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BÁO CÁO CỦA BAN GIAM ĐOC

CÔNG TY CỔ PHÂN MỸ PHẨM SÀI GÒN
930 Nguyễn Thị Định, KCN Cát Lái {Cụm II), Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Ban Giám đốc hân hạnh đệ trình báo cáo này c jng với Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cổ 
phần Mỹ phẩm Sài Gòn cho năm tài chtnh kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năn 2014.

1. Thông tin chung

Công ty cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn (“Cồng ty”) là công ty cỗ phần được thành lập theo Giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh dọanh nghiệp số 0300767984, đăng ký lần đầu ngày 28 tháng 01 năm 
2000, chứng nhận thay đổi lần thứ 23 rgàỵ 18 tháng 9 năm 2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành 
phố Hồ Chí Minh cấp.

Trụ sờ chính của Công ty đặt tại 930 Nguyễn Thị Định, KCN Cát Lái (Cụm II), Phường Thạnh Mỹ 
Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Giấy chửng nhận đăng ký doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh của Công ty là:
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đ nh, chi tiết: kinh doanh các loại mỹ phẩm; xuất, nhập khẩu 
trực tiếp mỹ phẩm; xuất, nhập khẩu kinh doanh hàng phục vụ sản xuất, hàng tiêu dùng;
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu, chi tiết: kinh doanh các loại chất tẩy 
rửa; nguyên vật liệu phục vụ nhu cầu sản xuât Kinh doanh ngành hóa mỹ phẳm; mua bán hóa 
chất chế phẩm diệt khuẩn, diệt côn trùng (không sản xuất tại trụ sờ trừ hoá chất có tính độc hại 
mạnh);
Bán buôn máy móc, thiết bị, phụ tung máy khác, chi tiết: kinh doanh các loại máy móc thiết bị 
phục vụ sản xuất kinh doanh ngành hoá mỹ phẩm;
Cắt tóc, làm đầu, gội đầu, chi tiết: thực hiện các dịch vụ thẩm n ỹ  (trang điểm, dịch vụ làm tóc 
phụ nữ: uốn, cắt, chải, bới tóc, gội đầu); massage mặt (không hoạt động tại trụ sờ);
Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh, chi tiết: xuất nhập, khẩu kinh doanh 
lương thực;
Bán buôn thực phẩm, chi tiết: xuất nhập khẩu kinh doanh lương thực;
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác, chi tiết: dịch vụ thương mại;
Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chết tẩy rửa”  làm bóng và chế phẩm vệ sinh, chi tiết: sản xuất 
các loại nước hoa, xà bông, dầu ciội đầu, dâu xả tóc, các chất tẩy trắng, tẩy rửa, đánh bóng, 
chất mài mòn, son môi, sơn móng tay, nước xức tóc, sữa tắm, chất khử mùi, kem dưỡng da, 
keo mouse, kem cạo râu, keo xịt tó'ĩ, sáp chải tóc, phân trang điềm;
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sờ hữj, chủ sử dụng hoặc cho thuê, 
chi tiết: dịch vụ cho thuê mặt bằng; kinh doanh nhà ờ; cho thuê nhà ờ, kho, bãi đỗ xe, văn 
phòng;
Hoạt động của các cơ sờ thể thao, chi tiết: dịch vụ thể dục thẩm mỹ, thể dục thể hình;
Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể 
thao), chi tiết: dịch vụ xông hơi, xoci bóp (không hoạt động tại trụ sở);
Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa phân vào đâu, chi tiết: dịch vụ vui chơi giải trí trẻ em 
(không hoạt động tại trụ sờ);
Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí, chi tiết: tổ chức biểu diễn thời trang (không hoạt động 
tại trụ sờ);
Bán buôn hàng vải, hàng may sẵn, giày dép, chi tiết: mua bán quần áo, vải sợi, giày dép;
Bán buôn kim loại, quặng kim loại, ;hi tiết: mua bán vàng bạc, đố quý, nữ trang;
Bán buôn đồ uống, chi tiết: mua bá i nước giải khát;
Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh, chi tiết: mua bán đồ chơi trẻ em (trừ 
các loại đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe trẻ em hoặc ảnh hường tới an ninh, 
trật tự và an toàn xã hội);
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày, chi tiết: <hách sạn (không hoạt động tại trụ sở);
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống lưu động, chi tiết: nhà hàng ă i uống (không hoạt động tại trụ
sờ);
Quảng cáo, chi tiết: dịch vụ quảng cáo;
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt, chi tiết: dịch vụ giữ xe gắn máy;
Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác: chi tiết sản xuất vải sợi;
May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú), chi tiết: sản xuết quần áo, sản xuất trang phục 
lót nam nữ, rèm cửa;
Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm, chi tiết sản xuất túi xách, dây nịt;
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2.

Thông tin chung (tiếp theo)

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục), chi tiết: sản xuất khăn các loại, tấm trải bàn, tấm phủ 
giường, cà vạt, tất;
Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc, chi tiết: sản xuất hàng thêu;
Sản xuất giày dép;
Sản xuất đồng hổ;
Sản xuất thảm, chăn đệm, chi tiết sản xuất thảm trang trí;
Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh, chi tiết: sản xuất rượu;
Sản xuất bia và mạch nha men bia chi tiết sản xuất bia;
Sản xuất đồ uống không cồn, nước: khoáng, chi tiết sản xuất nươc giải khát;
Sản xuất sản pham gốm sứ khác, chi tiết: sản xuất bút, viết (chì, bi, mực, lông);

- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất độnci sản, đấu giá quyền sử dụng đất, chi tiết: môi giới bất động 
sản;
Sản xuất các sản phẩm hóa chất kiác, chi tiết: sản xuất hóa chết chế phẩm diệt khuẩn, diệt côn 
trùng (không sản xuất tại trụ sờ);
Sản xuất kim loại màu và kim loại cuý, chi tiết sản xuất hàng trarg sức.

