi gioi bao hiern: Dai Iy bao hi€m;

Kinh doanh b~t d(\ng san, quy€n su dl,lng d~t thu(\c chusa hil'u, chu su dl,lng ho~c di thue: Kinh doanh b~t
dOng san vai quy~nsahuu ho~c di thue;

- Ban Ie hang may m~c, giay dep, hang da va gia da trong cac cua hang chuyen doanh: Mua ban hang may s~n,

giay, dep;

Ban buon vai, hang may s~n, giay dep;

- Ban buon t6ng hqp: Ban buon trong cac cua hang kinh doanh t6ng hqp;

San xu~t cac 10<;libanh tu bOt;

- Ban Ie thi~t bi, dl,lng Cl,lth€ dl,lc, th€ thao trong cac cua hang chuyen doanh: Mua ban thi~t bi th€ dl,lc, th€ thao;

D<;liIy, moi giai, d~u gia: D<;liIy mua ban,kY gai hang h6a;

- Ban buon db dung khac cho gia dinh: Mua ban db gia dl,lng, thi~t bi th€ dl,lc, th€ thao, my pham;

Ban buon chuyen doanh khac chua duqc phan VaGdau: Mua ban h<;ltnh\fa, h<;ltnh\faPE, huang li~u dung
trong th\fc phftm, phan b6n, h6a ch~t su dl,lng trong nong nghi~p;

- Ban buon san pham thu5c la, thu6c lao: Mua ban thu5c la;

- Ban Ie san phftm thu6c la, thu5c lao trong cac cua hang chuyen doanh: Mua ban thu6c la.

D~c di~m hOl,ltdqng cua doanh nghi~p trong nam tai chinh co {tuh hU'iYngdSn Bao cao tai chinh

Trong nam, Congty dii th\fC hi~n ban phfin Ian cac tai san t<;likho phuO'ng 4, Xi nghi~p Nong san va thanh Iy toan
bO tai san, giai th~ Xi nghi~p Binh Minh.

2 . CHlt DO vA CHiNH SACH KE ToAN Ap D1)NG T~I CONG TY

2.1 . Ky kS toan, donvi ti~n t~ su' d\lng trong k~ toan

Ky k~ toan nam cua Cong ty b~t dfiu tu ngay 0 I/0 I va k~t thuc VaGngay 31112 hang nam.

Dan vi ti~n t~ su dl,lng trong ghi chep k~ toan la dbng Vi~t Nam(VND).

2.2 . ChuAn m"c va ChS dq k~ toan ap d\lng

chi a(j ki loan ap dl;lng

Cong ty ap dl,lng Ch€ d(\ K€ toan doanh nghi~p ban hanh thea Quy€t dinh s5 IS/2006/QD-BTC ngay20/03/2006
dli duqc sua d6i, b6 sung thea quy djnh t<;liThong tu 244/2009/TT-BTC ngay31112/2009 Clla B(\ truangB(\ rai
chinh.

Tuyen b6 v~ vi¢c {udn {hi; Chudn m1!cki loan va chi a(jki (oan

Cong ty dii ap dl,lng cac Chuan m\fc k€ toan Vi~t Nam va cac van ban huang ddn Chuan m\fc do Nha nuac dliban
hanh. Cac bao cao tai chinh hqp nh~t duqc I~p va trinh bay thea dung m9i quy djnh cuatung chuftn m\fc, thong tu
huang ddn th\fc hi~n chuftn m\fc va Ch€ dO k€ toan hi~n hanh dang ap dl,lng.
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Bao cao tai chinh hop nh§t

nam tai chinh k8t thuc ngay 31112/2014

Hinh thucki toan ap dung

C6ngty ap dung hinh thirc k€ toan tren may vi tinh.

2.3 . CO'sO' hop nhdt Bao cao tili chinh

Bao cao tai chinh hop nhAtcua C6ng ty duoc I~p trenCCf sa hop nhat bao cao tal chinh rieng cua C6ngty va bao
cao tai chinh cua congty con do Cong ty kiem soat (cong ty con)ducc I~p cho d€n ngay 31 thang 12 hang nam.
Viec kiem soar datducc khi C6ng ty c6 kha nang kiem scat cac chinh sach tai chinh va hoat dQng cua cong ty
nhan d§u tu nham thu duoc loi ichtir ho~t dQngcua c6ng ty nay.

Bao cao tai chinh cua c6ng ty con duQ'cI~p cho cung nam tai chinh vai bao cao tai chinh cua C6ngty, ap dVng
cac chinh sach k€ toan nhAtquan vai cac chinh sach k€ toan cua C6ngty. Trong truang hW c§n thi€t, Bao cao tai
chinh cua cac c6ngty con dUQ'cdi€u chinh d~ dam bao tinh nhAtquan trong cac chinh sach k€ toan dUQ'cap dVng

t~i C6ng ty va c6ng ty con.

K8t qua ho~t dQngkinh doanh cua cac congty con duQ'cmua ho~c ban di trong nam duQ'Ctrinh bay trong Bao cao
tai chinh hW nhAttu ngay mua I~iho~c cho d€n ngay ban khoan d§u tua cong ty d6.

Cac s6 du, thu nMp va chi phi chu y€u, k~ ca cac khoan Utihay 16chua thvc hi~n phat sinh tu cac giao dich nQi

bQdUQ'clo~i tru khi hW nhAtBao cao tai chinh.

LQ'iich cua cb dong thi~u s6 th~ hi~n ph§n lQ'inhu~n ho~c 16va Utisan thu§n khong n~m giu bai cb dong cua
Cong ty va duQ'ctrinh baya mvc rieng tren Bang can d6i k8 toan hw nhdt va Bao cao k€t qua kinh doanh hQ'p

nhdt.

2.4 . D§u tu· vilo cong ty lien kSt

Cong ty lien k€t la mQtcong ty rna Congty c6 anh huang dang k~ nhung khong phai la cong ty con hay cong ty
lien doanh cua Congty. Trong Bao cao tai chinh hW nhdt cac khoan d§uillvao congty lien k€t duQ'ck€ toan
theo phuemg phap vbn chusahiiu.

PW=

2.5 . Gop van lien doanh

Cac thoa thu~n g6p vbn lien doanh lien quan d€n vi~c thanh I~p mQtCCisa kinh doanh dQc I~p trong d6 co cac
ben tham gia gop vbn lien doanh dUQ'cgQi laCCf sakinh doanh dang ki~m soat. Trong bao cao tai chinh hW nhdl,
cac khoan d§u tu vao cac lien doanh dUQ'ck€ toan theo phuemg phap vbn chusahiiu.

2.6 . LQ'ithS thu'ong m~i

LQ'ith€ thuemg m~i tren Bao cao tai chinh hW nhdt la ph§n phV trQi giua muc gia mua so vai ph§n lQ'iich cua
Cong ty trong tbng gia tri hW19 cua tai san, cong nQ'va cong nQ'ti€m tang cua cong ty con, cong ty lien k8t ho~c
demvi g6p vbn lien doanh t~i ngay thvc hi~n nghi~p vv d§u tu. LQ'ith8 thuemg m~i dUQ'ccoi la mQtlo~i tai san vo
hinh, duQ'ctinh khdu hao theo phuemg phap duang thang tren thai gian huu dVnguac tinh cua lQ'ith€ thuemg m~i
d6 va kh6ng qua 10 nam.

Khi ban congty con, cong ty lien k€t ho~c demvi g6p vbn lien doanh, gia tri con I~icua khoan lQ'ith€ thuemg m~i
chua khdu hao h€t duQ'ctinh vao khoanl11i/16 do nghi~p vv nhuqng ban congty tuemg ung.

2.7 . Bdt Jqi kinh doanh

B~t lQ'ithuemg m~i la ph§n phv trQi lQ'iich cua Cong ty trong tbng gia tri hW19 cua tai san, cong nQ'va cong nQ'
tiem tang danh gia duQ'Ccua congty con, cong ty lien k€t va demvi g6p vbn lien doanh t~i ngay di~n ra nghi~p vv
mua congty so vai muc gia mua cong ty. Bdt lQ'ithuemg m~i dUQ'ch~ch toan ngay vao Bao cao k€t qua ho~t oQng
kinh doanh.
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Bao cao tai chinh hQ'Pnhfit

narnUti chinh k~t thuc ngay 31112/2014

2.8 . Cong cl}tai chinh

Ghi nhdn ban ddu

Tai san tai chinh
Tai san tai chinh cua Congty bao g6m ti~n va cac khoan nrongduang ti~n, cac khoan phai thu khach hang va
phai thu khac, cac khoan cho vay, cac khoan d~u nr ngan han va daihan, Tai thai di~m ghi nhan ban d~u, tai san
tai chinh duoc xac dinh thea gia mua/chi phi phat hanh cong cac chi phi phat sinh khac lien quan tnrc ti~pd~n
viec mua, phat hanh tai san tai chinh d6.

No phai tra tai chinh

No phai tra tai chinh cua Congty bao g6m cac khoan vay, cac khoan phai tra nguai ban va phai tra khac, chi phi
phai tra. T~i thai di€m ghi nh~n I§.nd§.u,cac khoan nq phai tra tai chinhduqc xac djnh thea gia phat hanh ci)ng
cac chi phi phat sinh lien quan tn.rcti~p d~n vi~c phat hanh nq phai tra tai chinh d6.

Gid tri sau ghi nh9n ban ddu

Hi~n t~i chua c6 cac quy djnh v~ danh gia I~icong CI,Itai chinh sau ghi nh~n ban d§.u.

2.9 . Ti~n va cac khoan tU'rrngdU'rrngti~n

Ti~n va cac khoantuang duang ti€n bao g6m ti€n m~t t~i quy, tien gui ngiin hang, cac khoan d§.utu ng~n h~n c6
thai gian dao h~n khong qua 03 thang, c6 tinh thanh khoan cao, c6 kha nang chuy€n d6i d~ dang thanh cac luqng
ti€n xac djnh va khong c6 nhi€u rui ro trong chuy€n d6i thanh ti€n.

2.10 . Cac khoan phili thu

Cac khoan phai thuduqc trinh bay tren Bao cao tai chinh thea gia trj ghi s6 cac khoan phai thu khach hang va
phai thu khac sau khi tru di cac khoandv phong duqc I~pcho cac khoan nq phai thu kh6 doi.

Dv phong nq phai thu kh6 doi duqc trich I~pcho tUngkhoan phai thu kh6 doi cl1nClIvao tu6i nq qua h~n clla cac
khoan nq ho~cdv ki~n mlIc t6n th~t c6 th€ xay ra.

