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CÔNG TY CӘ PHҪN MAY THÊU GIÀY DÉP WEC SÀI GÒN VÀ CÔNG TY CON 
BÁO CÁO CӪA TӘNG GIÁM ĈӔC 
 

1 

Tәng Giám ÿӕc Công ty Cә phҫn May thêu giày dép Wec Sài Gòn, (dѭӟi ÿây gӑi tҳt là Công ty) hân 
hҥnh ÿӋ trình báo cáo này cùng vӟi các báo cáo tài chính hӧp nhҩt cӫa Công ty và các công ty con 
(dѭӟi ÿây gӑi chung là Nhóm Công ty) ÿã ÿѭӧc kiӇm toán cho năm tài chính kӃt thúc vào ngày 31 tháng 
12 năm 2011. 

1. Các thông tin chung 

Công ty Cә phҫn May thêu giày dép Wec Sài Gòn ÿѭӧc thành lұp theo Giҩy chӭng nhұn ÿăng 
ký kinh doanh sӕ 4103000005 ngày 28 tháng 01 năm 2000 do Sӣ KӃ hoҥch và Ĉҫu tѭ Thành 
phӕ Hӗ Chí Minh cҩp và các Giҩy phép thay ÿәi sau ÿó vӟi lҫn thay ÿәi gҫn ÿây nhҩt là vào ngày 
18 tháng 4 năm 2011.  

Trө sӣ ÿѭӧc ÿһt tҥi Lҫu 4, sӕ 146 NguyӉn Công Trӭ, Quұn 1, Thành phӕ Hӗ Chí Minh. 

Vӕn ÿiӅu lӋ theo Giҩy chӭng nhұn ÿăng ký kinh doanh là 24 tӹ ÿӗng. 

ĈӃn thӡi ÿiӇm 31/12/2011, Công ty có ÿҫu tѭ vào mӝt công ty con.  

Ngành nghӅ kinh doanh chính cӫa Nhóm Công ty nhѭ sau:  

� Sҧn xuҩt, kinh doanh, xuҩt nhұp khҭu các loҥi vұt tѭ, hàng hóa, thiӃt bӏ thuӝc các ngành 
hàng may mһc, thêu, móc, ÿan, giày dép, dӋt vҧi, len, da, giҧ da, nhӵa, mouse, cao su, hàng 
thӫ công mӻ nghӋ khác. 

� Cho thuê mһt bҵng nhà, kho, xѭӣng. 

� Ĉào tҥo dҥy nghӅ. 

� Kinh doanh nhà. 

� Dӏch vө nhà ÿҩt, mô giӟi bҩt ÿӝng sҧn. 

� Giáo dөc mҫm non. 

2. Thành viên cӫa Hӝi ÿӗng quҧn trӏ và Ban Tәng Giám ÿӕc  

Danh sách các thành viên Hӝi ÿӗng quҧn trӏ trong năm và vào ngày lұp báo cáo này cӫa Công ty 
bao gӗm: 

Hͥ tên Chc danh 

Ông Lâm Hoàng Lӝc Chӫ tӏch  

Ông HuǤnh Bá lӝc Thành viên 

Ông DiӋp Thành KiӋt Thành viên 

Bà VǊ Thӏ Kim Nhung Thành viên 

Bà NguyӉn Thӏ TuyӃt Phѭѫng Thành viên 

Bà Lâm Hoàng VǊ NguyӉn Thành viên 

Bà Phan Thӏ Phѭӧng Thành viên 

Danh sách các thành viên Ban Tәng Giám ÿӕc trong năm và vào ngày lұp báo cáo này cӫa 
Công ty bao gӗm: 

Hͥ tên Chc danh 

Bà NguyӉn Thӏ TuyӃt Phѭѫng Tәng Giám ÿӕc 

Bà Lâm Hoàng VǊ NguyӉn Phó Tәng Giám ÿӕc   

3. Tình hình kinh doanh năm 2011 

Các sӕ liӋu vӅ tình hình kinh doanh năm 2011 ÿѭӧc trình bày trên báo cáo tài chính hӧp nhҩt 
ÿính kèm ÿѭӧc kiӇm toán bӣi Công ty kiӇm toán DTL. 
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CÔNG TY CӘ PHҪN MAY THÊU GIÀY DÉP WEC SÀI GÒN VÀ CÔNG TY CON
BҦNG CÂN ĈӔI Kӂ TOÁN HӦP NHҨT
Ngày 31 tháng 12 năm 2011
Ĉ˿n vͣ tính là Ĉͫng Vi͟ t Nam ngo̹i tr có ghi chú khác

TÀI SҦN Mã 
sӕ

ThuyӃt 
minh

Sӕ cuӕi năm Sӕ ÿҫu năm

A. TÀI SҦN NGҲN HҤN 100 43.994.028.993 25.308.143.681
I. TiӅn và các khoҧn tѭѫng ÿѭѫng tiӅn 110 5.1 28.101.770.447 20.140.743.022
1. TiӅn 111 6.181.770.447 2.910.743.022
2. Các khoҧn tѭѫng ÿѭѫng tiӅn 112 21.920.000.000 17.230.000.000
II. Các khoҧn ÿҫu tѭ tài chính ngҳn hҥn 120 695.125.000 593.475.414
1. Ĉҫu tѭ ngҳn hҥn 121 5.2 695.125.000 593.475.414
2. Dӵ phòng giҧm giá chӭng khoán ÿҫu tѭ ngҳn hҥn 129
III. Các khoҧn phҧi thu ngҳn hҥn 130 5.3 2.435.370.330 371.119.628
1. Phҧi thu khách hàng 131 2.315.534.358 276.125.000
2. Trҧ trѭӟc cho ngѭӡi bán 132 86.568.132
3. Phҧi thu nӝi bӝ 133
4. Phҧi thu theo tiӃn ÿӝ kӃ hoҥch hӧp ÿӗng xây dӵng 134
5. Các khoҧn phҧi thu khác 135 33.267.840 94.994.628
6. Dӵ phòng các khoҧn phҧi thu khó ÿòi 139
IV. Hàng tӗn kho 140 5.4 9.944.957.406 2.130.780.679
1. Hàng tӗn kho 141 9.944.957.406 2.130.780.679
2. Dӵ phòng giҧm giá hàng tӗn kho 149
V. Tài sҧn ngҳn hҥn khác 150 2.816.805.810 2.072.024.938
1. Chi phí trҧ trѭӟc ngҳn hҥn 151 619.455.485
2. ThuӃ GTGT ÿѭӧc khҩu trӯ 152 2.154.294.495 1.923.334.836
3. ThuӃ và các khoҧn khác phҧi thu Nhà nѭӟc 154
4. Tài sҧn ngҳn hҥn khác 158 43.055.830 148.690.102

(ph̿n ti͗ p theo trang 5)

c thuy͗t minh ÿính kèm là mͱt bͱ phͅn không tách r͵i cͿa báo cáo tài chính hͻp nh̽t 4



CÔNG TY CӘ PHҪN MAY THÊU GIÀY DÉP WEC SÀI GÒN VÀ CÔNG TY CON
BҦNG CÂN ĈӔI Kӂ TOÁN HӦP NHҨT
Ngày 31 tháng 12 năm 2011
Ĉ˿n vͣ tính là Ĉͫng Vi͟ t Nam ngo̹i tr có ghi chú khác

TÀI SҦN Mã 
sӕ

ThuyӃt 
minh

Sӕ cuӕi năm Sӕ ÿҫu năm

B. TÀI SҦN DÀI HҤN 200 20.375.219.067 18.886.168.572
I. Các khoҧn phҧi thu dài hҥn 210 200.000
1. Phҧi thu dài hҥn cӫa khách hàng 211
2. Vӕn kinh doanh ӣ các ÿѫn vӏ trӵc thuӝc 212
3. Phҧi thu dài hҥn nӝi bӝ 213
4. Phҧi thu dài hҥn khác 218 200.000
5. Dӵ phòng phҧi thu dài hҥn khó ÿòi 219
II. Tài sҧn cӕ ÿӏnh 220 5.278.571.366 2.907.353.719
1. Tài sҧn cӕ ÿӏnh hӳu hình 221 5.5 3.813.207.730 2.907.353.719
 + Nguyên giá 222 10.043.512.535 8.504.836.632
 + Giá trӏ hao mòn lǊy kӃ 223 (6.230.304.805) (5.597.482.913)
2. Tài sҧn cӕ ÿӏnh thuê tài chính 224
 + Nguyên giá 225
 + Giá trӏ hao mòn lǊy kӃ 226
3. Tài sҧn cӕ ÿӏnh vô hình 227 5.6
 + Nguyên giá 228 1.716.848.073 1.716.848.073
 + Giá trӏ hao mòn lǊy kӃ 229 (1.716.848.073) (1.716.848.073)
4. Giá trӏ xây dӵng cѫ bҧn dӣ dang 230 5.7 1.465.363.636
III. Bҩt ÿӝng sҧn ÿҫu tѭ 240 5.8 4.759.151.701 5.672.166.853
 + Nguyên giá 241 21.064.915.931 21.064.915.931
 + Giá trӏ hao mòn lǊy kӃ 242 (16.305.764.230) (15.392.749.078)
IV. Các khoҧn ÿҫu tѭ tài chính dài hҥn 250 5.9 10.112.296.000 10.306.648.000
1. Ĉҫu tѭ vào công ty con 251
2. Ĉҫu tѭ vào công ty liên kӃt, liên doanh 252 550.000.000
3. Ĉҫu tѭ dài hҥn khác 258 10.221.160.000 10.221.160.000
4. Dӵ phòng giҧm giá ÿҫu tѭ tài chính dài hҥn 259 (108.864.000) (464.512.000)
V. Tài sҧn dài hҥn khác 260 225.000.000
1. Chi phí trҧ trѭӟc dài hҥn 261
2. Tài sҧn thuӃ thu nhұp hoãn lҥi 262
3. Tài sҧn dài hҥn khác 268 225.000.000
VI. Lӧi thӃ thѭѫng mҥi 269