Các chi nhánh của Công ty cùng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh bán sỉ, bán lẻ các 
loại mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa; ;:uất nhập khẩu trực tiếp mỹ phẩm, bao gồm:

Chi nhánh
. ẮChi nhánh Phan Thiêt

Chi nhánh số 4

Phòng trưng bày An Đông Plaza 

Phòng trưng bày Mạc Thị Bưởi 

Phòng trưng bày Maxi Cộng Hòa 

Chi nhánh số 1

Chi nhánh Hà Nội

Đia điểm

1A Nguyễn Tất Thành, Phường Bình Hưng, Thành phố Phan 
Th ết, Tĩnh Bình Thuận.
59 Trần Tuấn Khải, Phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí 
Minh.
Trung tâm thương mại An Đông Plaza, 18 An Dương Vương, 
Phường 9 , Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
90 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ 
Chí Minh.
Tầng 1 Siêu thị MaxiMark Cộng Hòa, 1 5 - 1 7  Cộng Hòa,

. Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
3C Ba Tháng Hai, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí 
Minh.
14 Trung Yển, Phường Trung Hòa, Quận cầu Giấy, Hà Nội.

Trong năm 2014, hoạt động chính của Công ty là bán buôn đồ dùng khác cho gia đình, chi tiết: kinh 
doanh các loại mỹ phẩm; xuất, nhập <hẩu trực tiếp mỹ phẩm; xuẳt, nhập khẩu kinh doanh hàng 
phục vụ sản xuất, hàng tiêu dùng; Sàn xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh, chi tiết: sản xuất các lo ?i nước hoa, xà bông, dầu gội đầu, dầu xả tóc, các chất tẩy 
trắng, tẩy rửa, đánh bóng, chất mài món, son môi, sơn móng tay, nước xức tốc, sữa tắm, chất khử 
mùi, kem dưỡng da, keo mouse, kem cạo râu, keo xịt tóc, sáp chải tốc, phấn trang điểm.

Đến ngày 31 tháng 12 năm 2014, tổng số nhân viên của Công ty là 262 người (31/12/2013: 216 
người).

Ban điều hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc trong năm tài chính này và cho 
đến ngày lập báo cáo này bao gồm:

Hội đồng quản trị

Bà Nguyễn Kim Thoa 
Ông Lê Duy Cường 
Ông Nguyễn Hồng Tâm 
Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo 
Bà Trần Phương Ivy 
Ông Trịnh Quang 
Bà Lý Nguyễn Lan Phương

Chức vu 
Chủ t ch 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên

Nqàv bổ nhiêm 
28/01/2000 
28/01/2000 
28/01/2000 
16/09/2006 
16/09/2006 
28/01/2000 
08/12/2009
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Ban điêu hành (tiêp theo)

Ban Kiểm soát

Chức vu Nqàv bổ nhiêm
Ông Đào Nam Việt 
Ông Lê Quang Dũng 
Bà Hà Như Linh

Trưởng Ban 16/09/2006
Thàn i  viên 16/09/2006
Thàmviên 16/09/2006

Ban Giám đôc

Chức vu Naàv bổ nhiêm
Bà Lý Nguyễn Lan Phương Tổng Giám đốc 20/06/2011

3. Đánh giá tình hình kinh doanh

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công tỵ cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 
2014 và tình hình tài chính vào cùng ncày này được thể hiện trong Báo cáo tài chính đính kèm.

Không có sự kiện quan trọng nào xảy ra kể từ ngày kết thúc năm tài chính đưa đến yêu cầu phải 
điều chỉnh hoặc công bố trong thuyết rriinh trong Báo cáo tài chính.

Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam được chỉ định kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài 
chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 nề m 2014.

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày tung thực và hợp lý báo cáo tài 
chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định 
pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về Kiểm soát 
nội bộ mà Ban Giám đốc xác định' là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài 
chính không có sai sót trọng yếu do ciian lận hoặc nhầm lẫn. Để lập Báo cáo tài chính này, Ban 
Giám đốc Công ty được yêu cầu:

Lựa chọn phù hợp và áp dụng nhất quán các chính sách kế toán;
Thực hiện các xét đoán và ước tinh một cách hợp lý và thận trọng;
Trình bày các nguyên tắc kế toán đang được áp dụng, tuỳ thưộc vào sự khác biệt trọng yếu 
công bố và giải trình trong Báo cáo tài chính;
Lập các báo cáo tài chính trên cy  sờ hoạt động liên tục trừ khi giả thuyết Công tỵ sẽ tiếp tục 
hoạt động không còn phù hợp; va
Thiết lập, thực hiện và duy trì hệì thống kiểm soát nội bộ nhằn ngăn chặn và phát hiện gian 
lận và sai sót.

Ban Giám đốc Công ty cam kết rằng đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tài 
chính.

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo sổ kế toán được chi chép đầy đủ phản ánh trung 
thực và hợp lý tình hình tài chính của 3ông tỵ và đảm bảo Báo các tài chính cùa Công ty tuân thủ 
các chụẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên 
quan đến việc lập vã trình bày báo cáo tài chính.

4. Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính

5. Kiêm toán viên

6. Công bố trách nhiệm của Ban Giám 3ốc đối với Báo cáo tài chírh
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7. Phê duyệt các báo cáo tài chính

Chúng tôi phê duyệt Báo cáo tài chính 3ính kèm. Báo cáo tài chính rày phản ánh trung thực và hợp 
lý tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2014, kết quả hoạt động kinh doanh và 
luồng lưu chuyển tiền tệ cùng với bản :huyết minh đính kèm cho năn tài chính kết thúc cùng ngày, 
được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam 
hiện hành và các quy định pháp lý có liẻn quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

a QO7 6 7 ^ '

LÝ NGUYÉN LAN PHƯƠNG
—lịutLĨổng Giám Đốc 

->Thành Dhố Hồ cThành phô Hố Chí Minh, ngày 25 thárụi 3 năm 2015
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BÁO CÁO KIỀM TOÁN Độc LẬP

Kính gởi: Các thành viên Hội đonạ quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc
Công ty cổ phần Mỹ fihâm Sài Gòn

Chúng tôi đã kiềm toán Báo cáo tài chinh kèm theo của Công ty cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn (gọi tắt 
là “Cong ty”) được lập ngày 25 tháng :ỉ năm 2015 từ trang 07 đến t ang 35, bao gồm Bảng cân đối 
kế toán tại ligày 31 tháng 12 năm 2014, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu 
chuyển tiến tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đôc
1