2.11 . Hang tan kho

Hang t6n khoduqc tinh thea gia g6c. Truemg hgp gia trj thu§.nc6 th€ thvc hi~n duqc th~phan gia g6c thi hang
t6n kho duqc tinh thea gia trj thu§.nc6 th€ thvc hi~n duqc. Gia g6c hang t6n kho bao g6m chi phi mua, chi phi
ch~ bi~n va cac chi phi lien quan trvc ti~p kh:k phat sinh de c6 duqc hang t6n kho0 dja di€m va tr~ng thai hi~n
t~i.

Gia trj hang t6n khoduqc xac djnh thea phuang phap binh quiin gia quy€n.

Phuong phap xac djnh gia trj san phiim do dang: chi phi san xu~t kinh doanh do dangduqc t~p hqp thea chi phi
nguyen v~t li~u chinh cho tUng lo~i san phiim chua hoim thanh.

Hang t6n khoduqc h~ch toan thea phuang phap ke khai thuemg xuyen.

DV phong giam gia hang t6n khoduqc I~pvaothai di€m cu6i nam Il'ts6 chenh I~chgiU'agia g6c clla hang t6n kho
Ian han gia trj thu§.nc6 th€ thvc hi~nduqc.

2.12 . Tai san c6 djnh va khfiu hao tai san c6 djnh

Tai san c6 djnh hU'uhinh, tai san c6 djnh vo hinhduqc ghi nh~n thea gia g6c. Trong qua trinh su d\mg, tai san c6
djnh hU'uhinh, tai san c6 djnh vo hinhduqc ghi nh~n thea nguyen gia, hao mon luy k~ va gia trj con I~i.
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Bao cao tai chinh hQ'Pnhfit
namUti chinh ket thuc ngay31112/2014

Khdu haoduoc trich thea phirong phap duong thang,Thai gian khauhao duoc uoc tinhnhu sau:

- Nha cira,V?t kien true

- May moe,thiet bj

- Phuong tienv?n tai

- Thiet bi van phong

- Phan memmay tinh

- Quyen su dung ddt co thai han

- Quyen str dungddt lau dai

10 - 25 narn

07 - 12 nam

10 nam

03 - 08 nam

08 nam

39 - 50 nam

Khong khauhao

2.13 . Cac khoan dAu tu taichinh

Cac khoan dftu tu tai chlnh dai han khac tai thai diem bao cao, neu:

Ky phieu, tin phieu kho bac, tlen giri ngan hang co thai han thu h6i hoac dao han khong qua 3 thang k~tir
ngay mua khoim dftu tu d6 duqc coi la "tuang duang ti~n";

- C6 thai h<;inthu h6i v5n duai I nam ho~c trong I chu ky kinh doanh duqc phan IO<;iila tai san ng~n h~n;

- C6 thai h<;inthu h6i v5n tren I nam ho~c han I chu ky kinh doanh duqc phan IO<;iila tai sim dai h<;in.

DV phong giam gia ddu tu duqc I?p VaGthai di~m cu5i nam la s5 chenh I~ch glib gia g5c cua cac khoim ddu tu
duqc h~ch toan tren s6 ke toan Ian han gia tri thi truang ho~c gia tri hgp Iy cua chung t<;iithai di~m I?p dvphong.

- D5i vai cac khoim ddu tu chLmg khoan: neu ch(mg khoan da duqc niem yet thi gia tri thi truang duqc tinh
thea gia giao dich binh quan t<;iingay trich I?p dV phong tren Sa Giao dich ChLmg khoan Ha NQi (HNX) ho~c
gia d6ng clra t<;iingay trich I?p dV phong tren Sa Giao dich Chung khoan Thanh ph5 H6 Chi Minh (HOSE);
neu chung khoan chua duqc niem yet tren thi truang chLmg khoan thi gia tri thi truang duqc xac dinh thea gia
giao dich binh quan tren thi truang giao dich cua cac congty d<;iichung chua niem yet (UPCom) t~i ngay I?p
dV phong ho~c gia trung binh trenCO' sa gia giao dich duqc cung cdp t5i thi~u bai ba congty chung khoan t~i
thai di~m I?p dv phong.Truang hgp khong th~ xac dinh duqc gia thi truang cua chung khoan thi Congty

khong trich I?p dV phong gifun gia chung khoan. D5i vai chLmg khoan niem yet bi huy giiiO dich, ngung giao
dich k~ tir ngay giao dich thu sautra di thi gia tri thi truang la gia tri s6 sach t<;iingay I?p bang can d5i ke toan
gdn nhdt.

- D5i vai cac khoan ddu tu dai h<;inVaGt6 chuc kinh te: mlrc trich I?p dV phong duqc xac dinh dva VaGbao cao
tai chinh t<;iithai di~m trich I?p dv phong cua t6 chuc kinh teo

2.14 .Chi phi diyay

Chi phi di vay duqc ghi nh?n VaGchi phi san xudt, kinh doanh trong ky khi phat sinh, trir chi phi di vay lien quan
tn,rc tiep den vi~c ddu tu xay dvng ho~c san xudt tai san da dang duqc tinh VaGgia tri cua tai san d6 (duqc v5n
hoa) khi c6 du cac di~u ki~n quy dinh trong Chu&nmvc Ke toan Vi~t Nam s5 16 "Chi phi di vay".

Chi phi di vay lien quan tn,rc tiep den vi~c ddu tu xay dvng ho~c san xu§.t tai sim da dang cdn c6 thai gian dudai
(tren 12thang) d~ c6 th~ dua vaG sir dVng thea mvc dich dinh truac ho~c ban thi duqc tinh VaGgia trj cua tai san
d6 (duqc v5n hoa), bao g6m cac khoan lai ti~n vay, phan b6 cac khoan chiet kh§.u ho~c phv trQi khi phat hanh trai
phieu, cac khoan chi phi phv phat sinh lien quan tai qua trinh lam thu tvc vay.

2.15 . Chi phi tra tmO'c

Cac chi phi tratruacchi lien quan den chi phi san xu§.t kinh doanh cua mQt nam tai chinh ho~c mQt chu ky kinh
doanh duqc ghi nh?n la chi phi tra truac ng~n h<;inva duqc tinh VaG chi phi san xu§.t kinh doanh trong nam tai
chinh.

Cac chi phi da pMt sinh trong nam tai chinh nhung lien quan den ket qua hO<;itdQng san xudt kinh doanh cua
nhi~u nien dQ ke toan duqc h<;ichtoan VaGchi phi tra truac dai h~n d~ ph an b6 dftn VaGket qua hO<;itdQng kinh
doanh trong cac nien dQ k€ toan sau.
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Bao cao tai chinh hQ'Pnhftt

nam tai chinh k€t thuc ngay31112/2014

Viec tinh va phan b6 chi phi tra truce dai han vao chi phi san xuat kinh doanh tirngky hach toan ducc can cu V:'l0
tinh chat, rmrc d9 tung loai chi phi d6 chon phuong phap va tieu thuc phan b6 hop IY. Chi phi tra truce duoc
phan b6 d~n VaGchi phi san xu~t kinh doanh thea phuong phap DUOngthang.

2.16 . Chi phi phai tra

Cac khoan chi phi thuc t€ chua phat sinh nhung duoc trich truce VaGchi phi san xudt, kinh doanh trongky d6
dam bao khi chi phi phat sinh thuc t€ khong gay d9t bien cho chi phi san xu~t kinh doanh tren co s6 dam bao
nguyen t~c phu hop gilla doanh thu va chi phi. Khi cac chi phi d6 phat sinh, n€u c6 chenh lech voi s5 da trich, k€
toan ti€n hanh ghi b6 sung ho~c ghi giam chi phi tucmg Ungvai phftn chenh l~ch.

2.17 .van ehuSO' hfru

V5n d~u tu cua chu s6 hllu du<),cghi nh~n thea s5 v5n tht,rcg6p cua chu s6 hllu.

Lgi nhu~n sau thu€ chua phan ph5i la s5 Igi nhu~n tu cac ho~t d9ng cua doanh nghi~p sau khi tru (-) cac khoan
di~u chinh do ap d\lng h6i t5 thay d6i chinh sach k€ toan va di~u chinh h6i t5 sai s6t tr9ng y€u cua cac nam truac.
L<),inhu~n sau thu€ chua phan ph5i c6 the du<)'cchia cho cac nha dliu tu dt,ratrentY l~ g6p v5n sau khi du<)'cD~i
h9i c6 dong phe duy~t va sau khi da trich l~p cac quy dt,rphong thea Di~u I~ Congty va cac quy djnh cua phap

lu~t Vi~t Nam.

C6 tuc phai tra cho cac c6 dong du<)'cghi nh~n la khoan phai tra trong Bang Can d5i k€ toan cua Cong ty sau khi
c6 thong bao chia c6 tuc cua H9i d6ng Quan trj Congty va thong bao ngay ch5t quy~n nh~n c6 tuc cua Trung tam
Luu ky chung khoan Vi~t Nam.

2.18 . Cae nghi~pV\I bAng ngol.li t~

Cac nghi~p V\lphat sinh b~ng cac dan vj ti~n t~ khac vai dan vj ti~n t~ k€ toan cua Congty (VND) dugc h~ch
toan theatY gia giao djch VaGngay phat sinh nghi~p V\l.T~i ngay k€t thUcky k€ toan nam, cac khmin ml,lcti~n t~
(ti~n m~t, ti~n giri, ti~n dang chuyen, n<)'phai thu, ng phai tra khong bao g6m cac khoan Nguai mua ung truac va
Ung truac cho nguai ban, Doanh thu nh~n truac) c6 g5c ngo~i t~ dugc danh gia l~i theatY gia blnh quan cua cac
ngan hang thuang m~i nai Congty m6 tai khmin cong b5 t~i thai diem I~p Bao cao tai chinh. T~t ca cac khoan
chenh l~chtY gia tht,rct€ phat sinh trong nam va chenh l~ch do danh gia I~i s5 du cac khoan ml,lCti~n t~ c6 g5c
ngo~i t~ cu5i nam dugc h~ch toan VaGk€t qua ho~t d9ng kinh doanh cua nam tai chinh.

2.19 . Chi nh~n doanh thu

Doanh thu ban hcmg

Doanh thu ban hang du<),cghi nh~n khi d6ng thai th6a man cac di~u ki~n sau:

Phlin Ian rui ro va l<),iich g~n li~n vai quy~n s6 huu san phAmho~c hang h6a da du<),cchuyen giao cho nguai
mua;

- Cong ty khong con n~m giu quy~n quan Iy hang h6a nhu nguai s6 huu hang h6a ho~c quy~n ki6m soat hang
h6a;

- Doanh thu dugc xac djnh tuang d5i ch~c ch~n;

- Cong ty d11thu du<)'choi[tcse thu dugc 19iich kinh t€ tu giao djch ban hang;

- Xac djnh dugc chi phi lien quan den giao djch ban hang.