TӘNG CӜNG TÀI SҦN 270 64.369.248.060 44.194.312.253

c thuy͗t minh ÿính kèm là mͱt bͱ phͅn không tách r͵i cͿa báo cáo tài chính hͻp nh̽t 5



CÔNG TY CӘ PHҪN MAY THÊU GIÀY DÉP WEC SÀI GÒN VÀ CÔNG TY CON
BҦNG CÂN ĈӔI Kӂ TOÁN HӦP NHҨT
Ngày 31 tháng 12 năm 2011
Ĉ˿n vͣ tính là Ĉͫng Vi͟ t Nam ngo̹i tr có ghi chú khác

NGUӖN VӔN Mã 
sӕ

ThuyӃt 
minh Sӕ cuӕi năm Sӕ ÿҫu năm

A. NӦ PHҦI TRҦ 300 29.778.386.666 9.321.055.557
I. Nӧ ngҳn hҥn 310 18.223.167.314 8.424.772.723
1. Vay và nӧ ngҳn hҥn 311
2. Phҧi trҧ ngѭӡi bán 312 5.10 10.279.273.205 2.237.344.309
3. Ngѭӡi mua trҧ tiӅn trѭӟc 313 5.10 507.802.689 638.861.132
4. ThuӃ và các khoҧn phҧi nӝp Nhà nѭӟc 314 5.11 2.114.400.336 1.818.248.721
5. Phҧi trҧ ngѭӡi lao ÿӝng 315 5.12 3.619.650.929 2.567.099.226
6. Chi phí phҧi trҧ 316 380.075.520 530.237.760
7. Phҧi trҧ nӝi bӝ 317
8. Phҧi trҧ theo tiӃn ÿӝ kӃ hoҥch hӧp ÿӗng xây dӵng 318
9. Các khoҧn phҧi trҧ, phҧi nӝp ngҳn hҥn khác 319 5.13 1.126.152.031 452.177.989
10. Dӵ phòng phҧi trҧ ngҳn hҥn 320
11. Quӻ khen thѭӣng phúc lӧi 323 5.14 195.812.604 180.803.586
II. Nӧ dài hҥn 330 11.555.219.352 896.282.834
1. Phҧi trҧ dài hҥn ngѭӡi bán 331
2. Phҧi trҧ dài hҥn nӝi bӝ 332
3. Phҧi trҧ dài hҥn khác 333 5.15 1.541.282.834 896.282.834
4. Vay và nӧ dài hҥn 334 5.16 9.870.231.000
5. ThuӃ thu nhұp hoãn lҥi phҧi trҧ 335
6. Dӵ phòng trӧ cҩp mҩt viӋc làm 336 143.705.518
7. Dӵ phòng phҧi trҧ dài hҥn 337
8. Doanh thu chѭa thӵc hiӋn 338
9. Quӻ phát triӇn khoa hӑc và công nghӋ 339

B. VӔN CHӪ SӢ HӲU 400 5.17.1 33.774.888.166 34.579.490.355
I. Vӕn chӫ sӣ hӳu 410 33.774.888.166 34.579.490.355
1. Vӕn ÿҫu tѭ cӫa chӫ sӣ hӳu 411 5.17.2 24.000.000.000 24.000.000.000
2. Thһng dѭ vӕn cә phҫn 412
3. Vӕn khác cӫa chӫ sӣ hӳu 413
4. Cә phiӃu quӻ 414
5. Chênh lӋch ÿánh giá lҥi tài sҧn 415
6. Chênh lӋch tӹ giá hӕi ÿoái 416
7. Quӻ ÿҫu tѭ phát triӇn 417 2.459.308.898 2.459.308.898
8. Quӻ dӵ phòng tài chính 418 2.528.969.118 2.039.969.118
9. Quӻ khác thuӝc vӕn chӫ sӣ hӳu 419
10. Lӧi nhuұn chѭa phân phӕi 420 5.17.5 4.786.610.151 6.080.212.340
11. Nguӗn vӕn ÿҫu tѭ XDCB 421
12. Quӻ hӛ trӧ sҳp xӃp doanh nghiӋp 422
II. Nguӗn kinh phí và quӻ khác 430
1. Nguӗn kinh phí 432
2. Nguӗn kinh phí ÿã hình thành TSCĈ 433

C. LӦI ÍCH CӘ ĈÔNG THIӆU SӔ 439 5.18 815.973.228 293.766.340
TӘNG CӜNG NGUӖN VӔN 440 64.369.248.060 44.194.312.253

c thuy͗t minh ÿính kèm là mͱt bͱ phͅn không tách r͵i cͿa báo cáo tài chính hͻp nh̽t 6



Các thuyết minh đính kèm là một bộ phận không tách rời của báo cáo tài chính hợp nhất) 7



Các thuyết minh đính kèm là một bộ phận không tách rời của báo cáo tài chính hợp nhất) 8



Các thuyết minh đính kèm là một bộ phận không tách rời của báo cáo tài chính hợp nhất) 9



CÔNG TY CӘ PHҪN MAY THÊU GIÀY DÉP WEC SÀI GÒN VÀ CÔNG TY CON 
THUYӂT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HӦP NHҨT 
Cho năm tài chính kӃt thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2011 
Ĉ˿n vͣ tính là Ĉͫng Vi͟t Nam tr tŕ͵ng hͻp ÿ́ͻc ghi chú khác 
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B̻n thuy͗t minh này mͱt bͱ phͅn không th͛ tách r͵i và ÿ́ͻc ÿͥc cùng vͳi b̻n báo cáo tài chính hͻp 
nh̽t ÿính kèm. 

1. Ĉһc ÿiӇm hoҥt ÿӝng cӫa doanh nghiӋp 

1.1. Các thông tin chung 

Công ty Cә phҫn May thêu giày dép Wec Sài Gòn (dѭӟi ÿây gӑi tҳt là Công ty) ÿѭӧc thành lұp 
theo Giҩy chӭng nhұn ÿăng ký kinh doanh sӕ 4103000005 ngày 28 tháng 01 năm 2000 do Sӣ 
KӃ hoҥch và Ĉҫu tѭ Thành phӕ Hӗ Chí Minh cҩp và các Giҩy phép thay ÿәi sau ÿó vӟi lҫn thay 
ÿәi gҫn ÿây nhҩt là vào ngày 18 tháng 4 năm 2011.  
Trө sӣ ÿѭӧc ÿһt tҥi Lҫu 4, sӕ 146 NguyӉn Công Trӭ, Quұn 1, Thành phӕ Hӗ Chí Minh. 
Vӕn ÿiӅu lӋ theo Giҩy chӭng nhұn ÿăng ký kinh doanh là 24 tӹ ÿӗng. 
Công ty có ÿҫu tѭ vào 01 công ty con nhѭ ÿѭӧc trình bày tҥi mөc 1.4 dѭӟi ÿây (cùng vӟi Công 
ty dѭӟi ÿây gӑi chung là Nhóm Công ty). 

1.2. Lƭnh vӵc kinh doanh 

Cho thuê mһt bҵng. Sҧn xuҩt, kinh doanh các sҧn phҭm may mһc. Giáo dөc mҫm non. 

1.3. Ngành nghӅ kinh doanh  

Ngành nghӅ kinh doanh chính cӫa Nhóm Công ty là:  

� Sҧn xuҩt, kinh doanh, xuҩt nhұp khҭu các loҥi vұt tѭ, hàng hóa, thiӃt bӏ thuӝc các ngành 
hàng may mһc, thêu, móc, ÿan, giày dép, dӋt vҧi, len, da, giҧ da, nhӵa, mouse, cao su, hàng 
thӫ công mӻ nghӋ khác. 

� Cho thuê mһt bҵng nhà, kho, xѭӣng. 
� Ĉào tҥo dҥy nghӅ. 
� Kinh doanh nhà. 
� Dӏch vө nhà ÿҩt, mô giӟi bҩt ÿӝng sҧn. 
� Giáo dөc mҫm non. 

1.4. Danh sách các công ty con ÿѭӧc hӧp nhҩt 

Tên công ty con Ĉӏa chӍ QuyӅn biӇu 
quyӃt cӫa 

công ty mҽ 

Tӹ lӋ lӧi 
ích cӫa 

công ty mҽ
Công ty Cә phҫn May 
 Ĉҥi ViӋt 

62 Tân Thành, Phѭӡng Tân 
Thành, Quұn Tân Phú, TP.HCM 

96% 96%

2. Năm tài chính, ÿѫn vӏ tiӅn tӋ sӱ dөng trong kӃ toán 

2.1. Năm tài chính 

Năm tài chính cӫa Nhóm Công ty tӯ 01/01 ÿӃn 31/12 hàng năm.    