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiçm về việc lập và trình bày trjng  thực và hợp lý báo cáo tài 
chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định 
pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát 
nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho viậc lập và trinh bày báo cáo tài 
chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viêni

Trách nhiệm cùa chúng tôi ià đưa ra Ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm 
toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toá i theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực 
này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch 
và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt C ược sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của 
Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thù tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về 
các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trẽn xét 
đoán của kiểm tọán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do 
gian lận hoặc nhầm lân. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát 
nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm 
thiết kế các thù tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra 
ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội t lộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá 
tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán 
của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tường rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và 
thích hợp làm cơ sờ cho ý kiến kiểm tC'án của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tà chỉnh đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh 
trọng yếu tình hình tài chính cùa Côrig ty cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn tại ngày 31 tháng 12 năm 
2014, cũng như kết quả hoạt động kim doanh và tinh hình lưu chuyển tiền tệ cho nãm tài chính kết 
thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn nực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các 
quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Ho Chi Minh Head Office • Tel: +84 8 222 00237 • Fax: +84 8 222 00265 • Ermil: pkf.afchcm@pkf.afcvietnam.vn
2/F Indochina Park Tower. No. 4 Nguyen Dinh Chieu Street. Da Kao Ward . ['¡strict 1 . Ho Chi Minh City . Vietnam . Website: www.pkf.afcvietnam.vn 5
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BÁO CÁO KIỀM TOÁN Độc LẬP (tiếp theo)

vấn đề khác

Báo cáo tài chính cùa Công ty cỗ phần Mỹ phẩm Sài Gòn tại ngàỵ 31 tháng 12 năm 2013 đã được 
kiểm toán bởi kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khác. Kiểm toán viên này đã đưa ra ý kiến 
chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính này tại ngày 01 tháng 4 năm 2014.

>ng Giám đốc
Số Giấy CNĐKHN Kiểm toán: 0071-2013-009-1

CÔNG TY TNHH KIÉM TOÁN AFC VIỆT NAM 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 thán] 3 năm 2015

TRAN THỊ HOANG YÊN 
Kiểm toán viên
Số Giấy CNĐKHN Kiểm toán: 2131-2013-009-1
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BẢNG CÂN ĐỐI KÉ TOÁN
Ngày 31 tháng 12 năm 2014

CÔNG TY CỔ PHẰN MỸ PHẢM SÀI GÒN
930 Nguyễn Thị Định, KCN Cát Lái (Cụm II), Phưcng Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thánh Phố Hồ Chí Minh

MãẨSÔ
Thuyết
minh

31/12/2014
VND

01/01/2014
VND

TÀI SẢN
TÀI SẢN NGÁN HAN• 100 91.857.845.324 96.460.509.644
Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4.1 8.668.994.099 14.781.070.186

Tiền 111 6.208.994.099 6.919.794.658
Các khoản tương đương tiền 112 2.460.000.000 7.861.275.528

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 4.2 16.052.607.826 12.838.128.433
Đầu tư ngắn hạn 121 17.797.202.026 14.581.504.888
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (1.744.594.200) (1.743.376.455)

Các khoản phải thu 130 17.846.574.527 23.371.021.620
Phải thu khách hàng 131 4.3 12.803.812.005 20.680.996.680
Trả trước cho người bán 132 4.4 5.178.719.630 2.909.623.389
Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - -

Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng 134
xây dựng
Các khoản phải thu khác 135 4.5 394.422.984 423.081.105
Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 139 4.6 (530.380.092) (642.679.554)

Hàng tồn kho 140 4.7 47.858.817.538 43.669.126.827
Hàng tồn kho 141 49.858.834.164 46.442.787.442
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (2.000.016.626) (2.773.660.615)

Tài sản ngắn hạn khác 150 1.430.851.334 1.801.162.578
Chi phí trả trước ngắn hạn 151 4.8 260.104.266 189.416.257
Thuế GTGT được khấu trừ 152 4.17 209.764.187 137.920.466
Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 154 - -

Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - -

Tài sản ngắn hạn khác 158 4.9 960.982.881 1.473.825.855
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CÔNG TY Cổ PHẦN MỸ PHẢM SÀI GÒN
930 Nguyễn Thị Định, KCN Cát Lái (Cụm II), Phưcng Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh

BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN
Ngày 31 tháng 12 năm 2014

Mã Thuyết 31/12/2014 01/01/2014 
số minh VND VND

TÀI SẢN
TÀI SẢN DÀI HAN• 200 80.275.324.681 80.956.593.658
Các khoản phải thu dài hạn 210 - -

Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - -

Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - -

Phải thu nội bộ dài hạn 213 - -

Phải thu dài han khác• 218 - -

Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 - -

Tài sản cố đinhi 220 47.924.749.335 49.072.208.770
Tài sản cố đinh hữu hình• 221 4.10 19.834.146.248 20.579.086.202

Nguyên giá 222 45.867.382.441 44.364.915.644
Giá trị hao mòn lũy kế 223 (26.033.236.193) (23.785.829.442)

Tài sản cố đinh thuê tài chính• 224 - -

Nguyên giá 225 - -

Giá trị hao mòn lũy kế 226 - -
Tài sản cố đinh vô hình• 227 4.11 28.090.603.087 28.396.233.523

Nguyên giá 228 29.587.001.854 29.587.001.854
Giá trị hao mòn lũy kế 229 (1.496.398.767) (1.190.768.331)

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 4.12 - 96.889.045
Bất động sản đầu tư 240 - -

Nguyên giá 241 - -

Giá trị hao mòn lũy kế . 242 - -
Các khoản đầu tù’ tài chính dài hani 250 30.000.000.000 30.000.000.000

Đầu tư vào cồng ty con 251 - -
Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 4.13 30.000.000.C00 30.000.000.000
Đầu tư dài han khác• 258 - -
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 259 - -

Tài sản dài han kháca 260 2.350.575.346 1.884.384.888
Chi phí trả trước dài hạn 261 4.14 2.092.847.329 1.881.384.888
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - -

Tài sản dài hạn khác 268 257.728.017 3.000.000
TỐNG CỘNG TÀI SẢN 270 172.133.170.C05 177.417.103.302

4
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A
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BẢNG CÂN ĐỐI KÉ TOÁN
Ngày 31 tháng 12 năm 2014