Doanh thu cung c6p dich v¥

Doanh thu cung c~p djch VI,Idugc ghi nh~n khi k€t qua cua giao djch d6 du<)'cxac djnh m9t cach dang tin c~y.
TruOng hgp vi~c cung c§p djch VI,Ilien quan den nhieu nam thi doanh thu du<)'cghi nh~n trong nam thea k€t qua
ph~n cong vi~c d11hoan thanh VaGngay l~p Bang can d5i k€ tmln cua nam d6. K€t qua cua giao dich cung c§p
dich V\I du<)'cxac dinh khi th6a m11ncac di~u ki~n sau:
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Cong tyci} phfln Lu'O'Ogthuc Thu'e phiim Vlnh Long

se 38, Duong 2/9, Phuong 1,Thanh phb Vinh Long, tinh Vlnh Long

Bao cao tai chinh hop nh§t

nam tai chinh k€t thuc ngay 31112/2014

- Doanh thu duoc xac dinhwangdbi chic chin;

- C6 kha nang thu duoc loi Ich kinh t€tir giao djch cung cdp dich vu d6;

- Xac dinh duoc phan cong viec da hoan thanh vao ngay I~pBang can dbi k€ toan;

- Xac dinh duoc chi phi phat sinh cho giao dich va chi phi d~ hoan thanh giao dich cung d.p dich vu d6.

Ph~n cong viec cung cdp dich vu da hoan thanh duoc xac djnh theo phuong phap danh gia cong vi~c hoanthanh,

Doanh thu hoat dong tai chinh

Doanh thu phat sinhtir tiSn lai, c6 nrc, I'li nhuan du'lc chia va cac kho{mdoanh thu ho~t d(>ngtai chinh khac
du'lc ghi nh~n khi th6a man d5ng thai hai (2) diSu ki~n sau:

- C6 kha nang thu du'lc I'li ich kinh t€tu giao dich d6;

- Doanh thu du'lc xac djnh tuang dbi chic chin.

C6 tuc, I'li nhu~n du'lc chia du'lc ghi nh~n khi Congty du'lc quySn nh~n c6 tuc ho~c du'lc quYSnnh~n I'li nhu~n
tu vi~c gop vbn.

2.20 . Ghi nh~n chi phi tai ehinh

Cac khoan chi phi du(,1cghi nh~n vao chi phi tai chinh g5m:

- Chi phi ho~c cac khoan 16lien quan den cac ho~t d(>ngdlluw tai chinh;

- Chi phi di vay vbn;

Cac khoan 16do thay d6i ty gia hbi doai cua cac nghi~p V\lphat sinh lien quan den ngo~i t~;

- D1,!phong giam gia dllu tu chUng khoan.

Cac khoan tren du(,1Cghi nh~n theo t6ngsbphat sinh trong nam, khong bu tru vai doanh thu ho~t d(>ngtai chinh.

Cil I
:~G
GI<

AJ

2.21 . Cae kho:ln thu€

Thud hi?n hanh

Tai san thu€ va cac khoan thu€ phai n(>pcho nam hi~n hanh va cac nam tmac du'lC xac djnh b&ngsb tiSndV ki€n
phai n(>pcho (ho~c du'lc thu h5itu) co quan thu€, d1,!atren cac muc thu€ su§t va cac lu~t thu€ c6 hi~u Ivc den
ngay k€t thuc ky tinh thu€ nam.

Thud thu nh(lp hoan l(li

Thu€ thu nh~p hoan I~i du'lc xac djnh cho cac khoan chenh I~ch t~mthai t~i ngay k€t thuc ky k€ toan nam giua
co sa tinh thu€ thu nh~p cua cac tai san va n(,1phili tra va gia trj ghi s6 cua chung cho m\lCdich I~p bao caotai
chinh. Tai san thu€ thu nh~p hoan I~iva thu€ thu nh~p hoan I~iphai tra du'lc xac djnh theo thu€ su§t d1,!tinh se ap
d\lng cho nam tai san du(,1Cthu h5i hay n'l phai tra du(,1cthanh toan, d\!a tren cac muc thu€ su§t va lu~t thu€ co
hi~u l1,!cvao ngay k€t thuc ky k€ toan nam.

2.22 . Cae ben lien quan

Cac doanh nghi~p, cac ca nhan, tr1,!cti€p hay gian ti€p qua m(>tho~c nhiSu trung gian, c6 quySn ki6m soat Cong
ty ho~c chiusv ki€m soat cua Cong ty, ho~c cung chung S1,!ki€m soat vai Cong ty, bao g5m ca congty my, cong
ty con va cong ty lien k€t la cac ben lien quan. Cac ben lien k€t, cac ca nhan tr1,!cti€p ho~cgian ti€p n~m quySn
bi~u quy€t cua Cong ty rna co anh huang dang k€ dbi vai Congty, nhung nhan S1,!quan Iy chu chbt cua Cong ty,
nhung thanh vien m~t thi€t trong gia dinh cua cac ca nhan nay ho~c cac ben lien k€t nay ho~c nhung congty lien
k€t vai cac ca nhan nay cling duQ'ccoi la ben lien quan.

Trong vi~c xem xet tung mbi quan h~ cua cac ben lien quan, clln chu ytai bim ch§t cua mbi quan h~ chu khong
chi hinh thuc phap Iy cua cac quan h~ d6.
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Cong ty ccl ph~n LU'O'Dgthjre Thuc ph§m Vinh Long

S6 38, Duong2/9, Phuong 1,Thanh ph6 Vlnh Long, tinh Vlnh Long

Bao cliotai chinh hop nh:it

nam tai chinh k~t thuc ngay31/12/2014

3 . TItN VA cAc KHOANTlfO'NGDlfONG TItN
31112/2014 01/01/2014

VND VND

Ti€n mat 185.981.500 496.439.900

Ti€n giri ngan hang 8.485.608.385 74.645.432.466

Ti€n dangchuyen 711.660.000

Cac khoan nrong duong ti€n (.) 850.000.000 190.924.166.667

10.233.249.885 266.066.039.033

(*) Ti€n giri co ky han duoi 3 thang tai Ngan hang TMCP Quoc t€ - Chi nhanh cdn Tho, UtisuAtla 4,5%/nam.

4 . PHAI THU KHAcH HANG
31112/2014

C6ng ty C6 phftn Docimexco

C6ng ty C6 phan Hoan My

DNTN Vinh Phtroc

C6ng ty TNHH MTV - TCT Luang thuc Mi€n Nam

C6ng ty TNHH Ch€ bien Luang thuc Thuc pham Mai Anh

Hop tac xiIThuy San Tan Phat

Doanh nghiep nr nhan Phung Hoang

C6ng ty TNHH MTV Ch€ Bi€n Luang Thu

C6ng tyc6 phan Docifish

Cach khach hang khac

VND

105.665.064.251

3.690.000.000

3.164.477.000

821.798.318

2.070.535.972

2.233.843.849

14.277.038.933

131.922.758.323

5 . cAc KHOANDAUTlfTAI CHiNH NGANH~N
31112/2014

Chung khoan dftu ur ng~n han(I)

DI,fphong giam gia dftunr ngan han(2)

VND

11.250.882

(9.778.782)

01101/2014

VND

101.092.610.832

4.648.364.333

5.071.500.000

17.005.997.923
.~2.070.535.972

2.320.066.667 dA
3.174.000.000 ,n

11.797.812.000 CM
10.318.073.399 S(
13.584.817.543

P'r'\
=

171.083.778.669

01/01/2014

VND

6.182.330.700

(5.139.447.800)

====1;,,;.4=72;;,.1;,;0;,;,,0 1.042.882.900

cb phi€u Ngan hang TMCP
Sai Gon Ha N¢i
cb phi~u C6ng ty CPChung

khoan Bao Vi~t
cb phi€u C6ngty CP Dftu tu
Phat tri€nThuang M~i Vi€n
D6ng

S61uQ'llg

81 3.088.382

VND S6luQ'llg

136.681

60 8.162.500 4.160

13.090

11.250.882

19

VND

5.211.397.400

565.933.300

405.000.000

6.182.330.700



Cong ty c6phftn LU'O'Ugthuc Thuc ph~m Vinh Long

se 38,Duong 2/9, Phuong I, Thanh ph6 Vinh Long, tinh Vinh Long

Bao cao tili chinh hop nhAt

nam tai chinh k~t thuc ngay31112/2014

(2) Chi ti~t du phong giam gia d~u tu ng~n han tai ngay31/12/2014:

C6 phieu Ngan hang TMCP
Sai Gon Ha N¢i
C6 phieu Congty CP Chung
khoan Bao Vi~t

Gia tr] thea gia
S6luc;mg Gia tri ~hi s6 th] truem~

81 3.088.382 656.100

60 8.162.500 816.000

1.472.10011.250.882

6 . cAc KHOAN PHAI THU NGAN H~N KHAc
31112/2014

Phai thu CI,ICthue tinh Vinh Long - thue TNDN b] truy thu (.)

Phai thu tien phat cham nQp thue TNDN

Phai thu lai du thu cua cac khoan tien giri c6kY han

Quy phuc loi chivirot nguon

Phai thu khac

VND

31.347.563.097

2.356.182.344

956.250

372.498.068

389.948.790

34.467.148.549

Mire dir phong

t6n th§.t

(2.432.282)

(7.346.500)

(9.778.782)

01/01/2014

VND

31.347.563.097

2.356.182.344

889.065.737

347.368.068

488.601.613

35.428.780.859

(*) Khoan phai thu CI,ICthue tinh Vinh Long the hien khoan truy thu thue TNDN cho cac nam tai chinh k~t thuc
ngay 31112/2007 va 31/12/2008 rna Cang ty da nQP cho CI,ICthu~ tinh Vinh Long trong nam20II thea Quy~t
dinh s6 213/QD-CT ngay 22/06/2010 va Quy~t dinh s646/QD-CT ngay 28/01/2011 clla CI,ICthu~ tinh Vinh
Long, Quy~t dinh s6979/QD-TCT ngay 13/07/2011 clla T5ng CI,lCthu~. Theo cac quy~t dinh nay, Cang ty da
ke khai chua dung vi~c mi~n giam thue TNDN d6i vai hO!;ltdQng kinh doanh va che bien luang thl,fc thl,fc
phdm.

Khang d6ngy vai cac quy~t dinh neu tren nen ngay10108/20II, Cang ty da gui dan ki~n CI,ICthu~ tinh Vinh
Long len Toa an Nhun dun tinh Vinh Long ve v§.n de nay. Theo Ban ansa thdm s6 07/2013IHCST ngay
24/09/2013 clla Tba an nhun dun tinh Vinh Long da dua ra cac quy~t dinh sau: "chlip nh~n yeu du khai ki~n
cua Cang ty C5 ph~n Luang thl,fc Thl,fc phdm Vinh Long; Huy ph~n giii nguyen s6 thu~ TNDN truy thu nam
2007 va 2008 la 31.347.563.097d6ng thea Quy~t dinh giai quy~t khi~u niiii s646/QD-CT ngay 28/0112011
cua CI,ICtruemg CI,ICthu~ tinh Vinh Long va Quyet dinh xu ph!;lt vi phiiim phap lu~t ve thu~ s6213/QD-CT
ngay 22/06/20 10cua C\lC truemg C\lC thu~ tinh Vinh Long".