2.2. Ĉѫn vӏ tiӅn tӋ sӱ dөng trong kӃ toán  

Ĉѫn vӏ tiӅn tӋ sӱ dөng trong ghi chép kӃ toán là Ĉӗng ViӋt Nam. 

3. Chuҭn mӵc và chӃ ÿӝ kӃ toán áp dөng  

3.1. ChӃ ÿӝ kӃ toán áp dөng 

Nhóm Công ty áp dөng Chuҭn mӵc và ChӃ ÿӝ kӃ toán ViӋt Nam. 

3.2. Hình thӭc kӃ toán áp dөng 

 Nhóm Công ty áp dөng hình thӭc kӃ toán là Nhұt ký chung.  

3.3. Tuyên bӕ vӅ viӋc tuân thӫ Chuҭn mӵc kӃ toán và ChӃ ÿӝ kӃ toán 

Công ty tuân thӫ Chuҭn mӵc kӃ toán ViӋt Nam sӕ 25 – Ĉҫu tѭ vào công ty con và báo cáo tài 
chính hӧp nhҩt ÿӇ soҥn thҧo và trình bày các báo cáo tài chính hӧp nhҩt cho năm tài chính kӃt 
thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2011. 



CÔNG TY CӘ PHҪN MAY THÊU GIÀY DÉP WEC SÀI GÒN VÀ CÔNG TY CON 
THUYӂT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HӦP NHҨT 
Cho năm tài chính kӃt thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2011 
Ĉ˿n vͣ tính là Ĉͫng Vi͟t Nam tr tŕ͵ng hͻp ÿ́ͻc ghi chú khác 
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4. Các chính sách kӃ toán áp dөng 

4.1. Nguyên tҳc hӧp nhҩt báo cáo tài chính 

Báo cáo tài chính hӧp nhҩt bao gӗm báo cáo tài chính cӫa Công ty cә phҫn May thêu giày dép 
Wec Sài Gòn, báo cáo tài chính hӧp nhҩt cӫa công ty con ÿѭӧc hҥch toán theo phѭѫng pháp 
vӕn chӫ sӣ hӳu cho năm tài chính kӃt thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2011. Các báo cáo tài 
chính hӧp nhҩt cӫa công ty con ÿã ÿѭӧc lұp cho cùng năm tài chính vӟi Công ty theo các chính 
sách kӃ toán thӕng nhҩt vӟi các chính sách kӃ toán cӫa Công ty. Các bút toán ÿiӅu chӍnh ÿã 
ÿѭӧc thӵc hiӋn ÿӕi vӟi bҩt kǤ chính sách kӃ toán nào có ÿiӇm khác biӋt nhҵm ÿҧm bҧo tính 
thӕng nhҩt giӳa công ty con và Công ty. 

Tҩt cҧ các sӕ dѭ và các giao dӏch nӝi bӝ, kӇ cҧ các khoҧn lãi chѭa thӵc hiӋn phát sinh tӯ các 
giao dӏch nӝi bӝ ÿã ÿѭӧc loҥi trӯ hoàn toàn. Các khoҧn lӛ chѭa thӵc hiӋn ÿѭӧc loҥi trӯ trên báo 
cáo tài chính hӧp nhҩt, trӯ trѭӡng hӧp không thӇ thu hӗi chi phí. 

4.2. Nguyên tҳc ghi nhұn tiӅn và các khoҧn tѭѫng ÿѭѫng tiӅn 

TiӅn bao gӗm tiӅn tҥi quӻ, tiӅn ÿang chuyӇn và các khoҧn ký gӣi không kǤ hҥn. Tѭѫng ÿѭѫng 
tiӅn là các khoҧn ÿҫu tѭ ngҳn hҥn không quá 03 tháng, có khҧ năng chuyӇn ÿәi dӉ dàng thành 
mӝt lѭӧng tiӅn xác ÿӏnh và không có nhiӅu rӫi ro trong chuyӇn ÿәi thành tiӅn. 

4.3. Các giao dӏch bҵng ngoҥi tӋ 

Các nghiӋp vө phát sinh bҵng ngoҥi tӋ ÿѭӧc hҥch toán theo tӹ giá hӕi ÿoái vào ngày phát sinh 
nghiӋp vө. Các khoҧn mөc tiӅn và công nӧ có gӕc ngoҥi tӋ ÿѭӧc chuyӇn ÿәi sang ÿӗng tiӅn 
hҥch toán theo tӹ giá hӕi ÿoái vào ngày lұp bҧng cân ÿӕi kӃ toán. Tҩt cҧ các khoҧn chênh lӋch tӹ 
giá phát sinh trong quá trình thanh toán hoһc chuyӇn ÿәi vào cuӕi năm tài chính ÿѭӧc ghi nhұn 
trong báo cáo kӃt quҧ hoҥt ÿӝng kinh doanh trong kǤ. 

4.4. Chính sách kӃ toán ÿӕi vӟi hàng tӗn kho 

� Nguyên tҳc ÿánh giá hàng tӗn kho 

Hàng tӗn kho ÿѭӧc hҥch toán theo giá gӕc. Trѭӡng hӧp giá trӏ thuҫn có thӇ thӵc hiӋn ÿѭӧc thҩp 
hѫn giá gӕc thì hҥch toán theo giá trӏ thuҫn có thӇ thӵc hiӋn ÿѭӧc. 

Giá gӕc hàng tӗn kho bao gӗm: Chi phí mua, chi phí chӃ biӃn và các chi phí liên quan trӵc tiӃp 
khác phát sinh ÿӇ có ÿѭӧc hàng tӗn kho ӣ ÿӏa ÿiӇm và trҥng thái hiӋn tҥi. 

Chi phí mua cӫa hàng tӗn kho bao gӗm giá mua, các loҥi thuӃ không ÿѭӧc hoàn lҥi, chi phí vұn 
chuyӇn, bӕc xӃp, bҧo quҧn trong quá trình mua hàng và các chi phí khác có liên quan trӵc tiӃp 
ÿӃn viӋc mua hàng tӗn kho. Các khoҧn chiӃt khҩu thѭѫng mҥi và giҧm giá hàng mua do hàng 
mua không ÿúng quy cách, phҭm chҩt ÿѭӧc trӯ (-) khӓi chi phí mua. 

� Phѭѫng pháp xác ÿӏnh giá trӏ hàng tӗn kho cuӕi năm tài chính 

Giá trӏ hàng tӗn kho ÿѭӧc xác ÿӏnh theo phѭѫng pháp bình quân gia quyӅn. 

� Phѭѫng pháp hҥch toán hàng tӗn kho 

Hàng tӗn kho ÿѭӧc hҥch toán theo phѭѫng pháp kê khai thѭӡng xuyên.  

� Lұp dӵ phòng giҧm giá hàng tӗn kho 

Cuӕi năm tài chính, khi giá trӏ thuҫn có thӇ thӵc hiӋn ÿѭӧc cӫa hàng tӗn kho nhӓ hѫn giá gӕc thì 
phҧi lұp dӵ phòng giҧm giá hàng tӗn kho.  

Sӕ dӵ phòng giҧm giá hàng tӗn kho ÿѭӧc lұp là sӕ chênh lӋch giӳa giá gӕc cӫa hàng tӗn kho 
lӟn hѫn giá trӏ thuҫn có thӇ thӵc hiӋn ÿѭӧc cӫa hàng tӗn kho.  

Dӵ phòng giҧm giá hàng tӗn kho ÿѭӧc thӵc hiӋn trên cѫ sӣ tӯng mһt hàng tӗn kho. Ĉӕi vӟi dӏch 
vө cung cҩp dӣ dang, viӋc lұp dӵ phòng giҧm giá hàng tӗn kho ÿѭӧc tính theo tӯng loҥi dӏch vө 
có mӭc giá riêng biӋt. 

Nguyên liӋu, vұt liӋu và công cө dөng cө dӵ trӳ ÿӇ sӱ dөng cho mөc ÿích sҧn xuҩt ra sҧn phҭm 
không ÿѭӧc lұp dӵ phòng nӃu sҧn phҭm do chúng góp phҫn cҩu tҥo nên sӁ ÿѭӧc bán bҵng 
hoһc cao hѫn giá thành sҧn xuҩt cӫa sҧn phҭm.  
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4.5. Nguyên tҳc ghi nhұn các khoҧn phҧi thu thѭѫng mҥi và phҧi thu khác 

� Nguyên tҳc ghi nhұn 

Các khoҧn phҧi thu thѭѫng mҥi và phҧi thu khác thӇ hiӋn giá trӏ có thӇ thӵc hiӋn ÿѭӧc theo dӵ 
kiӃn. 

� Nguyên tҳc dӵ phòng phҧi thu khó ÿòi 

Dӵ phòng phҧi thu khó ÿòi ÿѭӧc lұp cho các khoҧn nӧ phҧi thu quá hҥn thanh toán hoһc các 
khoҧn nӧ có bҵng chӭng chҳc chҳn là không thu ÿѭӧc.  