CÔNG TY CỔ PHẰN MỸ PHẨM SÀI GÒN
930 Nguyễn Thị Định, KCN Cát Lái (Cụm II), Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh

•

Mã
ẮSÒ

Thuyết
minh

31/12/2014
VND

01/01/2014
VND

NGUÒN VỐN
NỢ PHẢI TRẢ 300 31.656.979.973 39.003.397.890
Nợ ngắn hạn 310 31.376.979.973 38.697.937.890

Vay và nợ ngắn hạn 311 - -

Phải trả cho người bán 312 4.15 13.008.829.456 13.504.700.365
Người mua trả tiền trước 313 4.16 2.246.401.857 2.004.831.434
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 4.17 2.228.545.623 1.378.749.028
Phải trả công nhân viên 315 5.522.824.496 5.829.511.900
Chi phí phải trả 316 4.18 3.236.411.397 3.443.683.417
Phải trả nội bộ 317 - -

Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng 318
xây dựng
Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 4.19 4.673.395.378 11.904.271.568
Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 - -

Quỹ khen thưởng và phúc lợi 323 4.20 460.571.736 632.190.178
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 327 - -

No’ dài han • ■
330 280.000.030 305.460.000

Phải trả dài hạn người bán 331 - -

Phải trả dài hạn nội bộ 332 - -

Phải trả dài han khác• 333 4.21 280.000.000 305.460.000
Vay và nợ dài hạn 334 - -

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 - -

Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 - -

Dự phòng phải trả dài hạn 337 - -

Doanh thu chưa thực hiện 338 - -

Quỹ phát triển khoa học cồng nghệ 339 - -

VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 140.476.190.032 138.413.705.412
Vốn chủ sở hữu 410 4.22 140.476.190.032 138.413.705.412

Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 80.630.390.000 80.630.390.000
Thặng dư vốn cổ phần 412 24.544.846.942 24.544.846.942
Vốn khác của chủ sở hữu 413 - -

Cổ phiếu quỹ 414 - -

Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 - -

Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 - -

Quỹ đầu tư phát triển 417 6.643.738.004 6.107.934.508
Quỹ dự phòng tài chính 418 6.087.328.109 5.551.524.613
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 - -

Lợi nhuận chưa phân phối 420 22.569.886.977 21.579.009.349
Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 - -

Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 422 - -

Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 - -

Nguồn kinh phí 432 - -

Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433 - -

TỐNG CÔNG NGUÒN VỐN• 440 172.133.170.005 177.417.103.302



CÔNG TY CỐ PHÂN MỸ PHÂM SÀI GÒN
930 Nguyễn Thị Định, KCN Cát Lái (Cụm II), Phuờng Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh

BẢNG CÂN ĐỐI KÉ TOÁN
Ngày 31 tháng 12 năm 2014

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG 
CÂN ĐỐI KÉ TOÁN

EUR
GBP

Dự toán chi sự nghiệp, dự án

Thuyết
minh

Tài sản thuê ngoài
Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công 
Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gởi 
Nợ khó đòi đã xử lý 
Ngoại tệ các loại

USD
4.1

31/12/2014

153.212,41
121,68

361

01/01/2014

89.852,99
101,41

3,61

TRẦN THỊ NGỌC THỌ 1 ̂  TRẦN NGỌC CẨM
ĩ  • • _<r̂ -----  •

I ^ ■ I A I ■ Ẳ IX  i .  _ —  A . _— -Người lập biêu Kế toán trường
LÝ NGUYỄN LAN PHƯƠNG 
Tổng Giám đốc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2015
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BÁO CÁO KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2014

CÔNG TY CỒ PHẦN MỸ PHÂM SÀI GÒN
930 Nguyễn Thị Định, KCN Cát Lái (Cụm II), Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thàih Phố Hồ Chí Minh

Mã
số

Thuyết
minh

2014
VND

2013
VND

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 206.290.268 175 187.337.384.492
Các khoản giảm trừ doanh thu 02 3.229.349 205 7.327.649.371
Doanh thu thuần 10 5.1 203.060.918.970 180.009.735.121
Giá vốn hàng bán 11 5.2 118.537.917.512 103.503.581.806
Lợi nhuận gộp 20 84.523.001.458 76.506.153.315
Doanh thu hoạt động tài chính 21 5.3 1.910.969 994 2.581.507.295
Chi phí tài chính 22 5.4 576.310 858 476.450.634

Trong đó: chi phí lãi vay 23 62.779 443 80.940.406
Chi phí bán hàng 24 5.5 54.366.662 406 48.002.009.745
Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 5.6 17.685.955.621 16.401.007.472
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 13.805.042.567 14.208.192.759
Thu nhập khác 31 5.7 1.392.878 677 2.273.916.994
Chi phí khác 32 5.8 485.181.833 2.273.849.590
Lơi nhuân khác ■ • 40 907.696.844 67.404
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 14.712.739.411 14.208.260.163
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 51 5.9 4.041.092 295 3.492.190.249
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 52 - -

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 10.671.647.116 10.716.069.914

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 5.10 _____ 1.324^ ___________
1.329

TRÂN THỊ NGỌC THỌ - ^ T R Ầ N  NGỌC CÁM 
Người lập biểu Kế toán trường

^ H O  ^ .

LÝ NGUYỀN LAN PHƯƠNG 
Tổng Giám đốc
Tp. Hồ Chí Mim, ngày 25 tháng 3 năm 2015

1
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CÔNG TY CỔ PHẰN MỸ PHẨM SÀI GÒN
930 Nguyễn Thị Định, KCN Cát Lái (Cụm II), Phườrig Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO LƯU CHUYẺN TIÈN TỆ
Theo phương pháp gián tiếp
Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2014

LƯU CHUYẾN TIÈN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHỈNH
Tiền thu từ nhận vốn góp của chủ sở hữu 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 
Tiền chi trả nợ gốc vay 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 
Lưu chuyền tiền thuần từ hoạt động tài chính

LƯU CHUYẾN TIÈN THUÀN TRONG KỲ 
TIÊN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIÈN ĐÀU KỲ
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ

31
32
33
34 
36

16.900.000.000
(16.900.000.000)
(7.648.683.100)

40 (7.648.683.100)

319.811)