Ngay 07110/20 13, CI,ICthu~ tinh Vinh Long da gui dan khang cao ve ban ansa thdm ngay 24/09/2013 cua
Toa an Vinh Long len Toa an Nhun dun t6i cao.

Cho den ngay I~p Bao cao tai chinh, Cangty chua nh~n duqc phan quyettil Toa an Nhan dan t6i cao. Do 06,
chi phi thu~ TNDN c6 th~ da phat sinh nhung chua duqcCang ty ghi nh~n trong bao cao ket qua hO!;ltdQng
kinh doanh cua cac nam tuang (mg.

7 . Dl/ PHONG PHAI THU NGAN H~N KHO DOl

31/12/2014

Cang ty C5 ph~n Docimexco

Cang ty CP Hoan My
DNTN Vinh Phuac

DNTN Khanh Hung

Cang ty TNHH Ch~ bi~n Luang thl,fc Thl,fc phdm Mai Anh

Hqp tac xa Thuy san Tan Phat

Cac d6i tuqug khac

VND

(31.699.519.276)

(1.845.000.000)

(1.582.238.500)

(3.025.000.000)

(2.070.535.972)

(1.116.921.925)

(4.577.429.524)

(45.916.645.197)
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(1.815.000.000)

(2.070.535.972)

(2.253.616.800)

(6.139.152.772)
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Cdng ty cfi ph~n LU'O'l1gthV'c Thue ph§m Vinh Long

S6 38, Duong2/9, Phuong 1, Thanh ph6 Vinh Long, tinh Vinh Long

Bao eao tai chinh hQ'Pnh§t

nam Utichinh k€t thuc ngay31112/2014

8 . HANGTON KHO
31112/2014 01/01/2014

VND VND

Hang mua dang di duong 5.042.000.000

Nguyen lieu, v~t lieu 813.070.758 23.721.239.105

Chi phi san xuat kinh doanhdo dang 634.242.690 602.753.393

Thanh pham 5.677.983.092 7.852.674.839

Hang hoa 1.928.306.163 109.578.032.461

Hang gui diban 4.004.000.000

DIJphong giam gia hang tfm kho (2.960.094.049)

9.053.602.703 147.840.605.749

9 . TAl SANNGANH~N KHAc
31112/2014 0110112014

VND VND

Tarn irng 301.347.282 3.261.027.958

301.347.282 3.261.027.958
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Cong ty C6 ph~n Luong thuc Thuc ph~m Vinh Long

S6 38, Duong 2/9, Phuong I, Thanh ph6 Vinh Long, tinh Vlnh Long

Bao cao tlli chinh hQ'PnhAt

nam tai chinh k~t thuc ngay31112/2014

11 . TAl SAN CO DINH VO HiNH

Gia tr] quyen
Slr dung d~t

Phfinmem
may tinh C¢ng

VND VND VND
Nguyen gia

S6 dir dfiunarn

S6 tang trong nam

S6 giam trong nam

S6 du' cu6i nam

Gia tr] hao men luy k~

S6 dir dfiu nam

S6 tang trong narn

- Khdu hao trong nam

S6 gtam trong nam

S6 du' cu6i nam

Gia tr] con I~i

Tai ngay dfiu nam

Tai ngay cu8i nam

45.702.223.178 92.562.000 45.794.785.178

45.702.223.178 92.562.000 45.794.785.178

629.908.415 86.533.233 716.441.648

569.935.595 6.028.767 575.964.362

569.935.595 6.028.767 575.964.362

1.199.844.010 92.562.000 1.292.406.010

45.072.314.763 6.028.767 45.078.343.530

44.502.379.168 44.502.379.168

~H
ON
.Ne

(*) Trong do gia triquyen Slr dung d~t vo thoi han la 19.215.027.871 dang

- Gia tr] con lai cu6i nam cuaQuyen sirdung d~t da dung th~ chap, cam c6 dam bao cac khoan yay la
35.357.547.646 dang

12 . CHI PHi XAY Dl/NG co BAN DO DANG
31112/2014 01101/2014

VND VND

Xay dung co ban dO'dang

- Chi phi dfiu ttl xay dlJng nha may xay xat lila gc;tO 823.614.676 823.614.676

823.614.676 823.614.676

13 . cAc KHOAN DAu TUTAI CHiNH DAI H~N

31/12/2014 0110112014

VND VND
12.215.360.491 10.673.340.676

12.215.360.491 10.673.340.676

11.500.000.000 11.500.000.000

(1.209.640.002) (1.278.743.934)

22.505.720.489 20.894.596.742

D~u tu· vao cong ty lien k~t

- Cong ty TNHH Thtlong mc;tiSai Gon - Vinh Long

DAu tu· dai h~n khac

DlJ'phong giam gia d~u tu· tai chinh dai h~n
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Cdng ty cli ph§n LU'01lgthuc Thuc phAm Vinh Long

sa 38, DUCmg2/9, Phuong 1,Thanh pha Vinh Long, tinh Vinh Long

Bao cao tai chinh hop nhAt

nam Utichinh k~t thuc ngay31112/2014

sa IUQ'l1gCP 31112/2014 0110112014

VND VND

Cong ty CP Du lich Sal Gon - Ninh Chu 500.000 5.000.000.000 5.000.000.000

Cong ty CP Nong nghiep Tam Nong 500.000 5.000.000.000 5.000.000.000

Congty CP Bia Sai Gon - Vinh Long 150.000 1.500.000.000 1.500.000.000

11.500.000.000 11.500.000.000

D~u tu vao cong ty lien k~t

Thong tin chi ti~t v~ congty lien k~t cua Congty vao ngay31112/2014 nhir sau:

Ten cong ty lien k€t
NO'ithanh l~pva

hoat dQng
Tyl~

19'iich

26,25%

Ty l~ quyen
bi€u quy€t

26,25%Cong ty TNHH Thirong rnai Sai
Gon - Vinh Long

Tinh Vinh Long

DAu tu dai han khac

DI}'phOng giam gia dAutu tal ehinh dal han

van g6pthirc

t€ cua cac ben
t<;tidan vi nh~n

d§.utu

Gia tr] ghi s6
khoim d§.utu

t<;tidan vi nh~n
d§.utu

van chusa hrru
thl,ICc6 t<;tidan
vi nh~n d§.utu

(2)

87.400.000.000

Ten cong ty
(3)

5.000.000.000
(I)

Cong ty CP Du lich Sai Gon -
Ninh Chu

Cong ty CP Nong nghi~p
Tam Nong (*)

71.010.998.685

19.972.163.463 21.121.396.000 5.000.000.000

Heat dQngkinh doanh
chinh

Xay dung va khai thac
sieu thi voi h~ thong cira
hang banbuon vabanle

M(rcdl,Iphong
t6n th~t

---I·T.

(4) = (2-1)*3/1

(937.585.888)

(272.054.114 )

(1.209.640.002)

(*) van g6p thl,ICt~ cua cac ben t<;tidan vi nh~n d§.utu va van chusa hrru thl,Icc6 t<;tidan vi nh~n d§.utu thea Bao
cao tai chinh t<;tithbi di€m30106/2013.

31/12/2014 0110112014

VND VND

508.324.533 1.318.760.773

195.833.335

894.301.180 1.592.304.647

160.443.155 424.396.096

1.758.902.203 3.335.461.516

14 . CHI PHi TRA TRU'OCDAI H~N
Nam 2014

sa du d§.unam

sa tang trong nam

sa dl:lk~t chuy€n vao chi phi san xu~t kinh doanh trong nam

VND

3.335.461.516

280.003.036

(1.856.562.349)

s6 duocu6i Dam 1.758.902.203

Trong do, chi ti~t s6 dU'eu6i nam bao gAm:

Chi phi cong CI,Idl,lngCI,Ichb philn be,

Chi phi ti~n thue d~t

Chi phi sua chuaIan TSCD chb phan be,

Chi phi tra truac dai h<;tnkhac
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VND
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4.889.192.272

(3.854.863.085)
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Cong ty CB ph§n Luong thuc ThucphAm Vinh Long

S6 38, Duong2/9, Phuong I, Thanh ph6 Vinh Long, tinh Vlnh Long

Bao caotai chinh hop nhftt
nam tai chinh ket thuc ngay 31112/2014

15 . YAY vA NQ NGAN H~N

Yay ngAn han
- Ngiin hang TMCPNgoai ThuongVi~t Nam - CN Vinh Long(I)

- Ngiin hang TMCP D~u nr va Phat trien Viet Nam - CN Vinh
Long (2)

- Ngan hang TMCP Phat tri~n TP HCM - CN An Giang(3)

- Ngan hang TMCPPhat trien nhaD6ng bang songCiru Long
_CN Vinh Long(4)

- Ngan hang TMCP AnBinh - CN Ti6n Giang(5)

- Ngan hang TMCP Quoc teViet Nam - CN dn Tho

- Ngan hang TMCPA Chau -CN Vinh Long

- Ngan hang TMCP Vi~t Nam Thinh Vuong - CN Vinh Long

- Ngan hang TMCP Ky thirong Vi~t Nam - CN Vinh Long

- Ngan hang TNHH MTV HSBC Vi~t Nam - CN TP HCM

Ngan hang TNHH MTV Hong LeongViet Nam

NQ' dai han d€n hantra
- Ngan hang TMCPA Chau -CN Vinh Long

(Chi tiet tai Thuyet minh s6 18)

31/12/2014 01/0112014

VND

632.819.860.500
42.166.000.000

42.615.100.000

42.166.000.000

25.300.000.000

30.942.077.000

91.019.395.000

21.083.000.000

121.648.910.000

84.131.711.500

80.958.720.000

50.788.947.000 J,
8.000.000.000

--.:

8.000.000.000
:\~

TI
,I'

640.819.860.500 ,C
~
t\(

c;:::.