4.6. Nguyên tҳc ghi nhұn và khҩu hao tài sҧn cӕ ÿӏnh 

� Nguyên tҳc ghi nhұn nguyên giá tài sҧn cӕ ÿӏnh hӳu hình  

Tài sҧn cӕ ÿӏnh hӳu hình ÿѭӧc xác ÿӏnh giá trӏ ban ÿҫu theo nguyên giá. Nguyên giá là toàn bӝ 
các chi phí mà Nhóm Công ty bӓ ra ÿӇ có ÿѭӧc tài sҧn cӕ ÿӏnh hӳu hình tính ÿӃn thӡi ÿiӇm ÿѭa 
tài sҧn ÿó vào trҥng thái sҹn sàng sӱ dөng. 

� Nguyên tҳc ghi nhұn tài sҧn cӕ ÿӏnh vô hình  

Tài sҧn cӕ ÿӏnh vô hình ÿѭӧc xác ÿӏnh giá trӏ ban ÿҫu theo nguyên giá. Nguyên giá là toàn bӝ 
các chi phí mà Nhóm Công ty bӓ ra ÿӇ có ÿѭӧc tài sҧn cӕ ÿӏnh vô hình tính ÿӃn thӡi ÿiӇm ÿѭa tài 
sҧn ÿó vào trҥng thái sӱ dөng theo dӵ tính. 

� Phѭѫng pháp khҩu hao  

Nguyên giá tài sҧn cӕ ÿӏnh ÿѭӧc khҩu hao theo phѭѫng pháp ÿѭӡng thҷng trong suӕt thӡi gian 
hӳu dөng dӵ tính cӫa tài sҧn. 

Thӡi gian khҩu hao ѭӟc tính cho mӝt sӕ nhóm tài sҧn nhѭ sau: 

+ Nhà cӱa, vұt kiӃn trúc 10 năm

+ Máy móc thiӃt bӏ 3 - 5 năm

+ Phѭѫng tiӋn vұn tҧi truyӅn dүn 6 năm

+ ThiӃt bӏ, dөng cө quҧn lý 3 - 5 năm

+ Chi phí ÿӅn bù 5  năm

4.7. Nguyên tҳc ghi nhұn và khҩu hao bҩt ÿӝng sҧn ÿҫu tѭ 

� Nguyên tҳc ghi nhұn bҩt ÿӝng sҧn ÿҫu tѭ  

Bҩt ÿӝng sҧn ÿҫu tѭ ÿѭӧc ghi nhұn theo nguyên giá. Nguyên giá bҩt ÿӝng sҧn ÿҫu tѭ là toàn bӝ 
các chi phí bҵng tiӅn hoһc tѭѫng ÿѭѫng tiӅn mà doanh nghiӋp phҧi bӓ ra hoһc giá trӏ hӧp lý cӫa 
các khoҧn ÿѭa ra ÿӇ trao ÿәi nhҵm có ÿѭӧc bҩt ÿӝng sҧn ÿҫu tѭ tính ÿӃn thӡi ÿiӇm mua hoһc 
xây dӵng hình thành bҩt ÿӝng sҧn ÿҫu tѭ ÿó. Nguyên giá cӫa bҩt ÿӝng sҧn ÿҫu tѭ bao gӗm cҧ 
các chi phí giao dӏch liên quan trӵc tiӃp ban ÿҫu. 

� Phѭѫng pháp khҩu hao bҩt ÿӝng sҧn ÿҫu tѭ 

Bҩt ÿӝng sҧn ÿҫu tѭ ÿѭӧc khҩu hao theo phѭѫng pháp ÿѭӡng thҷng. 

Thӡi gian khҩu hao ѭӟc tính cho mӝt sӕ nhóm bҩt ÿӝng sҧn nhѭ sau: 

+ Nhà cӱa, vұt kiӃn trúc 5 – 15 năm

4.8. Nguyên tҳc ghi nhұn các khoҧn ÿҫu tѭ tài chính 

� Các khoҧn ÿҫu tѭ vào công ty con ÿѭӧc ghi nhұn theo phѭѫng pháp vӕn chӫ sӣ hӳu. 

� Các khoҧn ÿҫu tѭ ngҳn hҥn, dài hҥn khác ÿѭӧc ghi nhұn theo giá gӕc. 
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� Phѭѫng pháp lұp dӵ phòng giҧm giá ÿҫu tѭ chӭng khoán ngҳn hҥn, dài hҥn.  

Cuӕi năm tài chính, khi giá trӏ thuҫn có thӇ thӵc hiӋn ÿѭӧc cӫa chӭng khoán ÿҫu tѭ nhӓ hѫn giá 
gӕc thì phҧi lұp dӵ phòng giҧm giá ÿҫu tѭ chӭng khoán. Sӕ dӵ phòng giҧm giá ÿҫu tѭ chӭng 
khoán ÿѭӧc lұp là sӕ chênh lӋch giӳa giá gӕc cӫa chӭng khoán ÿҫu tѭ lӟn hѫn giá trӏ thuҫn có 
thӇ thӵc hiӋn ÿѭӧc cӫa chúng. 

4.9. Ghi nhұn chi phí phҧi trҧ và dӵ phòng phҧi trҧ 

� Chi phí phҧi trҧ ÿѭӧc ghi nhұn căn cӭ vào các thông tin có ÿѭӧc vào thӡi ÿiӇm cuӕi năm và 
các ѭӟc tính dӵa vào thӕng kê kinh nghiӋm.   

� Theo Luұt Bҧo hiӇm Xã hӝi, Nhóm Công ty và các nhân viên phҧi ÿóng góp vào quӻ Bҧo 
hiӇm thҩt nghiӋp do Bҧo hiӇm Xã hӝi ViӋt Nam quҧn lý. Mӭc ÿóng bӣi mӛi bên ÿѭӧc tính bҵng 
1% cӫa mӭc thҩp hѫn giӳa lѭѫng cѫ bҧn cӫa nhân viên hoһc 20 lҫn mӭc lѭѫng tӕi thiӇu chung 
ÿѭӧc Chính phӫ quy ÿӏnh trong tӯng thӡi kǤ.   

4.10. Nguӗn vӕn chӫ sӣ hӳu 

� Vӕn ÿҫu tѭ cӫa chӫ sӣ hӳu ÿѭӧc ghi nhұn theo sӕ vӕn thӵc góp cӫa chӫ sӣ hӳu. 

� Ghi nhұn cә tӭc 

Cә tӭc ÿѭӧc ghi nhұn là mӝt khoҧn phҧi trҧ vào ngày công bӕ cә tӭc. 

� Nguyên tҳc trích lұp các quӻ dӵ trӳ tӯ lӧi nhuұn sau thuӃ 

Các quӻ dӵ trӳ ÿѭӧc trích lұp theo quy ÿӏnh tҥi ĈiӅu lӋ Công ty. 

4.11. Nguyên tҳc ghi nhұn doanh thu 

� Doanh thu bán hàng ÿѭӧc xác ÿӏnh theo giá trӏ hӧp lý cӫa các khoҧn ÿã thu hoһc sӁ thu 
ÿѭӧc. Trong hҫu hӃt các trѭӡng hӧp doanh thu ÿѭӧc ghi nhұn khi chuyӇn giao cho ngѭӡi mua 
phҫn lӟn rӫi ro và lӧi ích kinh tӃ gҳn liӅn vӟi quyӅn sӣ hӳu hàng hóa.  

� Doanh thu vӅ cung cҩp dӏch vө ÿѭӧc ghi nhұn khi kӃt quҧ cӫa giao dӏch ÿó ÿѭӧc xác ÿӏnh 
mӝt cách ÿáng tin cұy. Trѭӡng hӧp giao dӏch vӅ cung cҩp dӏch vө liên quan ÿӃn nhiӅu kǤ thì 
doanh thu ÿѭӧc ghi nhұn trong kǤ theo kӃt quҧ phҫn công viӋc hoàn thành vào ngày lұp bҧng 
cân ÿӕi kӃ toán cӫa kǤ ÿó. 

4.12. Thuê tài sҧn 

Các hӧp ÿӗng ÿѭӧc phân loҥi là các hӧp ÿӗng thuê tài chính khi các ÿiӅu khoҧn cӫa hӧp ÿӗng 
thuê vӅ căn bҧn chuyӇn giao mӑi rӫi ro và lӧi ích liên quan ÿӃn quyӅn sӣ hӳu tài sҧn cho Nhóm 
Công ty. Các hӧp ÿӗng không thӓa ÿiӅu kiӋn nêu trên ÿѭӧc phân loҥi là thuê hoҥt ÿӝng. 

Các khoҧn thanh toán tiӅn thuê hoҥt ÿӝng ÿѭӧc ghi nhұn vào báo cáo kӃt quҧ hoҥt ÿӝng kinh 
doanh theo phѭѫng pháp ÿѭӡng thҷng dӵa vào thӡi hҥn cӫa hӧp ÿӗng thuê. 