TIÈN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIÈN CUỐI KỲ

Mã 2014 2013
so VND VND

LƯU CHUYẾN TIÈN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOAMH
Lơi nhuân trước thuế • ■ 01 14.712.739.411 14.208.260.163
Điều chỉnh cho các khoản
Khấu hao tài sản cố đinhé 02 2.553.037.187 2.914.239.003
Các khoản dự phòng/ (hoàn nhập) 03 (884.725.706) 1.492.005.074
(Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 04 (52.381.494) (38.138.509)
(Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư 05 (1.444.708.727) (1.537.494.241)

Chi phí lãi vay 06 62.779.443 80.940.406
Lợi nhuận KD trước những thay đổi vón lưu động 08 14.946.740.114 17.119.811.896
(Tăng)/giảm các khoản phải thu 09 5.946.395.089 (17.318.442.877)
(Tăng)/giảm hàng tồn kho 10 (3.416.046.722) 2.031.761.549
Tăng/ (giảm) các khoản phải trả 11 (8.708.862.830) (932.307.452)
(Tăng)/ giảm chi phí trả trước 12 (282/50.450) 129.456.643
Tiền lãi vay đã trả 13 (62.779.443) (80.940.406)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14 (3.183.851.520) (5.237.235.194)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15 581.335.939 20.000.000
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 16 (1.121.850.725) (1.122.185.400)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 4.698.929.452 (5.390.081.241)

LƯU CHUYÉN TIÈN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẰU TƯ
Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác 21 (1.405.577.752) (1.795.061.009)
Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và TSDH khéc 22 - 1.277.436.364
Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác 23 (24.130.310.528) -

Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của ĐV khác 24 20.913.888.028 -

Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 - -

Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 - -

Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 1.445.434.089 2.321.235.598
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (3.176.566.163) 1.803.610.953

TRÀN THỊ NGỌC THỌ <r Ị ^  TRÀN NGỌC CÁM 
Người lập biểu Kế toán trường

5.600.000.000
(5.600.000.000)
(5.740.801.900)
(5.740.801.900)

(9.327.272.188)
24.108.470.150

(127.776)

LÝ NGUYỄN LAN PHƯƠNG 
Tổng Giám đốc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2015
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2014

CÔNG TY CỔ PHÂN MỸ PHẨM SÀI GÒN
930 Nguyễn Thị Định, KCN Cát Lái (Cụrn II), Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Bảng thuyết minh này là một bộ phận không thể' tách rời được đọc cùng với các báo cáo tài chính đính kèm.

1. ĐẶC ĐIẾM HOẠT ĐỘNG■ ■ ■

Công ty cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn (“Công ty”) là công ty cổ phần được thành lập theo Giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh dọanh nghiộp số 0300767984, đăng ký lần đầu ngày 28 tháng 01 năm 
2000, chứng nhận thay đổi lần thứ 23 rigày 18 tháng 9 năm 2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành 
phố Hồ Chí Minh cấp.

Trụ sở chính của Công ty đặt tại 930 Nguyễn Thị Định, KCN Cát Lái (Cụm II), Phường Thạnh Mỹ 
Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh của Công ty là:
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đinh, chi tiết: kinh doanh các loại mỹ phẩm; xuất, nhập khẩu 
trực tiếp mỹ phẩm; xuất, nhập khẩi kinh doanh hàng phục vụ sả i xuất, hàng tiêu dùng;
Bán buôn chuyên doanh khác chua được phân vào đâu, chi tiết: kinh doanh các loại chất tẩy 
rửa; nguyên vật liệu phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh ngành hóa mỹ phẩm; mua bán hóa 
chất chế phẩm diệt khuẩn, diệt côn trùng (không sản xuất tại trụ sở trừ hoá chất có tính độc hại 
mạnh);
Bán buôn máy móc, thiết bị, phụ t'jng máy khác, chi tiết: kinh doanh các loại máy móc thiết bị 
phục vụ sản xuất kinh doanh ngậnh hoá mỹ phẩm;
Cắt tóc, làm đậu, gội đầu, chi tiết: thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ (trang điểm, dịch vụ !àm tóc 
phụ nữ: uốn, cắt, chải, bới tóc, gội Jầu); massage mặt (không hcạt động tại trụ sở);
Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh, chi tiết: xuất nhập, khẩu kinh doanh 
lương thực;
Bán buôn thực phẩm, chi tiết: xuất nhập khẩu kinh doanh lương thực;
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác, chi tiết: dịch vụ thương mại;
Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, Chcit tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh, chi tiết: sản xuất 
các loại nước hoa, xà bông, dâu ()ội đâu, dâu xả tóc, các chất tẩy trắng, tẩy rửa, đánh bóng, 
chất mài mòn, son môi, sơn mónc tay, nước xức tóc, sữa tắm chất khử mùi, kem dưỡng da, 
keo mouse, kem cạo râu, keo xịt tóc, sáp chải tóc, phấn trang điểm;
Kinh doanh bất động sản, quyền ìiử dụng đất thuộc chù sờ hữư, chù sử dụng hoặc cho thuê, 
chi tiết: dịch vụ cho thuê mặt bằrg; kinh doanh nhà ở; cho thuê nhà ở, kho, bãi đỗ xe, văn 
phòng;
Hoạt động của các cơ sở thể thao, chi tiết: dịch vụ thể dục thẩm mỹ, thể dục thể hình;
Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể 
thao), chi tiết: dịch vụ xông hơi, xoci bóp (không hoạt động tại trụ sở);
Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa phân vào đâu, chi tiết: dịch vụ vui chơi giải trí trẻ em 
(không hoạt động tại trụ sờ);
Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí, chi tiết: tổ chức biểu diễn thời trang (không hoạt động 
tại trụ sở);
Bán buôn hàng vải, hàng may sẵn, giày dép, chi tiết: mua bán quần áo, vải sợi, giày dép;
Bán buôn kim loại, quặng kim loại, chi tiết: mua bán vàng bạc, đa quý, nữ trang;
Bán buôn đồ uống, chi tiết: mua bán nước giải khát;
Bán lẻ trò chơi, đo chơi trong các c ửa hàng chuyên doanh, chi tiết: mua bán đồ chơi trẻ em (trừ 
các loại đồ chơi có hại cho giáo duc nhân cách, sức khỏe trẻ em hoặc ảnh hưởng tới an ninh, 
trật tự và an toàn xã hội);
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày, chi tiết: khách sạn (không hoạt động tại trụ sở);
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống ưu động, chi tiết: nhà hàng ăn uống (không hoạt động tại trụ
sờ);
Quảng cáo, chi tiết: dịch vụ quảng ;áo;
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiệp cho vận tải đường sắt, chi tiết: dịch vụ giữ xe gắn máy 
Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác: chi tiết sản xuất vải sợi;