VND

225.161.062.300
55.630.000.000

93.093.756.900

53.900.000.000

4.660.000.000

17.877.305.400

6.000.000.000
6.000.000.000

231.161.062.300

ThOng tin b8 sung cho cac khoan yay ngAn han

(I) S6 du tai ngay 31/12/2014 g6m cac HQ'Pd6ng tin d\mg c\l th~ nhu sau:
1.1. HQ'Pd6ng tin d\lng s6 31IHDTD- VLO.KH ngay09/09/2014, y6i cac di6u khoan chi tiet sau:

- H~n muc tin d\lng: 13.000.000.000 d6ng;

- M\lc dich yay: B5 sung Y6n luu dOngph\lc V\lho~t dOngsfmxufitkinh doanh;

- Thai h~n cho yay: 4 thang tlr thai di~m nh~n nq;

- Uii su§t cho yay: 8%/nam;

- Cac hlnh thuc bao dam ti6n yay: The ch§p tai san theo cac hQ'Pd6ng the chfip s6 112IHDTC-VLO.KH, s6
113IHDTC-VLO.KH ngay 23/07/2014, s6 16IHD-VL.KH ngay 26/05/2010, s6 200IHDTC-VLO.KH, s6
201IHDTC-VLO.KH ngay08/12/2014;

- S6 du nq yay t~ithai di~m 3111212014la 830.000.000 d6ng.

1.2. Hqp d6ng tin dl,lngs633/HDTD- VLO.KH ngay25109/2014, y6i cac di6u khoan chi tiet sau:

- H~n muc tin dl,lng:40.000.000.000 d6ng;

- M\lc dich 'yay: B5 sung Y6n luu dOngphl,lcY\lho~t dOngsan xu§! kinh doanh;

- Thai h~n cho yay: 6 thangillthai di~m nh~n nq;

- Uii sufit cho yay: 8%/nam;

- Cac hlnh thuc bfiOdam ti6n yay: The chfip tai san theo cac hQ'Pd6ng the ch§p s6 112IHDTC-VLO.KH, s6
113IHDTC-VLO.KH ngay 23/07/2014, s6 16IHD-VL.KH ngay 26/05/2010, s6 200/HDTC-VLO.KH, s6
20IIHDTC-VLO.KH ngay 08/12/2014;

- S6 du nq yay t~i thai di~m 31112/20141a 40.000.000.000 d6ng.

1.3. HQ'Pd6ng tin dl,lngs6 46IHDTD-VLO.KH ngay 31110/2014, y6i cac di~u khoan chi tiet sau:

- H~n muc tin d\lng: 6.350.000.000 d6ng;

- Ml,lcdich yay: B5 sung Y6nluu dOngph\lc yl,lho~t dOngsan xufit kinh doanh;

- Thai h~n cho yay: 5 thang tlr thai di~m nh~n nq;
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----------------------

Cong tyeli ph§n Luong thirc Thuc phAm Vinh Long

S6 38, Duong2/9, Phuong I, Thanh ph6 Vinh Long, tinh Vinh Long

Bao clio tal chinhhop nhat

nam tai chinh k€tthuc ngay3III 2/20 14

- Lai su~t cho yay:7%/nam;

- Cac hinh thirc bao dam tien yay: The chap tai san thea cac hop dang the chap s6 112IHDTC-VLO.KH, s6
II3IHDTC-VLO.KH ngay 23/07/2014, s6 16/HD-VL.KH ngay 26/05/2010, s6 200IHDTC-VLO.KH, s6
20IIHDTC-VLO.KH ngay 08/12/2014;

- S6 du no yay tai thai diem31/12/2014 la 6.350.000.000 dang.

1.4. Hop d6ng tin dung s6 49IHDTD-VLO.KHngay 041l2/2014, voi cac di€u khoan chi ti€t sau:

- Han mire tin dung: 20.000.000.000 d6ng;

- Muc dich yay: B6 sung Y6nhru dong phuc vu heat dOngsan xu~t kinh doanh;

- Thai han cho yay: 6 thangtir thai diem nhan no;

- Lai su~t cho yay:7%/nam;

- Cac hinh thirc bao dam ti~n yay: Th€ ch~p tai san thea cac hop dang th€ chap s6 112IHDTC-VLO.KH, s6
113IHDTC-VLO.KH ngay 23/07/2014, s6 16IHD-VL.KH ngay 26/05/2010, s6 200/HDTC-VLO.KH, s6
201IHDTC-VLO.KH ngay 081l2/2014;

- S6dir no yay tai thai diem 31112/2014 la 8.450.000.000 d6ng.

(2) Hgp dang tin dVngs63590/20 13/HD ngay 1911112013, yai cac di€u khoan chi ti€t sau:

- H;;tnmuc tin dVng: 100.000.000.000 d6ng ho~c ngo;;tit~ guy d6ituang duang;

- M\lc dich yay: B6 sung Y6nJuu dOngph\lc Y\lho;;ttdOngsan xu~t kinh doanh;

- Thai h;;tncho yay: 3 den 6 thang tu thai di€m nh~n n<;l;

- Uli su~t cho yay:9%/nam (VND) ya 4,5%/nam (USD);

- Cac hinh thuc bao dam ti€n yay: The ch~p tai san thea hgp dang th€ ch~p s684/20 13IHD ngay19/07/2013; s6
112/2014/1294711IHDBD ngay 161l2/2014; s6 83/2014/1294711IHDBD ngay 29/09/2014; Toan bO s6du
tai khoan ti€n gui san xu~t kinh doanh bing VND ya ngo;;tit~Clla ben yay t;;tiNgan hang ya cac t6 chuc tin
dVng khac; Cac khoan phai thu thea cac hgp d6ng kinh t€ dU<;lcIcy k€t giua ben yay ya d6i tac khac rna ben
yay la nguai thVhUOng;

- S6 du n<;l yay t;;ti thai di€m 31/12/2014 la 72.150.000.000 dang ya 980.100 USD(tuang ducmg
20.943.756.900 d6ng).

(3) Hgp d6ng tin d\lng s60006/20 14/HDTDHM-DN ngay14/0112014, yai cac di€u khoan chi ti€t sau:

- H;;tnmuc tin d\lng: 100.000.000.000 dang ho{lcngo;;tit~ guy d6itlTang duang;

- Mvc dich yay: B6 sung Y6nkinh doanh Juag;;tO;

- Thai h;;tncho yay: 4 thang tu thai di€m nh~n n<;l;

- Uli su~t cho yay:8,5%/nam;

- Cac hinh thuc bao dam ti€n yay: Th€ ch~p tai san thea cac hgp dang the ch~p s6 00211l2IHDTC-HH ngay 26
thang 04 nam 2012, Ph\lJ\lc Hgp dang th€ ch~p s6 0021/12/PLHDTC-HH ngay14/1112012 ya PhV1\lc Hgp
dang the ch~p s6 0021/20141PLHDTC-HH ngay14/0112014;

- S6du n<;lyay t;;tithai di€m31112/2014 la 53.900.000.000 d6ng.

(4) Hgp d6ng tin dVngs6 HM0040.13IHDTD ngay06/03/2013, yai cac di€u khoan chi ti€t sau:

- H;;tnmuc tin dVng: 50.000.000.000 d6ng ho{lcngo;;tit~ guy d6i tlTangduang;

- M\lc dich yay: B6 sung Y6n kinh doanh thu mua g\lo xu~t kh~u, thu mua t\lm tnl th6c g\lo ya hang nong san
khac;

- Thai h;;tncho yay: 6 thang tu thai di€m nh~n n<;l;

- Uii su~t cho yay:9%/nam;

- Cac hinh thuc bao dam ti€n yay: Toan bOs6du tai khoan ti€n gui san xuiit kinh doanh bing VND ya ngo\li t~
cua ben yay t;;tiNgan hang ya cac t6 chuc tin dVngkhac; Cac khoan phai thu thea cac hgp d6ng kinh t€dU<;lc
Icy k€t giua ben yay ya d6i tac khac rna ben yay la nguai thVhUOng;

- S6du n<;lyay t\li thai di€m 31/12/20141a 4.660.000.000 dang.
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Cdng ty cA ph§n LU'O'Ogth\fc Thuc phAm Vinh Long

S6 38, Duong2/9, Phuong I, Thanh ph6 Vinh Long, tinh Vinh Long

Bao clio tiii chinh hop nhilt

narn tai chinh ket thuc ngay 31112/2014

(5) H9'Pd6ng tin dung s6 071114ITDIXXVI ngay26/06/2014, voi cac di~u khoan chi tiet sau:

- Han mire tin dung: 45.000.000.000 d6ng hoac ngoai t~ quy d6i ttrong duong;

- Muc dich yay: B6 sung Y6n luu d9ng/tai tro xuftt khau/thanh toan LlC cho hoat dong kinh doanh xuat kh~u
gao;

- Thai han cho yay: 6 thangtir thai diem nhan no;

- Lai suMcho yay: 4%/nam (USD);

Cac hinh thirc bao dam tien yay: The chap hang t6n kho luan chuyena Xi nghiep Phil L9Cthea h9'Pd6ng the
chap s6071/14/CCIXXVI ngay26/0612014; the chap cac tai san la bftt d9ng san, may moe thiet b], phirong
ti~n y~n tai, quyen doi no thea cac h9'P d6ng the chap s6 I43AI14ITCIXXVI, 143BI14ITCIXXVI,
143C/14/TCIXXVI, 143D/14/TCIXXVI, 172A/14/TCIXXVI, 172B/14ITCIXXVI;

- S6 duno yay tai thai diem 31112/2014 la 836.600 USDnrong duang 17.877.305.400 d6ng.

16 . THUE vA cAc KHOA.N PHA.I NOP NHA NU'OC
31/12/2014 01/0112014

Thue Gia tri gia tang

Thue Thu nh~p doanh nghi~p

Thue Thu nh~p ca nhan

Thue Nha dftt,Ti~n thue dftt

Phi, I~phi ya cac khoim phai n9P khac

VND

30.283.626

VND

1.755.188.324

1.297.529.590

303.002.207

10.000

1.095.316.842

13.303.620

4.451.046.96343.587.246

Quyet toan thue CllaCongty se chiu s\!,kii\m tra cua co quan thue. Do Yi~cap d\lng lu~t ya cac qui dinh y~ thue
d6i yai nhi~u loi;tigiao dich khac nhau co thedugc giai thich thea nhi~u cach khac nhau, s6 thuedugc trinh bay
tren Bao cao tai chinh co thi\ bi thay d6i thea quyet dinh cua co quan thue.