4.13.  ThuӃ 

� Nguyên tҳc và phѭѫng pháp ghi nhұn chi phí thuӃ thu nhұp doanh nghiӋp (TNDN) hiӋn 
hành: Chi phí thuӃ TNDN hiӋn hành ÿѭӧc xác ÿӏnh trên cѫ sӣ thu nhұp tính thuӃ và thuӃ suҩt 
thuӃ TNDN trong năm hiӋn hành 

� Ѭu ÿãi, miӉn giҧm thuӃ: theo Nghӏ quyӃt 08/2011/QH13 ngày 6 tháng 8 năm 2011, công ty 
con cӫa Công ty thuӝc ÿӕi tѭӧng ÿѭӧc giҧm 30% sӕ thuӃ TNDN phҧi nӝp cӫa năm 2011 

� Các báo cáo thuӃ cӫa các công ty trong Nhóm Công ty sӁ chӏu sӵ kiӇm tra cӫa cѫ quan 
thuӃ. Do viӋc áp dөng luұt và các qui ÿӏnh vӅ thuӃ ÿӕi vӟi nhiӅu loҥi giao dӏch khác nhau có thӇ 
ÿѭӧc giҧi thích theo nhiӅu cách khác nhau, dүn ÿӃn sӕ thuӃ ÿѭӧc trình bày trên báo cáo tài 
chính hӧp nhҩt có thӇ bӏ thay ÿәi theo quyӃt ÿӏnh cuӕi cùng cӫa cѫ quan thuӃ ÿӕi vӟi các báo 
cáo tài chính cӫa các công ty trong Nhóm Công ty. 
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4.14. Công cө tài chính 

� Ghi nhұn ban ÿҫu 

Tài s̻n tài chính 

Tҥi ngày ghi nhұn ban ÿҫu, tài sҧn tài chính ÿѭӧc ghi nhұn theo giá gӕc cӝng các chi phí giao 
dӏch có liên quan trӵc tiӃp ÿӃn viӋc mua sҳm tài sҧn tài chính ÿó. 

Tài sҧn tài chính cӫa Nhóm Công ty bao gӗm tiӅn mһt, tiӅn gӱi ngҳn hҥn, các khoҧn phҧi thu 
khách hàng và các khoҧn phҧi thu khác, các khoҧn cho vay, công cө tài chính ÿã ÿѭӧc niêm yӃt 
và chѭa niêm yӃt và các công cө tài chính phái sinh. 

Công nͻ tài chính 

Tҥi ngày ghi nhұn ban ÿҫu, công nӧ tài chính ÿѭӧc ghi nhұn theo giá gӕc trӯ ÿi các chi phí giao 
dӏch có liên quan trӵc tiӃp ÿӃn viӋc phát hành công nӧ tài chính ÿó. 

Công nӧ tài chính cӫa Nhóm Công ty bao gӗm các khoҧn phҧi trҧ ngѭӡi bán và phҧi trҧ khác, 
các khoҧn nӧ, các khoҧn vay và công cө tài chính phái sinh. 

� Ĉánh giá lҥi sau lҫn ghi nhұn ban ÿҫu 

HiӋn tҥi, chѭa có quy ÿӏnh vӅ ÿánh giá lҥi công cө tài chính sau ghi nhұn ban ÿҫu. 

4.15. Các bên liên quan 

Các bên ÿѭӧc coi là liên quan nӃu mӝt bên có khҧ năng kiӇm soát hoһc có ҧnh hѭӣng ÿáng 
 kӇ ÿӕi vӟi bên kia trong viӋc ra quyӃt ÿӏnh tài chính và hoҥt ÿӝng. 

4.16. Sӕ liӋu so sánh 

Mӝt vài sӕ liӋu so sánh ÿã ÿѭӧc sҳp xӃp lҥi cho phù hӧp vӟi viӋc trình bày báo cáo tài chính hӧp 
nhҩt cӫa năm tài chính này, cө thӇ nhѭ sau:  

Bҧng cân ÿӕi kӃ toán hӧp nhҩt (Trích) 

 Ĉҫu năm  Ĉҫu năm

 (Phân loҥi lҥi)  (Ĉã ÿѭӧc trình 
bày trѭӟc ÿây)

Tài sҧn cӕ ÿӏnh hӳu hình 2.907.353.719  2.907.353.719

  + Nguyên giá 8.504.836.632   8.959.526.286 

  + Giá trӏ hao mòn lǊy kӃ (5.597.482.913)  (6.052.172.567)

KӃt quҧ hoҥt ÿӝng kinh doanh hӧp nhҩt (Trích) 

 Năm trѭӟc  Năm trѭӟc

 (Phân loҥi lҥi)  (Ĉã ÿѭӧc trình 
bày trѭӟc ÿây)

Chi phí bán hàng 3.352.241.005   -

Chi phí quҧn lý doanh nghiӋp 6.281.980.599   9.634.221.604

5. Thông tin bә sung cho các khoҧn mөc trình bày trên bҧng cân ÿӕi kӃ toán hӧp nhҩt  

5.1. TiӅn và các khoҧn tѭѫng ÿѭѫng tiӅn 

 Cuӕi năm  Ĉҫu năm

TiӅn mһt  300.747.862  154.879.520

TiӅn gӱi ngân hàng 5.881.022.585  2.755.863.502

Các khoҧn tѭѫng ÿѭѫng tiӅn 21.920.000.000  17.230.000.000

Tәng cӝng 28.101.770.447  20.140.743.022

 Tѭѫng ÿѭѫng tiӅn là các khoҧn tiӅn gӱi ngân hàng có kǤ hҥn không quá 3 tháng. 
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5.2. Các khoҧn ÿҫu tѭ tài chính ngҳn hҥn 

Là các khoҧn tiӅn gӣi ngân hàng có kǤ hҥn trên 3 tháng. 

5.3. Các khoҧn phҧi thu ngҳn hҥn 

 Cuӕi năm  Ĉҫu năm

Phҧi thu khách hàng  2.315.534.358  276.125.000

Trҧ trѭӟc cho ngѭӡi bán  86.568.132  -

Các khoҧn phҧi thu khác 33.267.840  94.994.628

Cӝng các khoҧn phҧi thu ngҳn hҥn 2.435.370.330  371.119.628

Dӵ phòng phҧi thu khó ÿòi -  -

Giá trӏ thuҫn cӫa các khӓan phҧi thu 2.435.370.330  371.119.628

Phҧi thu khách hàng là các khoҧn phҧi thu thѭѫng mҥi phát sinh trong ÿiӅu kiӋn kinh doanh bình 
thѭӡng cӫa Nhóm Công ty. 

5.4. Hàng tӗn kho 

 Cuӕi năm  Ĉҫu năm

Nguyên liӋu, vұt liӋu 3.147.933.872  1.379.761.874

Chi phí sҧn xuҩt, kinh doanh dӣ dang 6.797.023.534  751.018.805

Cӝng giá gӕc hàng tӗn kho 9.944.957.406  2.130.780.679

Dӵ phòng giҧm giá hàng tӗn kho -  -

Giá trӏ thuҫn có thӇ thӵc hiӋn  9.944.957.406  2.130.780.679

5.5. Tăng, giҧm tài sҧn cӕ ÿӏnh hӳu hình 

Khoҧn mөc Máy móc 
thiӃt bӏ

Phѭѫng tiӋn 
vұn tҧi truyӅn 

dүn

ThiӃt bӏ, dөng 
cө quҧn lý 

Tәng cӝng

Nguyên giá  

Sӕ dѭ ÿҫu năm 7.465.173.370 935.504.294 104.158.968 8.504.836.632

Tăng do hӧp nhҩt 259.764.082 - - 259.764.082

Mua trong năm 1.961.991.200 13.600.000 - 1.975.591.200

Thanh lý, nhѭӧng bán (696.679.379) - - (696.679.379)

Sӕ dѭ cuӕi năm 8.990.249.273 949.104.294 104.158.968 10.043.512.535

Giá trӏ hao mòn lǊy kӃ  

Sӕ dѭ ÿҫu năm 4.776.945.037 740.470.954 80.066.922 5.597.482.913

Tăng do hӧp nhҩt 22.816.006 - - 22.816.006

Khҩu hao trong năm 1.041.123.526 42.165.052 10.707.576 1.093.996.154

Thanh lý, nhѭӧng bán (483.990.268) - - (483.990.268)

Sӕ dѭ cuӕi năm 5.356.894.301 782.636.006 90.774.498 6.230.304.805

Giá trӏ còn lҥi  

Tҥi ngày ÿҫu năm 2.688.228.333 195.033.340 24.092.046 2.907.353.719

Tҥi ngày cuӕi năm          3.633.354.972 166.468.288 13.384.470 3.813.207.730
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5.6. Tăng, giҧm tài sҧn cӕ ÿӏnh vô hình 