- May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú), chi tiết: sản xuểt quần áo, sản xuất trang phục 
lót nam nữ, rèm cửa;
Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm, c ii tiết sản xuất túi xách, dây nịt;
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2014

CÔNG TỴ CỔ PHẰN MỸ PHẢM SÀI GÒN
930 Nguyễn Thị Định, KCN Cát Lái (Cụm II), Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin chung (tiếp theo)

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục), chi tiết: sản xuất khăn các loại, tẩm trải bàn, tấm phủ 
giường, cà vạt, tất;
Sản xuật trang phục dệt kim, đan móc, chi tiết: sản xuất hàng thêu;
Sản xuất giày dép;
Sản xuật đồng hổ;
Sản xuất thảm, chăn đệm, chi tiết sản xuất thảm trang trí;
Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh, chi tiết: sản xuất rượu;
Sản xuất bia và mạch nha men bia. chi tiết sản xuất bia;
Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng, chi tiết sản xuất nưỏc giải khát;
Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác, c hi tiết: sản xuất bút, viết (chì, bi, mực, lông);

- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất độnc sản, đấu giá quyền sử dụnc đất, chi tiết: môi giới bất động 
sản;
Sản xuất các sản phẩm hóa chất khác, chi tiết: sản xuất hóa chất chế phẩm diệt khuẩn, diệt côn 
trùng (không sản xuất tại trụ sở);
Sản xuất kim loại màu và kim loại cuý, chi tiết sản xuất hàng trang sức.

Các chi nhánh của Công ty cùng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh bán sỉ, bán lẻ các 
loại mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa; xuất nhập khẩu trực tiếp mỹ phẩm, bao gồm:

Chi nhánh ĐŨI điềm

Chi nhánh Phan Thiết 1A Nguyễn Tất Thành, Phường Bình Hưng, Thành phố Phan
• Th ết, Tỉnh Bình Thuận.

Chi nhánh số 4 59 Trần Tuấn Khải, Phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí
Minh.

Phòng trưng bày An Đông Plaza Trung tâm thương mại An Đông Plaza, 18 An Dương Vương,
Phường 9 , Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Phòng trưng bày Mạc Thị Bưởi 90 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ
Chí Minh.

Phòng trưng bày Maxi Cộng Hòa Tầig 1 Siêu thị MaxiMark Cộng Hòa, 15 -  17 Cộng Hòa,
Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chi nhánh số 1 3C Ba Tháng Hai, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí
Minh.

Chi nhánh Hà Nội 14 Trung Yển, Phường Trung Hòa, Quận cầu Giấy, Hà Nội.

Trong năm 2014, hoạt động chính của Công ty là bán buôn đồ dùng khác cho gia đình, chi tiết: kinh 
doanh các loại mỹ phẩm; xuất, nhập <hẩu trực tiếp mỹ phẩm; xuểt, nhập khẩu kinh doanh hàng 
phục vụ sản xuất, hàng tiêu dùng; Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và che 
phẩm vệ sinh, chi tiết: sản xuất các lo ai nước hoa, xà bông, dầu gôi đầu, dầu xả tóc, các chất tẩy 
trắng, tẩy rửa, đánh bóng, chất mài mòn, son môi, sơn móng tay, nước xức tóc, sữa tắm, chất khử 
mùi, kem dưỡng da, keo mouse, kem cạo râu, keo xịt tóc, sáp chải tốc, phấn trang điểm.

Đến ngày 31 tháng 12 năm 2014,'tổng số nhân viên cùa Công ty là 262 người (31/12/2013: 216 
người).

2. Cơ SỞ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH
■

Báọ cáo tài chính được trình bày bằng đồng Việt Nam (“VND’’), được lập và trình bày phù hợp với 
Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 
2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính và Thông tư sô 244/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 
của Bộ Tài Chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chê độ kế toán doanh nghiệp; Chuẩn mực kế toán 
Việt Nam ("CMKT”) và các quy định phíip lý hiện hành.

Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở giá gốc. Các chính sách kế toán được Công ty áp dụng nhất 
quán và phù hợp với các chính sách kế toán đã được sử dụng trong những năm trước.

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

Hình thức sỗ kế toán áp dụng cùa Côn;) ty là Nhật ký chung.
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2014

CÔNG TY CỒ PHÂN MỸ PHẨM SÀI GÒN •
930 Nguyễn Thị Định, KCN Cát Lái (Cụrn II), Ph ường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

3. CÁC CHÍNH SÁCH KÉ TOÁN CHỦ YÉU

3.1 Các thay đổi trong chính sách kế toán

Các chính sách kế toán của Công ty sủ dụng để lập các báo cáo tài chính được áp dụng nhất quán 
với các chính sách đã được áp dụng đó lập các báo cáo tài chính.

3.2 Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngận hàng không kỳ hạn và tiền cang chuyển. Các khoản tương 
đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng có 
khả năng chuyển đổi dễ dàng thành m jt lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển 
đổi thành tiền.

3.3 Các giao dịch băng ngoại tệ

Trong năm, các nghiệp vụ phát sinh beng đồng tiền khác với VND được quy đổi ra VND theo tỷ giá 
giao dịch thực tế tại thời điểm phát sim  nghiệp vụ. Vào thời điểm cuối năm tài chính, số dư các tài 
sản bằng tiền và công nự có gốc là đơn vị tiền tệ khác với VND được quy đổi ra VND theo tỷ giá 
giao dịch bình quân của các ngân hàrig thương mại mà Công ty mở tài khoản công bố vào ngày 
này.

Tỷ giá chuyển đổi tại ngày lập báo cáo tài chính 31/12/2014:

Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm và chênh lệch đánh giá lại được ghi nhận 
vào doanh thu hoặc chi phí hoạt động tài chính trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

3.4 Các khoản phải thu

Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác được phản ánh theo giá gốc trừ đi dự 
phòng phải thu khó đòi.

Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản phải thu không 
đựợc khách hàng thanh toán phát sinh đối với số dư các khoản phải thu tại thời điểm lập Bảng cân 
đối kế toán.

3.5 Các khoản đâu tư

Chứng khọán kinh doanh, đầu tư ngắn hạn và dài hạn được thể hiện bằng giá gốc trừ đi dự phòng 
giảm giá đầu tư.

Dự phòng giảm giá đầu tư được lập k ii giá thị trường của khoản đầu tư giảm xuống thấp hơn giá 
gốc hoặc nếu công ty nhận đầu tư bị lỗ. Dự phòng sẽ được hoàn nhập khi có sự tăng lên sau đó 
của giá trị có thể thu hồi do sự kiện khểch quan xảy ra sau khi khoảr dự phòng được lập.Tăng hoặc 
giảm số dư tài khoản dự phòng được hạch toán vào chi phí tài ch.nh trong báo cáo kết qua hoạt 
động kinh doanh.

3.6 Hàng tôn kho

Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thẻ thực hiện thấp hơn giá gốc thì 
tính theo giá trị thuần có thể thực hiện (íược.

VND
USD
EUR
GBP

21.370
25.910
33.103
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2014

CÔNG TY c ố  PHÂN MỸ PHÂM SÀI GÒN
930 Nguyễn Thị Định, KCN Cát Lái (CụmJI), Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Hàng tồn kho (tiếp theo)

Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác 
phát sinh để có được hàng tồn kho ờ (ỉịa điểm và trạng thái hiện tại. Giá trị thuần có thể thực hiện 
được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường trừ chi phí 
ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho và giá xuất kho 
được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.

Dự phòng cho hàng tồn kho được trích lập cho phần giá trị dự kiến bị tổn thất do giảm giá vật tư, 
thành phẩm, hàng hóa tồn kho thuộc qjyền sờ hữu của Công ty có thẻ xảy ra (giảm giá, kém phẩm 
chất, lỗi thời,...) dựa trên bằng chửng hợp lý về sự giảm giá trị vào thời điểm cuối năm tài chfnh. 
Các khoản tăng hoặc giảm dự phòng nầy được ghi nhận vào giá vốr hàng bán trên báo cáo kết quả 
hoạt động kinh doanh.

3.7 Tài sản cố đinh hữu hình

Tài sản cố định được thể hiện theo ngiỵên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế.

Nguyên giá của một tài sản cố định bc O gồm giá mua và các khoản chi phí liên quan trực tiếp đến 
việc đưa tài sản đó vào sử dụng. Những chi phí mua săm, nâng 3ấp và đổi mới tài sản cố định 
được chuyển hóa thành tài sản cô định, những chi phí bảo trì và sửa chữa được ghi vào chi phí của 
năm hiện hành.

Khi bán hay thanh lý tài sản, nguyên giấ và giá trị hao mòn lũy kế của tài sản được xóa sỗ trong các 
báo cáo tài chính và bất kỳ các khoản lãi lô nào phát sinh do việc thanh lý đều được hạch toán vào 
báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Khấu hao tài sản cố định hữu hình đuợc tính theo phương pháp kiấu hao đường thẳng theo thời 
gian hữu ích ước tính của các tài sản r hư sau:

05 -  25 năm 
03 -1 0  năm 
0 4 -1 0  năm 
03 -  08 năm

Nhà cửa, vật kiến trúc 
Máy móc thiết bị 
Phương tiện vận tải 
Thiết bị, dụng cụ quản lý

3.8 Tài sản cố đinh vô hình

Quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đật là toàn bộ các chi phí thực tế Công ty đã chi ra có liên quan trực tiếp tới đất sử
dụng, baọ gồm: tiền chi ra để có quyền sử dụng đất, chi phí cho đền bù, giải phóng mặt bằng, san
lấp mặt bằng, lệ phí trước bạ....

Giá trị quyền sử dụng đất được phân tổ  theo phương pháp đường thẳng.

Quyền sử dụng đất có thời hạn 

Quyền sử dụng đất không thời hạn

Phân bổ theo thời gian được sử dụng theo 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Không tính khấu hao

©

Phần mềm mảy vi tính

Giá mua của phần mềm máy vi tính mới mà phần mềm này không phải là một bộ phận gắn kết với 
phần cứng có liên quan thì được vốn hóa và hạch toán phư tài sản cố định vô hình. Phần mềm máy 
vi tính được tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong vòng 05 năm.

16



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2014

CÔNG TY CỔ PHẰN MỸ PHẨM SÀI GÒN
930 Nguyễn Thị Định, KCN Cát Lái (Cụrn II), Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

3.9 Chi phí trả trước

Chi phí trả trước bao gồm chi phí trả trvớc ngắn hạn và chi phí trả trước dài hạn.

Chi phí trả trước ngắn hạn chủ yếu bao gồm chi phí bảo hiểm, chi phí quảng cáo, chi phí khác và 
được phân bổ vào kết quả hoạt động k nh doanh trong khoảng thời gian trả trước của chi phí tương 
ứng với các lợi ích kinh tế được tạo ra từ  các chi phí này trong vòng 1 năm.

Chi phí trả trước dài hạn bao gồm chi f>hí công cụ, dụng cụ, chi phí quảng cáo, chi phí sửa chữa và 
được phân bổ vào kết quả hoạt động kinh doanh trong khoảng thời gian từ 24 đến 36 tháng tương 
ứng.

3.10 Các khoản phải trả thương mại và phải trả khác

Các khoản phải trả thương mại và phải trả khác được thể hiện theo giá gốc.

3.11 Tiền lương

Tiền lương phân bổ vào chi phí trong năm được căn cứ vào mức lương và các khoản phụ cấp đã 
được thỏa thuận trên hợp đồng lao độrg.

3.12 Các khoản trích theo lương

Bảo hiểm xã hội được trích trên tiền lu ơng căn bản theo hợp đồng lao động vào chi phí là 18% và 
trừ lương cán bộ công nhân viên là 8%.