17 · CHI PHi PHA.I TRA.
31/12/2014 01/0112014

VND VND

Trich truac chi phi 1iliyay phai tra 281.788.121 809.578.524

281.788.121 809.578.524

18 · cAc KHOA.N PHA.I TRA., PHA.I NOP NGAN H~N KHAc

31/12/2014 01/0112014

VND VND

Nh~n ky quy,kY cugc ngin h~n 35.675.650

Phai tl'a c6 tuc cho c6 dong 369.516.000 9.890.285.600

Phai tra Sa Hi chinh tinh Vinh Long - tiSn h6trg binh 6n gia 5.000.000.000

Phai tra, phai n9P khac 48.000.000 55.000.000

417.516.000 14.980.961.250

19 · PHA.I TRA. DAI H~N KHAc

31112/2014 OliO 112014

VND VND

Ti~n trg cftp thoi Yi~cphai tra nguai lao d9ng 1.713.618.451 2.066.903.626

Nh~n di;ltCQCcho thue dich Y\l 10.000.000

1.713.618.451 2.076.903.626
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Cong ty c6phftn Luong thuc Thuc ph§m Vinh Long

S5 38, DUCmg2/9, Phuong I, Thanh ph5 VTnhLong, tinh Vinh Long

Bao cao tai chinh hQ'Pnhftt

nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2014

20 . VAy vA NQ DAI H~N
31112/2014 01/0112014

VND VND

Yay dai han

- Ngan hang TMCPA CMu - CN VTnhLong(I) 40,244.437,000 32,000,000.000

32.000.000.00040.244.437.000

ThOng tin b6 sung eho cac khoan vay dai han

(I) S5 du tai ngay 31112/2014 g6m cac HQ'Pd6ng tin dung cu th~ nhtr sau:
1.1. HQ'Pd6ng tin dung s5 VIL.DN,69.040314 ngay10103/2014 va phu luc s5 VIL.DN,69,040314IPL-02 ngay

22/10/2014, voi cacdi~u khoan chi ti~t sau:
- Han miretin dung:30,300,000,000 d6nghoac ngoait~ quy dbinrong duong;
- Muc dlch yay: Hi tro hoat d<)ngxuat kh~u gao;

- Thai han cho yay: 24thang tir ngay 22/10/2014;

- Uti sudt cho yay: 6%/nam (USD);

- Cac hlnh thirc bao dam tien yay: Th~ chap Utisan bao g6m cac bdt d<)ngsan, cac tai san trong daychuyen ch~
bi~n thirc an cho ca dang vien nbi, ti~n gIii t~i ngan hang ACB, hang t6n kho luan chuyen theo cac hQ'Pd6ng
th~ chdp s5 VIL.BDDN,02,26111IIMMLC ngay08/12/2011, s5 VIL.BDDN,27,070313 ngay 11103/2013, s5
VIL.BDDN,13.271 113 ngay 25112/2013, s5 VIL.BDDN.44,27 1113 ngay 25/12/2013 va s5
VIL.BDDN,13,271113 ngay25/12/2013;

- S6 du nQ'yay t~i thai diem 31112/2014 la 573,000 USD tuang duang 12,244.437,000 d6ng,

1.2, HQ'P d6ng tin d\lng s6 VIL.DN,79,271113/01 ngay27/12/2013 va ph\l l\lc hQ'P d6ng s6
VIL,DN,79,271113/PL-01 ngay22110/214, vui cac di~u khoim chi ti~t sau:

- S6 ti~n ngan hang cho yay: 40.000,000,000 d6ng;

- M\lc dich yay: Nh~n chuy~n nhuqng nha may thuc an thtiy san;

- Thai h\ln ctia hQ'Pd6ng: 66 thang;

- Lai sudt cho yay: 10,3%/nam;
- Cac hlnh thuc bao dam ti~n yay:Th~ chdp tai san bao g6m cac bdt d<)ngsan, cac tai san trong day chuy€n ch~

bi~n thuc an cho ca d~ng vien nbi, ti~n gui t~i ngan hang ACB, hang t6n kho luan chuyen theo cac hQ'Pd6ng
th~ chdp s6 VIL.BDDN,02,26 I 11IIMMLC ngay08112/2011, s6 VIL.BDDN,27.070313 ngay 11103/2013, s6
VIL.BDDN,13,271113 ngay 25/12/2013, s6 VIL.BDDN.44,271113 ngay 25112/2013 va s6
VIL.BDDN,13,271113 ngay25/12/2013;

- S6 du nQ' g5c t~i thai diem cu6i nam la 34,000,000,000 d6ng, s6 du nQ'g6c phai tra trong nam tui la
6,000,000,000 d6ng,

28



\\\~'\(3'0;;;-/1ff1/

6Z:

%00100O-OZ8'66S'611%001000'OZ8'66S'611

%~9'9£000'08tt£8"£"17%~9'9£000'08rI£8"£"17"Vl[)!'au.6m!?pmpd<;>'aU?A

%~£'£Z:000'OP9'&z:6'u:%~£'£Z:000'OP9'8Z:6't:Ul!)lu2An'aNU~!llWl[dVAmnWGd:)Al'aU9:)unod<;>'aU?A

%OO'OP000'000'OP8'LP%OO'OP000'000'OP8'LPill-eNU?!Wonqi'aUOn1Al'aU9:)'aU?lm,l"d<;>'aU?A

(%)aNA(%)aNA
~I~lill"!:!unWG~I~lill"!:!U!?n:)

n.gll.QS1)11;)gl);).nJnwpu9AJ~!l!II:)(q

9£Z'PS9'OJ7S'SL(J7J78'S9S'OJ7£'18)L6ZOS0Z'89Z'S£8L"J76l"£10'Z£000'OZ8'66S'611AgUm~u!9n;).np9S

(~89'~£P'0Lz:)(~89'~£P'0Lz:)"Vl[)!illl}!O

(000'000'9Lz:)(000'000'9Lz:)reosill~PIu-es:VAlOGHo-elQl[l

(££8'011'0£9'£9)(££8'011'0£9'£9)A-eUlU"!:!U'aUOll21

ureu'aUOllU?A'aun

PSL"OOZ' L1L"6£1(9Z£'610'J79l"L1)L6Z'SOZ'89Z'S£8L"J76l"£1O'Z£000'OZ8'66S'611;)·9.n.lJurgu'9n;).np9S

(009'~86'L9~'6)(009'~86'L9~'6)oru?"-e!l[:)

(000'000'£Lz:)(000'000'£Lz:)!lluenb'au,?p!9Ho-elQl[l

(Z:06'PZ:~'~PL)(Z:06'PZ:~'~PL)!.olonqd''aw;>nl{lU;)l[)!,5nbl{"Jll

(Z:88'6Z:9'P68)086'POr6PIZ:06'PZ:~'~PL,5nb"V"d~1l["Jll

(PPO'L£6'PP~'6I)(PPO'L£6'PP~'61)oonnlU"!:!U'aUOll21

00£'8179'8178'691ZOl"8S0'Z98'£1LI£'001'6Il"SI88'699'L9Z'I£000'OZ8'66S'6I1;)·9·n.lJm~unwp.np9S

aNAaNAaNAaNAaNA

'aug:)!?l[dquiqo
U~!lllVl{drunw,5no

n.nl[.<)s
u~l[dnnqou~nl[U!.o1!Vl'auQl[dnp,5noI).l[:)unorunwpU?A

n.gq.QsI)q;)u9Agl);)~uQPU~!qn~,q;)!9P~UY9(g

flJJHQSI)H:)NQA.IZ

PIOZ:/lIll£Al}'aU"1)4ll~:>f4uJ4"!l}llUllU
l~qud.oqqUIq;)!\11oy;)0Y9

'aUOll[UIAqup''aUOll[U!A?4dqUl}4l'I'aUQn4d'6/Z:'aUQnG'8£?S
~U01qUIAw~qd;).i1q1,;).i1ql~u.o.n1uWqd~:)Al~ug:)



·_-- ---- -------

Cong tyC6 ph§n LU'O'Dgthuc Thuc ph§m Vinh Long Bao cao Hli chinh hop nhAt

se 38,DI1Cmg2/9, Phuong I, Thanh pho VTnh Long, tinh VTnh Long nam taichlnh k~t thuc ngay31112/2014

c) OlC giao djch v@v6n vrri cac chuSO' htru va phan ph6i c6 nrc, ehialqi nhu~n

N1Im nay

VND

V6n diu nr cua chusahtru
v6n gop ddu nam

V6n gop cu6i nam

C6 tire, lei nhuan da:chia

- c6 tuc, lai nhudn chia tren loi nhudn nam truac

119.599.820.000
119.599.820.000

119.599.820.000

d) ca phi@u

Nam truce

VND

119.599.820.000
119.599.820.000

119.599.820.000

9.567.985.600

9.567.985.600

se hrong c6 phieu dangky phat hanh

se hrong c6 phieu da:ban ra cong chung

- cdphiiu phd thong

s6 hrong c6 phieu danghru hanh

- cdphieu phd thong

Menh gia c6 phieu dang hru hanh:10.000d6ng

Cu6i narn D§.un1lm

11.959.982 11.959.982

11.959.982 11.959.982

11.959.982 11.959.982

11.959.982 11.959.982

11.959.982 11.959.982

e) Cac quy eong ty

31112/2014

Quy d§.u tu phat tri@n

Quy dv phong tai chinh

VND

32.013.194.783

5.268.205.297

37.281.400.080

iN
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VND

32.013.194.783

5.268.205.297

37.281.400.080

Ml,!cdfch trfch I~p va Slr dl,!ng cac quy cua doanh nghi~p:

Quy diu tu phat trien duqc dung de b6 sung v6n di~u I~ cua Congty.

Quy dV phong Ulichfnh duqc dung de:

+ Bu d~p nhCi'ngt6n thftt, thi~t h~i v~ tai san, cong nq khong doi duqc xay ra trong qua trinh kinh doanh.

+ Bu d~p khoan 16cua Congty thea quy~t dinh cua HOi d6ng quan trio

22 . TONG DOANH THU BAN HANG VA CUNG cAp DICH VV

Nam 2014 N1Im2013

VND VND

Doanh thu ban hang 801.858.594.216 1.650.073.891.032

Doanh thu cung cftp dich vI,! 685.948.677 1.004.088.420

802.544.542.893 1.651.077.979.452

23 . GIA VON HANG BAN

Nam 2014 N1Im2013

VND VND

Gia v6n cua hang da: ban 789.289.788.855 1.576.105.402.154

Hoan nh~p dV phong giam gia hang t6n kho (2.960.094.049) (1.228.425.443)

786.329.694.806 1.574.876.976.711
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Cong ty ccl ph§n Luong thuc Thuc phiim Vinh Long

S5 38, Duong 2/9, Phuong 1, Thanh ph5 Vinh Long, tlnh VTnhLong

Bao caotai chinh hQ1>nhAt

nam tai chinh ket thuc ngay 31/12/2014

24 · DOANH THU HO~ T DONG TAl CHiNH
Nam 2014 Nam 2013

VND VND

Lai ti€n gui 15.669.421.926 11.043.830.771

Lai ban hang tra cham, chiet khau thanh toan 6.867.386.956 8.318.433.808

cstire duoc chia 275.670.696 900

Uii chenh lechtY gia phat sinh trong nam 10.305.759.295 14.091.656.671

Lai chenh lech ty gia do danh gia lai s5 dir cu5i nam 242.376.704

33.118.238.873 33.696.298.854

25 · CHI PHi TAl CHiNH
Nam 2014 Nam 2013

VND VND

Lai ti€n yay 32.380.933.851 44.720.884.163
'S

Chi€t khau thanh toan 162.453.060 q

L6 do thanhIy cac khoan ddu nr ngan han 6.809.851.418
~
AN

L6 chenh lech ty gia phat sinh trong nam 8.900.905.412 15.665.942.002 TN
L6 chenh I~chty gia do danh gia lai s5 du cu5i nam 421.124.612 'H