Khoҧn mөc QuyӅn sӱ 
dөng ÿҩt

Chi phí ÿӅn 
bù, san lҩp

Tәng cӝng 

Nguyên giá  

Sӕ dѭ ÿҫu năm 43.135.500 1.673.712.573 1.716.848.073 

Sӕ dѭ cuӕi năm 43.135.500 1.673.712.573 1.716.848.073 

Giá trӏ hao mòn lǊy kӃ  

Sӕ dѭ ÿҫu năm 43.135.500 1.673.712.573 1.716.848.073 

Sӕ dѭ cuӕi năm 43.135.500 1.673.712.573 1.716.848.073 

Giá trӏ còn lҥi  

Tҥi ngày ÿҫu năm - - - 

Tҥi ngày cuӕi năm      - - - 

5.7. Giá trӏ xây dӵng cѫ bҧn dӣ dang 

 Cuӕi năm  Ĉҫu năm

Công trình Trѭӡng mҫm non Chú Bӗ Nông 945.000.000  -

Công trình mӣ rӝng Công ty TNHH May Tây Nguyên 520.363.636  -

Tәng cӝng 1.465.363.636  -

5.8. Tăng, giҧm bҩt ÿӝng sҧn ÿҫu tѭ 

Nhà cӱa Sӕ ÿҫu năm Tăng Giҧm Sӕ cuӕi năm

Nguyên giá 21.064.915.931 - - 21.064.915.931

Giá trӏ hao mòn lǊy kӃ 15.392.749.078 913.015.152 - 16.305.764.230

Giá trӏ còn lҥi 5.672.166.853  4.759.151.701

5.9. Ĉҫu tѭ tài chính dài hҥn 

  Cuӕi năm  Ĉҫu năm

Ĉҫu tѭ vào công ty liên doanh -  550.000.000

Ĉҫu tѭ dài hҥn khác 10.221.160.000  10.221.160.000

Cӝng giá gӕc các khoҧn ÿҫu tѭ dài hҥn 10.221.160.000  10.771.160.000

Dӵ phòng giҧm giá ÿҫu tѭ dài hҥn (108.864.000)  (464.512.000)

Giá trӏ thuҫn cӫa ÿҫu tѭ tài chính dài hҥn 10.112.296.000  10.306.648.000

Ĉҫu tѭ dài hҥn khác là các khoҧn ÿҫu tѭ cә phiӃu, chi tiӃt nhѭ sau: 

 Cuӕi năm  Ĉҫu năm 

 Sӕ lѭӧng  Giá trӏ  Sӕ lѭӧng  Giá trӏ 

CTCP Cҩp nѭӟc Gia Ĉӏnh 100.000  1.250.000.000  100.000  1.250.000.000 

Ngân hàng TMCP Phát 
triӇn Mê Kông - Mӻ Xuyên 1.764.000  8.079.800.000  1.411.200  8.079.800.000 

Ngân hàng TMCP Á Châu 31.680  891.360.000  31.680  891.360.000 

Cӝng                               1.895.680  10.221.160.000  1.542.880  10.221.160.000 
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5.10. Phҧi trҧ ngѭӡi bán và ngѭӡi mua trҧ tiӅn trѭӟc 

 Cuӕi năm  Ĉҫu năm

Phҧi trҧ ngѭӡi bán 10.279.273.205  2.237.344.309

Ngѭӡi mua trҧ tiӅn trѭӟc 507.802.689  638.861.132

Tәng cӝng 10.787.075.894  2.876.205.441

Phҧi trҧ ngѭӡi bán là các khoҧn phҧi trҧ thѭѫng mҥi phát sinh trong ÿiӅu kiӋn kinh doanh bình 
thѭӡng cӫa Nhóm Công ty. 

5.11. ThuӃ và các khoҧn phҧi nӝp nhà nѭӟc 

 Cuӕi năm  Ĉҫu năm

ThuӃ thu nhұp doanh nghiӋp 2.022.886.476  1.535.402.600

ThuӃ thu nhұp cá nhân 69.735.798  122.638.659

ThuӃ giá trӏ gia tăng 21.778.062  5.854.804

Các loҥi thuӃ khác -  154.352.658

Tәng cӝng 2.114.400.336  1.818.248.721

5.12. Phҧi trҧ ngѭӡi lao ÿӝng 

Là khoҧn lѭѫng và thѭӣng năm 2011 còn phҧi trҧ. 

5.13. Các khoҧn phҧi trҧ, phҧi nӝp ngҳn hҥn khác 

 Cuӕi năm  Ĉҫu năm

Bҧo hiӇm xã hӝi, y tӃ -  (5.156.632)

Kinh phí công ÿoàn 155.224.866  126.571.363

Cә tӭc phҧi trҧ 765.847.429  293.841.158

Các khoҧn phҧi trҧ, phҧi nӝp khác 205.079.736  36.922.100

Tәng cӝng 1.126.152.031  452.177.989

5.14. Quӻ khen thѭӣng, phúc lӧi 

   Năm nay  Năm trѭӟc

Sӕ dѭ ÿҫu năm 180.803.586  (111.759.166)

Trích lұp trong năm 693.457.629  803.279.506

Sӱ dөng trong năm (712.462.629)  (511.066.754)

Khác 34.014.018  350.000

Sӕ dѭ cuӕi năm 195.812.604  180.803.586

5.15. Các khoҧn phҧi trҧ, phҧi nӝp dài hҥn khác 
Là khoҧn ký quӻ cӫa các khách hàng thuê mһt bҵng. 

5.16. Vay và nӧ dài hҥn 

Là khoҧn vay Công ty TNHH Chori Trading (Thái Lan) bҵng USD dѭӟi hình thӭc tín chҩp, thӡi 
hҥn tӯ 5 ÿӃn 6 năm vӟi lãi suҩt libor cӝng thêm 2,50%/năm. 
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5.17. Vӕn chӫ sӣ hӳu 
5.17.1. BiӃn ÿӝng cӫa Vӕn chӫ sӣ hӳu  

 ĈVT: ngàn ÿӗng  

 
Vӕn ÿҫu tѭ 
cӫa chӫ sӣ 

hӳu

Quӻ ÿҫu tѭ 
phát triӇn

Quӻ dӵ phòng 
tài chính

Lӧi nhuұn 
chѭa phân 

phӕi 

Cӝng

Sӕ dѭ ÿҫu năm 
trѭӟc 

24.000.000 2.065.961 1.154.380 7.198.608 34.418.949

Lӧi nhuұn trong 
năm trѭӟc 

- - - 8.261.947 8.261.947

Chia cә tӭc - - - (7.200.000) (7.200.000)

Trích lұp quӻ - 385.438 881.905 (2.070.622) (803.279)

ĈiӅu chӍnh lӧi 
ích cә ÿông 
thiӅu sӕ 

- 7.910 3.684 98.557 110.151

Khác  - - - (208.278) (208.278)

Sӕ dѭ ÿҫu 
năm nay 

24.000.000 2.459.309 2.039.969 6.080.212 34.579.490

Lӧi nhuұn trong 
năm 

- - - 11.902.815 11.902.815

Tăng do hӧp 
nhҩt 

- - - 1.251 1.251

Chia cә tӭc - - - (12.000.000) (12.000.000)

Trích lұp quӻ - - 489.000 (1.182.458) (693.458)

Khác - - - (15.210) (15.210)

Sӕ dѭ cuӕi 
năm nay 

24.000.000 2.459.309 2.528.969 4.786.610 33.774.888

5.17.2. Chi tiӃt vӕn ÿҫu tѭ chӫ sӣ hӳu 

 Cuӕi năm  Ĉҫu năm

Vӕn góp cӫa Nhà nѭӟc 2.468.980.000  2.468.980.000

Vӕn góp cӫa các ÿӕi tѭӧng khác 21.531.020.000  21.531.020.000

Tәng cӝng 24.000.000.000  24.000.000.000

5.17.3. Cә phҫn 

 Năm nay  Năm trѭӟc

� Sӕ lѭӧng cә phҫn ÿăng ký phát hành  2.400.000  2.400.000

� Sӕ lѭӧng cә phҫn ÿã bán ra  2.400.000  2.400.000

� Sӕ lѭӧng cә phҫn ÿang lѭu hành 2.400.000  2.400.000

� MӋnh giá cә phҫn ÿang lѭu hành: 10.000 VND/ cә phҫn 



CÔNG TY CӘ PHҪN MAY THÊU GIÀY DÉP WEC SÀI GÒN VÀ CÔNG TY CON 
THUYӂT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HӦP NHҨT 
Cho năm tài chính kӃt thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2011 
Ĉ˿n vͣ tính là Ĉͫng Vi͟t Nam tr tŕ͵ng hͻp ÿ́ͻc ghi chú khác 
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5.17.4. Lãi/(Lӛ) cѫ bҧn trên cә phҫn 

 Năm nay  Năm trѭӟc

Lãi/(Lӛ) hӧp nhҩt sau thuӃ cӫa cә ÿông cӫa công ty mҽ 11.902.814.578  8.261.947.503

Sӕ cә phҫn phә thông lѭu hành bình quân trong kǤ cӫa 
Công ty mҽ 2.400.000  2.400.000

Lãi/(Lӛ) cѫ bҧn trên cә phҫn (EPS) 4.960  3.442

5.17.5. Phân phӕi lӧi nhuұn  

 Năm nay  Năm trѭӟc

Lӧi nhuұn chѭa phân phӕi ÿҫu năm 6.080.212.340  7.198.607.909

Lӧi nhuұn sau thuӃ trong năm 11.902.814.578    8.261.947.503

Tăng do hӧp nhҩt 1.251.290  -

Trích lұp Quӻ ÿҫu tѭ phát triӇn -  (385.437.731)

Trích lұp Quӻ dӵ phòng tài chính (693.457.629)    (881.904.667)