DVphong/hoan nhap dVphong giam gia cac khoan ddu nr (5.198.772.950) (187.998.867) C
Chi phi tai chinh khac 3.386.578 109.507.127

--:<I'riO

43.479.881.981 60.308.334.425
~

26 · CHI PHi BAN HANG
N~m 2014 N~m 2013

VND VND

Chi phi nguyen Ii~u,v~t li~u, db dung 994.614.170 2.885.224.184

Chi phi nhan cong 202.348.978 236.361.978

Chi phi khdu hao tai san c5 djnh 7.455.213.850 8.290.729.520

Chi phi djchV\I mua ngoai 16.246.747.330 29.880.847.727

Chi phi khac bing ti€n 991.871.145 2.027.335.356

25.890.795.473 43.320.498.765

27 · CHI PHi QUAN LY DOANH NGHIJl;P

N~m 2014 N~m 2013

VND VND

Chi phi nguyen li~u, v~t Ii~u, db dung 731.303.910 1.256.312.357

Chi phi nhan cong 15.960.652.716 28.534.441.260

Chi phi khdu hao tai san c5 djnh 2.668.396.856 676.161.260

Thu€, phi, I~phi 455.695.215 561.608.978

Chi phi dv phong 39.777.492.425 3.865.633.920

Chi phi djchV\I mua ngoai 2.392.070.264 3.130.270.413

Chi phi khac bing ti€n 3.563.969.601 6.936.409.960

65.549.580.987 44.960.838.148
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Cong ty C6 ph§n Luong thuc Thuc phiim Vinh Long

S6 38, Duong 2/9, Phuong I, Thanh ph6 Vinh Long, tinh Vinh Long

Bao cao tai chinh hop nhAt

nam Uti chinh k€t thuc ngay31112/2014

28 · THU NH~P KHAc
Nam 2014 Nam 2013

VND VND

Thu nhaptir thanh ly tai san e6 dinh 22.294.443.629 372.727.272

Thu nhap tlr thanhIy cong cu dung cu 323.052.184

Thu nhaptir h6 tro li:'Iisuat cua chinh phu 1.878.106.000 6.186.344.000

Thu nhaptir phat vi pham hop d6ng 628.310.480 1.271.964.333

Thu nhap khac 671.170.354 887.879.061

25.795.082.647 8.718.914.666

29 · CHI PHi KHAc
Nam 2014 Nam 2013

VND VND

Chi phi thanhIy tai san 3.650.856.884 13.822.592

Chi phi thanhIy cong cu dung cu 115.648.611

Chi phi phat vi pham hop d6ng 411.810.000 ,:~
Chi phi phat thue, truy thu thu€ 573.805.837 418.277.464

'(;>"

I~
Chi phi khac 60.406.625 29.612.982

:H

4.812.527.957 461.713.038
AN

4
.~

30 · THUE THU NH~P DOANH NGHII):P

30.1. Thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh

Nam 2014 Nam 2013
VND VND

Thu€ TNDN tir hoa: iJ~ng kinh doanh

T6ng loi nhuan k€ toan tnroc thu€ (59.588.353.365) (25.923.683.024)

Cac khoan di~u ehinh tang hoac giam lei nhuan k€ toan de xae 1.553.784.681 (1.260.641.800)
dinh 1'linhu~n ehiu thu€ thu nh~p doanh nghi~p

- Cae khoan tliJu ehinh tang 9.678.140.589 3.788.121.451

- Cae khoan tliJu ehinh giam (8.124.355.908) (5.048.763.251)

Thu nh~p chiu thu€ TNDN (58.034.568.684) (27.184.324.824)

- Thu nh(lp eh;u thu€ eua hor;rttl9ng kinh doanh Bf)S 17.191.531.538

- Thu nh(lp eh;u thu€ eua hO(lttl9ng kinh doanh ehfnh (75.226.100.222) (27.184.324.824)

Thu€ sudt Thu€ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh 22% 25%

- Chi phi thu€ TNDN eua hO(lttl9ng kinh doanh Bf)S 3.782.136.938

- Chiphi thu€ TNDN eua hO(lttl9ng kinh doanh ehinh

Chi phi thu~ TNDN hi~n banh 3.782.136.938

Thu€ TNDN phai nQpd§.unam 1.297.529.590 1.297.529.590

Thu€ TNDN di:'ln9P trong nam (5.079.666.528)

Thu~ TNDN phili ni)p cuai namtil' ho~t di)ng kinh doanh 1.297.529.590
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Cong ty cA ph§n LU'O'Ogthuc Thuc ph§m Vinh Long

S6 38, Duong2/9, Phuong 1,Thanh ph6 Vinh Long, tinh Vlnh Long

Bao cao tili chinh hQ11nh§t

nam tai chinhk~t thuc ngay31112/2014

30.2. Thu@thu nh~p doanh nghi~p hoan Il.li
31112/2014 0110112014

VND VND
Hi san thu@thu nh~p hoan Il;li

Chenh lech tarnthai duoc kh~utrir

L6 tinh thu~ chua sir dung

376.996.059

5.898.377.630

636.616.589

5.898.377.630

6.275.373.689 6.534.994.219

VND VND
Nl1m2014 Nam 2013

Chi phi thu@thu nh~p hoan lal tinh vao Bao cao k@tqua kinh doanh

Chenh lech tarnthai phai chju thu~

L6 tinh thu~ chua sir dung

Hoan nhap thu~ thu nhap hoan lai phai tra 259.620.530

(615.090.565)

(5.898.377.630)

259.620.530 (6.513.468.195)

31 . LAI CO BAN TREN coPHIEU

Vi~c tinh toan lai co bantren c6 phieu co th~phan ph6i chocac c6 dongsa htru c6 phclnph6 thongcua Congty
duoc thuc hien dua tren cac s6 lieu sau :

Nl1m2014 Narn 2013

~

VND VND
(63.630.110.833) (19.544.937.044)

(63.630.110.833) (19.544.937.044)

11.959.982 11.959.982

(5.320) (1.634)

T6ng loi nhuan sauthue
LQ'inhu~n phan b6 cho c6 phi~u ph6 thong

C6 phi~u ph6 thong lUtihanh blnh quan trong nl1m

Llii cO'ban tren c6 phi@u

32 . CHI PHi SAN XUAT KINH DOANH THEO YEU TO

N1'lm2014 N1'lm2013

VND VND
Chi phi nguyen 1i~u,v~t li~u 776.909.696.757 1.180.862.207.195

Chi phi nhan cong 19.023.453.641 36.389.669.142

Chi phi kh~u hao tai san c6 dinh 15.891.396.856 15.666.835.400

Chi phi dichVI,! mua ngoai 25.017.893.940 89.571.200.033

Chi phi khac b&ngti€n 44.336.333.171 22.042.034.183

881.178.774.365 1.344.531.945.953
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Cong ty cophfin LU'O'ngthuc Thucphlim Vinh Long

S5 38, Duong 2/9, Phuong I,Thanh ph5 Vinh Long, tinh Vinh Long

Bao cao tili ehinh hep nh~t

nam tai chinh k~t thuc ngay31112/2014

33 . CONG C{) TAl cHiNH

Cac lo~i cdng e\l tai chinh cua Cong ty
Gia tr] s6 k~ toan

31/12/2014 0110112014
Gia g6c Du phong Gia g5c DV phong

VND VND VND VND

Tai san tal ehinh

Ti€n va cac khoan nrong
duong ti€n
Phai thu khach hang, phai
thu khac
D~u nr ng~n han

D~u tu dai han

10.233.249.885 266.066.039.033

166.389.906.872 (45.916.645.197) 206.512.559.528 (6 139.152.772)

11.250.882 (9.778.782) 6.182.330.700 (5.139.447.800)

11.500.000.000 (1.209.640.002) 11.500.000.000 (1.278.743.934)

188.134.407.639 (47.136.063.981 ) 490.260.929.261 (12.557.344.506)

Gia tr] s6 k~toan

31/12/2014 01101/2014

VND VND

NQ'phai tra tal ehinh

Yay va no

Phai tra nguoi ban, phai tra khac

Chi phi phai tra

27l.405.499.300

2.14l.416.909

28l.788.121

672.819.860.500

24.074.677.415

809.578.524

697.704.116.439273.828.704.330

Hi san tai chinh va no phai tra tai chinh chua duoc danh gia lai theo gia tr] hop Iy tai ngay ket thuckY k~ toan do
Thong nr210/2009/TT-BTC va cac quy dinh hi~n hanh yeu c~u trlnh bay Bao cao tai chinh va thuy~t minh thong
tin d5i vai cong CI,I tai chinh nhung khong dua ra cac huang diln tuang duang cho vi~c danh gia va ghi nh?n gia
tri hqp Iy cua cac tai san tai chinh va nq phai tra tai chinh, ngo!;litru cac khoan trich I?p dlJ phongnq phai thu kh6
doi va dlJ phong giam gia cac khoan d~u tu ch(mg khoan d11duqc neu chi ti~t t!;licac Thuy~t minh lien quan.

QUan Iy rui ro tai chinh

Rui ro tai chinh cua Congty bao g6m rui ro thi truOng, rui ro tin dl,lng va rui ro thanh khoan. Cong ty d11xay d\fDg
h~ th5ng ki~m soat nh~m dam bao SlJ can b~nga muc hqp Iy giua chi phi rui ro pMt sinh va chi phi qwin Iy rili
roo Ban Giam d5c Cong ty c6 trach nhi~m theo doi quy trlnh quan Iy rui ro d~ dam bao s\!' can b~ng hqp Iy giua
rui ro va ki~m soat rui roo

Rul TO tlti tTldlng

HO!;ltdOng kinh doanh cua Congty se chu y~u chiu rui ro khi c6 s\!' thay d6i v€ gia, ty gia h5i doai va liii su<1t.

Rui ro v€ gia:

Cong ty chiu rui ro v€ gia cua cac congCI,I v5n phat sinh tu cac khoan d~u tu c6 phi~u ng~n h!;lnva dai h!;lndo tinh
khong ch~c ch~n v€ gia tuang lai cua c6 phi~u d~utlI. Cac khoan d~u tu c6 phi~u dai h!;lnduqc n~m giu vai ml,lc
dich chi~n luqc lau dai, t!;lithai di~m k~t thuc nam tai chinh Congty chua c6 k~ hO!;lchban cac khoan d~u tu nay.