Trích lұp Quӻ khen thѭӣng, phúc lӧi (489.000.000)    (803.279.506)

Chia cә tӭc (12.000.000.000)  (7.200.000.000)

Lãi/lӛ tӯ tăng/giҧm lӧi ích cә ÿông thiӇu sӕ -       98.557.525

ĈiӅu chӍnh theo quyӃt toán thuӃ -  (154.352.658)

Khác (15.210.428)  (53.926.035)

Lӧi nhuұn chѭa phân phӕi cuӕi năm 4.786.610.151  6.080.212.340

5.18. Lӧi ích cә ÿông thiӇu sӕ 

 Năm nay  Năm trѭӟc

Sӕ dѭ ÿҫu năm 293.766.340  384.073.258

Tăng do hӧp nhҩt 1.066.412  -

Lӧi nhuұn thuҫn phân bә cho lӧi ích cә ÿông thiӇu sӕ 315.778.123  102.046.508

Vӕn góp cӫa cә ÿông thiӇu sӕ tăng trong năm 450.052.102  46.620.000

Phҫn trích quӻ phân bә cho cә ÿông thiӇu sӕ (14.659.330)  15.902.325

Cә tӭc chi trҧ cho cә ÿông thiӇu sӕ (220.000.000)  (80.000.000)

Phҫn sӱ dөng quӻ phân bә cho cә ÿông thiӇu sӕ -  (98.006.941)

Khác (10.030.419)  (76.868.810)

Sӕ dѭ cuӕi năm 815.973.228  293.766.340
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6. Thông tin bә sung cho các khoҧn mөc trình bày trong báo cáo kӃt quҧ kinh doanh hӧp 
nhҩt 

6.1. Doanh thu bán hàng và cung cҩp dӏch vө 

 Năm nay  Năm trѭӟc

Doanh thu gia công 73.206.322.745  60.068.858.642

Doanh thu cung cҩp dӏch vө 5.443.018.681  8.344.473.893

Doanh thu thuҫn  78.649.341.426  68.413.332.535

6.2. Giá vӕn hàng bán 

 Năm nay  Năm trѭӟc

Giá vӕn gia công 59.226.295.107  50.747.162.001

Giá vӕn cung cҩp dӏch vө  1.551.693.894  1.103.052.931

Tәng cӝng  60.777.989.001  51.850.214.932

6.3. Doanh thu hoҥt ÿӝng tài chính 

 Năm nay  Năm trѭӟc

Lãi tiӅn gӱi, tiӅn cho vay 3.666.731.694  1.435.502.741

Lãi chênh lӋch tӹ giá 2.741.529.491  871.633.198

Cә tӭc, lӧi nhuұn ÿѭӧc chia 1.608.936.000  1.048.608.000

Tәng cӝng  8.017.197.185  3.355.743.939

6.4. Chi phí bán hàng 

Là chi phí vұn chuyӇn hàng ÿi bán. 

6.5. Chi phí quҧn lý doanh nghiӋp 

 Năm nay  Năm trѭӟc

Chi phí nhân viên 4.394.482.944  3.496.287.926

Chi phí vұt liӋu, ÿӗ dùng văn phòng 116.190.949  69.026.273

Chi phí khҩu hao tài sҧn cӕ ÿӏnh 82.959.949  56.122.812

ThuӃ, phí, lӋ phí 7.969.000  1.179.472.579

Chi phí dӏch vө mua ngoài 1.634.722.809  514.981.337

Chi phí bҵng tiӅn khác 1.826.519.713  966.089.672

Tәng cӝng  8.062.845.364  6.281.980.599

6.6. Thu nhұp khác 

 Năm nay  Năm trѭӟc

Thu nhұp tӯ nhұn hӛ trӧ các ÿѫn hàng 1.444.176.567  -

Thanh lý, nhѭӧng bán tài sҧn cӕ ÿӏnh 182.619.000  -

KӃt chuyӇn chi phí phҧi trҧ tӯ các năm trѭӟc -  444.477.780

Thu nhұp khác -  452.190.977

Tәng cӝng  1.626.795.567  896.668.757
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6.7.  Chi phí thuӃ thu nhұp doanh nghiӋp hiӋn hành 

  Năm nay  Năm trѭӟc

Lӧi nhuұn kӃ toán trѭӟc thuӃ trong năm 15.161.256.310  10.864.615.550

Cӝng các khoҧn ÿiӅu chӍnh tăng 636.511.989  275.444.447

Trӯ các khoҧn ÿiӅu chӍnh giҧm (1.663.641.421)  (1.137.573.840)

Thu nhұp tính thuӃ tӯ hoҥt ÿӝng kinh doanh chính 14.134.126.878  10.002.486.157

ThuӃ suҩt thuӃ TNDN hiӋn hành 25%  25%

Chi phí thuӃ TNDN tӯ hoҥt ÿӝng kinh doanh chính 3.533.531.720  2.500.621.539

Trӯ thuӃ TNDN ÿѭӧc miӉn giҧm Nghӏ quyӃt 
08/2011/QH13 ngày 6 tháng 8 năm 2011. 

(664.041.188)  -

ĈiӅu chӍnh chi phí thuӃ thu nhұp cӫa các năm trѭӟc 73.173.077  -

Chi phí thuӃ TNDN phҧi nӝp trong năm 2.942.663.609  2.500.621.539

 Các khoҧn ÿiӅu chӍnh tăng, giҧm thu nhұp chӏu thuӃ chӫ yӃu là các khoҧn mөc theo qui ÿӏnh 
 cӫa Luұt thuӃ TNDN không ÿѭӧc xem là chi phí, thu nhұp ÿѭӧc trӯ khi tính thuӃ. 

6.8. Chi phí sҧn xuҩt kinh doanh theo yӃu tӕ 

 Năm nay  Năm trѭӟc

Chi phí nguyên liӋu, vұt liӋu 18.550.742.352  14.899.011.616

Chi phí nhân công 47.485.568.966  33.451.510.478

Chi phí khҩu hao tài sҧn cӕ ÿӏnh 1.105.095.071  1.018.174.991

Chi phí dӏch vө mua ngoài 9.902.503.298  8.342.464.941

Chi phí khác bҵng tiӅn 4.126.452.627  3.165.565.063

Tәng cӝng  81.170.362.314  60.876.727.089

7. Thông tin vӅ các bên có liên quan 

� Theo quy ÿӏnh cӫa Chuҭn mӵc kӃ toán ViӋt Nam, ÿѫn vӏ sau ÿây ÿѭӧc xem là các bên có 
liên quan vӟi  Công ty: 

Tên công ty Mӕi quan hӋ 

Công ty Cә phҫn May Ĉҥi ViӋt Công ty con 

� Giao dӏch giӳa Công ty và các công ty con, ÿã ÿѭӧc loҥi trӯ trong quá trình hӧp nhҩt.  

� Thù lao Hӝi ÿӗng quҧn trӏ và Thu nhұp cӫa Tәng Giám ÿӕc: 

 Năm nay  Năm trѭӟc

Thù lao Hӝi ÿӗng quҧn trӏ  390.000.000   321.500.000

Lѭѫng Tәng Giám ÿӕc 315.900.000   246.575.000

Tәng cӝng 705.900.000  568.075.000
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8. Công cө tài chính 

� Quҧn lý rӫi ro vӕn 

Nhóm Công ty quҧn lý nguӗn vӕn nhҵm ÿҧm bҧo rҵng Nhóm Công ty có thӇ vӯa hoҥt ÿӝng liên 
tөc vӯa tӕi ÿa hóa lӧi ích cӫa các cә ÿông thông qua tӕi ѭu hóa sӕ dѭ nguӗn vӕn và công nӧ. 

Cҩu trúc vӕn cӫa Nhóm Công ty gӗm có các khoҧn nӧ thuҫn, phҫn vӕn thuӝc sӣ hӳu cӫa các cә 
ÿông  (bao gӗm vӕn góp, các quӻ dӵ trӳ và lӧi nhuұn sau thuӃ chѭa phân phӕi). 

� Các chính sách kӃ toán chӫ yӃu 

Chi tiӃt các chính sách kӃ toán chӫ yӃu và các phѭѫng pháp kӃ toán mà Nhóm Công ty áp dөng 
ÿӕi vӟi tӯng loҥi tài sҧn tài chính, công nӧ tài chính và công cө vӕn ÿѭӧc trình bày tҥi ThuyӃt 
minh sӕ 4.14. 

� Các loҥi công cө tài chính   

 Giá trӏ ghi sә 

 31/12/2011  31/12/2010

Tài sҧn tài chính   

TiӅn và các khoҧn tѭѫng ÿѭѫng tiӅn 28.101.770.447  20.140.743.022

Phҧi thu khách hàng và phҧi thu khác   2.333.041.021  775.611.663

Ĉҫu tѭ tài chính 10.807.421.000  10.350.123.414

Tài sҧn tài chính khác 225.000.000  -

Tәng cӝng 41.467.232.468  31.266.478.099

   

Công nӧ tài chính   

Phҧi trҧ ngѭӡi bán và phҧi trҧ khác 11.843.213.675  3.633.627.143

Vay và nӧ dài hҥn 9.870.231.000  -

Tәng cӝng 21.713.444.675  3.633.627.143

Nhóm Công ty chѭa ÿánh giá giá trӏ hӧp lý cӫa tài sҧn tài chính và công nӧ tài chính tҥi ngày kӃt 
thúc niên ÿӝ kӃ toán do Thông tѭ 210/2009/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2009 (Thông tѭ 210) 
cǊng nhѭ các quy ÿӏnh hiӋn hành chѭa có nhӳng hѭӟng dүn cө thӇ vӅ viӋc xác ÿӏnh giá trӏ hӧp 
lý cӫa các tài sҧn tài chính và công nӧ tài chính. Thông tѭ 210 yêu cҫu áp dөng Chuҭn mӵc báo 
cáo tài chính Quӕc tӃ vӅ viӋc trình bày báo cáo tài chính và thuyӃt minh thông tin ÿӕi vӟi công cө 
tài chính nhѭng không ÿѭa ra hѭӟng dүn tѭѫng ÿѭѫng cho viӋc ÿánh giá và ghi nhұn công cө 
tài chính bao gӗm cҧ áp dөng giá trӏ hӧp lý, nhҵm phù hӧp vӟi Chuҭn mӵc báo cáo tài chính 
Quӕc tӃ. 

� Mөc tiêu quҧn lý rӫi ro tài chính 

Rӫi ro tài chính bao gӗm rӫi ro thӏ trѭӡng (bao gӗm rӫi ro tӹ giá, rӫi ro lãi suҩt và rӫi ro vӅ giá), rӫi 
ro tín dөng, rӫi ro thanh khoҧn và rӫi ro lãi suҩt cӫa dòng tiӅn. Nhóm Công ty chѭa thӵc hiӋn các 
biӋn pháp phòng ngӯa các rӫi ro này do thiӃu thӏ trѭӡng mua các công cө tài chính này. 

� Rӫi ro thӏ trѭӡng 

Hoҥt ÿӝng kinh doanh cӫa Nhóm Công ty sӁ chӫ yӃu chӏu rӫi ro khi có sӵ thay ÿәi vӅ tӹ giá hӕi 
ÿoái và lãi suҩt. 

Nhóm Công ty chѭa thӵc hiӋn các biӋn pháp phòng ngӯa rӫi ro này do thiӃu thӏ trѭӡng mua các 
công cө tài chính. 

Qu̻n lý rͿi ro t giá 

Nhóm Công ty ÿã thӵc hiӋn mӝt sӕ các giao dӏch có gӕc ngoҥi tӋ, theo ÿó, Nhóm Công ty sӁ chӏu 
rӫi ro khi có biӃn ÿӝng vӅ tӹ giá. Nhóm Công ty chѭa thӵc hiӋn biӋn pháp ÿҧm bҧo rӫi ro do thiӃu 
thӏ trѭӡng mua các công cө tài chính này. 
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Giá trӏ ghi sә theo nguyên tӋ cӫa các tài sҧn bҵng tiӅn và công nӧ phҧi trҧ có gӕc bҵng ngoҥi tӋ 
tҥi thӡi ÿiӇm cuӕi năm nhѭ sau:                                  

           Công nӧ  Tài sҧn 

 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011  31/12/2010

USD 782.564,13 - 335.556,06  32.153,93

RͿi ro v͙ giá 

Nhóm Công ty chӏu rӫi ro vӅ giá cӫa công cө vӕn phát sinh tӯ các khoҧn ÿҫu tѭ vào công cө vӕn. 
Các khoҧn ÿҫu tѭ vào công cө vӕn ÿѭӧc nҳm giӳ không phҧi cho mөc ÿích kinh doanh mà cho 
mөc ÿích chiӃn lѭӧc lâu dài. Nhóm Công ty không có ý ÿӏnh bán các khoҧn ÿҫu tѭ này. 

� Rӫi ro tín dөng 

Rӫi ro tín dөng xҧy ra khi mӝt khách hàng hoһc ÿӕi tác không ÿáp ӭng ÿѭӧc các nghƭa vө trong 
hӧp ÿӗng dүn ÿӃn các tәn thҩt tài chính cho Nhóm Công ty. Nhóm Công ty có chính sách tín 
dөng phù hӧp và thѭӡng xuyên theo dõi tình hình ÿӇ ÿánh giá xem Nhóm Công ty có chӏu rӫi ro 
tín dөng hay không. Nhóm Công ty không có bҩt kǤ rӫi ro tín dөng trӑng yӃu nào vӟi các khách 
hàng hoһc ÿӕi tác bӣi vì các khoҧn phҧi thu ÿӃn tӯ mӝt sӕ lѭӧng lӟn khách hàng hoҥt ÿӝng 
trong nhiӅu ngành khác nhau và phân bә ӣ các khu vӵc ÿӏa lý khác nhau. 

� Quҧn lý rӫi ro thanh khoҧn 

Mөc ÿích quҧn lý rӫi ro thanh khoҧn nhҵm ÿҧm bҧo ÿӫ nguӗn vӕn ÿӇ ÿáp ӭng các nghƭa vө tài 
chính hiӋn tҥi và trong tѭѫng lai. Tính thanh khoҧn cǊng ÿѭӧc Nhóm Công ty quҧn lý nhҵm ÿҧm 
bҧo rҵng mӭc chênh lӋch cao hѫn giӳa công nӧ ÿӃn hҥn và tài sҧn ÿӃn hҥn trong trong kǤ ÿѭӧc 
duy trì ӣ mӭc có thӇ ÿѭӧc kiӇm soát mà Nhóm Công ty tin rҵng có thӇ tҥo ra mӝt khoҧn vӕn 
tѭѫng ӭng trong kǤ ÿó. Chính sách cӫa Nhóm Công ty là theo dõi thѭӡng xuyên các yêu cҫu vӅ 
thanh khoҧn hiӋn tҥi và dӵ kiӃn trong tѭѫng lai nhҵm ÿҧm bҧo rҵng Nhóm Công ty duy trì ÿӫ 
nguӗn tiӅn tӯ tiӅn mһt, các khoҧn vay và vӕn mà các chӫ sӣ hӳu cam kӃt góp nhҵm ÿáp ӭng 
các yêu cҫu vӅ tính thanh khoҧn trong ngҳn hҥn và dài hҥn hѫn. 

Bҧng dѭӟi ÿây trình bày chi tiӃt các mӭc ÿáo hҥn còn lҥi theo hӧp ÿӗng ÿӕi vӟi công nӧ tài 
chính phi phái sinh và thӡi hҥn thanh toán nhѭ ÿã ÿѭӧc thӓa thuұn. Bҧng dѭӟi ÿây ÿѭӧc trình 
bày dӵa trên dòng tiӅn chѭa chiӃt khҩu cӫa công nӧ tài chính tính theo ngày ÿáo hҥn sӟm nhҩt 
mà Nhóm Công ty phҧi trҧ. Bҧng dѭӟi ÿây trình bày dòng tiӅn cӫa các khoҧn gӕc và tiӅn lãi. 
Dòng tiӅn lãi ÿӕi vӟi lãi suҩt thҧ nәi, sӕ tiӅn chѭa chiӃt khҩu ÿѭӧc bҳt nguӗn theo ÿѭӡng cong 
lãi suҩt tҥi cuӕi kǤ kӃ toán. Ngày ÿáo hҥn theo hӧp ÿӗng ÿѭӧc dӵa trên ngày sӟm nhҩt mà 
Nhóm Công ty phҧi trҧ.  

31/12/2011 Dѭӟi 1 năm Tӯ 1- 5 năm Tәng cӝng

Phҧi trҧ ngѭӡi bán và phҧi trҧ khác 10.301.930.841 1.541.282.834  11.843.213.675

Vay và nӧ dài hҥn - 9.870.231.000 9.870.231.000

31/12/2010 Dѭӟi 1 năm Tӯ 1- 5 năm Tәng cӝng

Phҧi trҧ ngѭӡi bán và phҧi trҧ khác 2.737.344.309 896.282.834 3.633.627.143

Ban Tәng Giám ÿӕc ÿánh giá mӭc tұp trung rӫi ro thanh khoҧn là thҩp. Ban Tәng Giám ÿӕc tin 
tѭӣng rҵng Nhóm Công ty có thӇ tҥo ra ÿӫ nguӗn tiӅn ÿӇ ÿáp ӭng các nghƭa vө tài chính khi ÿӃn 
hҥn. 

Bҧng sau ÿây trình bày chi tiӃt mӭc ÿáo hҥn cho tài sҧn tài chính phi phái sinh. Bҧng này ÿѭӧc 
lұp trên cѫ sӣ mӭc ÿáo hҥn theo hӧp ÿӗng chѭa chiӃt khҩu cӫa tài sҧn tài chính gӗm lãi tӯ các 
tài sҧn ÿó, nӃu có. ViӋc trình bày thông tin tài sҧn tài chính phi phái sinh là cҫn thiӃt ÿӇ hiӇu 
ÿѭӧc viӋc quҧn lý rӫi ro thanh khoҧn cӫa Nhóm Công ty vì tính thanh khoҧn ÿѭӧc quҧn lý trên 
cѫ sӣ công nӧ và tài sҧn thuҫn. 
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