Rui ro v€ 19gia h5i doai:

Cong ty chiu rui ro v€ 19gia do gia tri hqp Iy cua cac lu6ng ti€n trong tuang lai cua mOt cong cl,Itai chinh se bi~n
dOng theo nhung thay d6i cua19gia ngo!;lit~ khi cac khofm vay, doanh thu va chi phi cua Congty duqc th\!'c hi~n
b~ng dan vi ti€n t~ khac vai d6ng Vi~t Nam.
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Cong ty c6phdn Luong thuc ThucphAm Vinh Long

S6 38,Duong 2/9, Phuong 1, Thanh ph6 VTnh Long, tinh VTnh Long

Bao cao tai chinhhop nh§t

narn tai chinh k~t thuc ngay31/12/2014

Rui ro v€ liii su~t:

Cong ty chiu rui ro v€ liii suat do gia tri hop 19 cua cac luong ti€n trong nrong lai cua m(>tcong cu tai chinh se
bien d(>ng thea nhtrng thay d6i cua liii suat th] tnrong khi Cong ty c6 phat sinh cac khoan ti€n gui c6 hoac khong
c6 ky han, cac khoan vay va no chiu Uti suat tha n6i, C6ngty quan 19 rui ro lai such bing each phan tich tlnh hinh
canh tranh tren th] tnrong d~ c6 duoc cac liil suat c6 loi cho muc dich cua Congty.

Rui ro tin dung

Rui ro tin dung la rul ro rna m(>tben tham gia trong m(>tcong C\ltal chinh hoi[tchgp d6ng khong c6 kha nllng thvc
hi~n dugc nghTa V\l cua mlnh ddn d~n t6n th~t v€ tal chinh cho Cong ty, Congty c6 cac rui ro tin d\lng tu ho~t
d(>ng san xu~t kinh doanh (chu y~u d6i vai cac khoan phai thu khach hang) va ho~t tai chinh (bao g5m ti€n gui
ngan hang, cho vay va cac cong C\l tai chinh khac)

T{li ngay 31112/2014

Ti€n va cac khoan tUO'l1g
dUO'l1gti€n

Phai thu khach hang, phai
thu khac

D§.u tu ng~n h~n

D§.u tu dai h~n

T{li ngay 0110112014

Ti€n va cac khoan tUO'l1g
dUO'l1gti€n

Phai thu khach hang, phai
thu khac

D§.u tu ng~n h~n

D§.u tu dai h~n

Rui ro thanh khoiin

Tu 1nllm Tren I nllm
...,;.:
,~

tnJ xuong d~n 5 nllm Tren 5 nllm C(>ng /'"

VND VND VND VND
C~
O~
,N(

10,233,249,885 10,233,249,885

120.473,261.675
~

120.473,261.675 ,9/~
~

1.472,100 1.472,100

10,290,359,998 10,290,359,998

130.707.983.660 10.290.359.998 140.998.343.658

266,066,039,033 266,066,039,033

200,373.406.756 200,373.406.756

1,042.882,900 1,042,882,900

10.221,256,066 10,221,256.066

467.482.328.689 10.221.256.066 477.703.584.755

Rui ro thanh khoan la rui ro Congty gi[tpkh6 khlln khi thvc hi~n cac nghTa v\l tai chinh do thi~u v6n. Rui ro thanh
khoim cua Cong ty chu y~u phat sinh tu vi~c cac tai san tai chinh va ng phai tra tai chinh c6 cac thai di~m dao h~n
khac nhau,

Thai h~n thanh toan cua cac khoan ng phai tra Uti chinh dva tren cac khoan thanh toan dv ki~n thea hgp d6ng
(tren ca sa dong ti€n cua cac khoan g6c) nhu sau:

T{li ngay 31112/2014

Yay va ng

Phai tranguaiban, phai tra
khac

Chi phi phal tra

Tu I nllm
traxu6ng

Tren I nllm
d~n 5 nllm C(>ngTren 5 nllm

VND VND VNDVND

231.161.062,300

427,798.458

40,244.437,000

1.713.618.451

271.405.499.300

2,141.416.909

281.788.121 281.788.121

231.870.648.879 41.958.055.451 273.828.704.330
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Cong ty C6phin LIfO'Dgthuc Thee phAm Vinh Long

S5 38, Duong 2/9, Phuong 1, Thanh ph5 Vinh Long, tinh Vinh Long

Bao do tai chinh hQ'Pnhat

nam tai ehinh k~t thuc ngay 31112/2014

Tl;li ngay 0110112014

Yay va no

Phai tra nguoi ban, phai tra
khae

Chi phi phai tra

re 1 nam

tro xuong

VND

640.819.860.500

21.997.773.789

809.578.524

663.627.212.813

Tren 1 nam

dan 5nam
VND

32.000.000.000

2.076.903.626

34.076.903.626

Tren 5 nam

VND

Cong

VND

672.819.860.500

24.074.677.415

809.578.524

697.704.116.439

C6ng ty eho r~g mire do t~p trung rui ro d5i vai vi~c tra no e6 the kiem soar duoc, C6ngty c6 kha nang thanh
toan cac khoan no d~n hantir dong ti~n ur hoat dong kinh doanh va ti~n thutlr cac tai san tal chinh daohan,

I
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Cong ty ca ph§n LU'O'Ogthuc ThucphAm Vinh Long

S5 38, Duong2/9, Phuong 1, Thanh ph5 Vinh Long, tinh Vinh Long

Bao cao tai chinh hop nhat

nam tai chinhk€t thuc ngay31/12/2014

37 . NGHI~P vu vA so DlJ'VOl cAc BEN LIEN QUAN

Trong nam, Cong ty e6 cac giao djch voi cac ben lien quan nhir sau:
M5i quan h~

Doanh thu ban hang, cung cap dich vI}

- T5ng Cong ty Luang thirc Mien Nam

- Congty Luang thuc Long An

- Congty Luang thuc B€n Tre

- Congty Luang thirc Bac Lieu

- Congty Luang thuc D5ng Thap

- Congty Luang thirc Tra Vinh

- Congty Luang thuc Vinh Long

- Congty Luang thuc Song Hau

- Cong ty TNHH MQtThanhVien
Luang thuc TP H5 Chi Minh

- Cong ty CP Xuit nhap kh~uNong san
Thuc pham Ca Mau

Mua v~t to', hang h6a, djch vI}

- Cong ty luang thirc Long An

- Cong ty luang thve Vinh Long

- Congty Luang thVe Song H~u

- Congty TNHH Thuang m~i Sai Gon
Vinh Long

Chi phi bac x~p, giao nh~n, uy tbac

- T6ng Congty Luang thve Mi€n Nam

- Congty Luang thve Song H~u

ca tfrc du'Vcchia

- Cong ty TNHH Thuang m~i Sai Gon
Vinh Long

C6 dong 16n

Congty cua C6
dongi6n
Congty cua C6
dongl6n
Congty ella C6
dongl6n
Cong ty cua C6
dongl6n
Congty cuac6
dong Ian
Congty cua C6
dongl6n
Cong ty ellac6
dongl6n
Congty con cua C6
dongl6n
Congty con ellacs
dongl6n

Cong ty cuac6
dongl&n
Cong ty euacll
dong Ian
Cong ty euac6
dongi6n
Congty lien k€t

c6 dong 16n

Congty euac6
dongl6n

Congty lien k€t

S5du vai cae ben lien quan t~i ngay k€t thue ky k€ toan n1lm:

M5i quan h~

Phili thu ti~n hang

- T6ng Congty Luang thve Mi€n Nam

- Congty C6 ph~n Docimexeo

C6 dong 16n

Congty euac6
dongl6n

39

31112/2014
VND

76.662.445.178

14.400.000.000

25.262.541.750

4.028.622.500

17.151.267.500

39.726.000

46.230.000

7.529.700.000

261.000.000

54.332.500

49.778.300.000

6M.934.817

86.203.500

87.578.371

687.544.337

29.806.920

3.203.807.926

VND

821.798.318

105.665.064.251

01101/2014
VND

26.070.430.090

209.858.881

1.056.615.033

17.148.617.277

101.092.610.832

VND



Cong ty C6 ph§n Luong thuc Thucphiim Vinh Long
S5 38, Duong2/9, Phuong 1, Thanh ph5 Vinh Long, tinh Vinh Long

Bao cao titi chinh hop nh§t

nam tai chinh ketthuc ngay 31112/2014

Giao dich voi cac ben lien quan khac nhir sau:
31112/2014 01/0112014

Thu nhap cua H£lQT va Ban T6ng Giam a5c

VND
1.918.696.154

VND
2.487.440.000

38 . soLItU SO SANH

S5 lieu so sanh lit s5 li~u tren Bao cao tai chinh hop nhfit cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 narn 2013
oil duoc C6ng ty TNHH Ernst& Young Vi~tNam kiem toan.

Ban T6ng Giam d5c C6ng ty oil quyet dinh di~u chinh h6i t5 m9t s5 chi tieu tren Bao cao tai chinhcho nam tai
chinh ket thuc tai ngay31112/2013 can cir thea Quy€t djnh s51399/Q£l-CT ngay 23/10/2014 cua C\lCthu€ tinh
Vinh Long v~ vi~cxu phat vi pham hanh chinh v~ thu€. Theo d6 m9t s5 chi tieu tren Bao CaDtai chinhouqc oi~u

chinh C\lth~ nhu sau:

Mil

s5

Trinh bay tren bao
cao tai chinh nam

nay

Trinh bay tren bao
cao tai chinh nam

truac
s6 li~u oi~u chinh

h5i t5

VND VND VND

Bang din d5ik~toan

Thue va cae khoan khac pMi
thu Nha nuac
Thue vacaekhoan phai n¢p
Nha nuac
Lqi nhu~n sau thue chua
phan ph5i
Bao caok~t qua ho~t dQng kinh doanh

Chiphikhac 32

Lqi nhu~n sau thu€ thu nh~p 60
doanh nghi~p
Uii co ban tren c5 phi€u 70

Bao cao lu"Uchuy@nti~n t~

Lqi nhu~ntruac thu€ 01

Tang, giamcaekhoan phai II
tra (kh6ng k~ Illivay phai tra,
thu€ thu nh~p doanh nghi~p
phai n¢p)

154 971.108.455 (971.108.455)

314 2.028.426.613 4.451.046.963 (2.422.620.350)

(17.164.019.326) (13.770.290.521 ) (3.393.728.805)

461.713.038 43.435.574 418.277.464

(19.410.214.829) (18.991.937.365) (418.277.464)

(1.634 ) (1.599) (35)

(25.923.683.024) (25.505.405.560) (418.277.464)

(23.365.018.845) (23.783.296.309) 418.277.464

Vinh Long. ngay 10 thcmg 03 nom 2015

Phan NgQcBlnh

Ngu·QiI~p K~toan tru-Ong

Ph~m Thj dim Nhung
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