Bảo hiểm y tế được trích trên tiền lương căn bản theo hợp đồng lao động vào chi phí là 3% và trừ 
vào lương cán bộ công nhân viên là 1,í>%.

Bảo hiểm thất nghiệp được trích trên tiền lương căn bản theo hợp cồng lao động vào chi phí là 1% 
và trừ vào lương cán bộ công nhân v iê i là 1%.

3.13 Doanh thu

Doanh thu bân hàng

Doanh thu bán hàng được ghi nhận kh đồng thời thỏạ mận tất cả năm (5) điều kiện sau:
(a)Công ty đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyên sở hữu sản phẩm hoặc 
hàng hóa cho người muạ;
(b) Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền 
kiểm soát hàng hóa;
(c) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
(d) Công ty sẽ thu được lợi ích kinh tế lừ giao dịch bán hàng; và
(e) Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu của giao dịch về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác 
định một cách đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch về cung cầp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì 
doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành tại ngày của Bảng 
cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn tất 
cả bốn (4) điều kiện sau:
(a) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
(b) Có khả năng thu được lợi ích kinh tẻ từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó’
(c) Xác định được phần công việc đã h Dàn thành tại ngày của Bảng cân đối kế toán’ và
(d) Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch 
vụ đó.
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Doanh thu (tiếp theo)

Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu từ tiền lãi, tiền bản quyền, cỏ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận trên cơ sở:

■ Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ;
■ Tiền bản quyền được ghi nhận trên zơ sở dồn tích phù hợp với hơp đồng;
■ Cổ tức và lợi nhuận được chia đươc ghi nhận khi cổ đông đưọc quyền nhận cổ tức hoặc các 

bên tham gia góp vốn được quyền rhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

3.14 Chi phí đi vay

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí hoạt động tài chính trong năm trừ khi chi phí đi vay liên 
quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựrg hoăc sản xuất tài sản dờ dang được tính vào giá trị của tài 
sản đó (được vốn hóa). Việc vốn hoá chi phí đi vay sẽ chấm dứt khi 3ác hoạt động chủ yếu cần thiết 
cho việc chuẩn bị đưa tài sản dờ dang i/ào sử dụng hoặc bán đã hoàn thành.

3.15 Thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”)

Chi phí thuế TNDN trong năm, nếu có, bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại. 
Thuế TNDN được ghi nhận trong báo cáo kết quả kinh doanh ngoai trừ trường hợp có các khoản 
thuế thu nhập có liên quan đến các khoản^mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu, thì khi đó các 
khoản thuế thu nhập này cũng được ghi thẳng vào vốn chù sở hữu.

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thué dự kiến phải nộp dựa trên ỈN  nhập chịu thuế trong năm, sử 
dụng các mực thuế suất có hiệu lực h3ặc cơ bản có hiệu lực tại ncày kết thúc niên độ kế toán, và 
các khoản điều chỉnh thuế phải nộp liên quan đến các năm trước.

Thuế thu nhập hoãn lại được tính thec phương pháp số dư nợ trên bảng cân đối kế toán, dựa trên 
các khoản chênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sổ cùa các khoản mục tài sản và nợ phải trả cho mục 
đích báo cáo tài chính và giá trị sử dụng cho mục đích thuế. Giá trị của khoản thuế thu nhập hoãn 
lại được ghi nhận dựa trên cách thức thu hôi hoặc thạnh toán giá trị ghi sổ của các khoản mục tài 
sản và nợ phải trả được dự kiến sử dụng các mức thuê suất cố hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế 
toán.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận trong phạm vi chắc chắn có đù lợi nhuận tính thuế 
trong tương lai để tải sản thuế thu nhếip này có thể sử dụng được. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 
được ghi giảm trong phạm vi không còn chắc chắn là các lợi ích về thuế có liên quan sẽ được thực 
hiện.

3.16 Lãi CO’ bản trên cổ phiếu

Lãi cơ bản trên cổ phiếu được tỉnh bằng cách chia lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp phân 
bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ Ihông của Công ty cho số lượng bình quân gia quyền của số 
cổ phiếu phổ thông đang lưu hành tron; năm.

3.17 Báo cáo bộ phận

Bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh là rrột phần cố thẻ xác định riêng biệt tham gia vào quá trình sản 
xuất hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ và có rủi ro và lợi ích kinh tế khác với các bộ phận kinh 
doanh khác.

Bộ phận theo khu vực địa lý là một'phần có thể xác định riêng biệt :ham gia vào quá trình sản xuất 
hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ tronci phạm vị một môi trường kinh tế cụ thể và có rủi ro và lợi ích 
kinh tế khác với các bộ phận kinh doanh trong các môi trường kinh tế khác.
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3.18 Các bên có liên quan

Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hường đáng kể đối 
với bên kia trong việc ra quyết định tài Dhính và hoạt động. Các bên cũng được coi là liên quan nếu
cùng được kiểm soát hoặc cùng chịu SƯ ảnh hường đáng kể cùa một bên thứ ba.

Bên liên quan Địíi điểm Quan hệ
Nguyễn Thị Thanh Thảo -Việt Nam Thành viên Hội Đồng Quản trị

4. THÔNG TIN BỐ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KÉ TOÁN

4.1 Tiền và các khoản tương đương tiền

31/12/2014 01/01/2014
VND VND

Tiền mặt tồn quỹ -  VND
Tiền gửi ngân hàng -  VND
Tiền gửi ngân hàng -  ngoại tệ
Tiền gửi kỳ hạn không quá 3 tháng -  VND

87.537.693
2.844.038.176
3.277.418.230
2.460.000.000

86.944.488
4.937.575.052
1.895.275.118
7.861.275.528

8.668.994.099 14.781.070.186

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, chi tiết số dư tiền gửi ngân hàng có gốc ngoại tệ như sau:

Gốc ngoại tệ Tương đương
VND

Tiền gửi ngân hàng
- USD
- EUR
- GBP

153.212,41
121,68

3,61

3.274.149.205 
3.152.729 

116.296 
3.277.418.230

4.2 Đầu tư ngắn hạn

31/12/2014 01/01/2014
Số

lượng
VND Số

lượng
VND

Cổ phiếu
• Ngân hàng TMCP Á Châu
• Ngân hàng TMCP Đại Á
• Ngân hàng TMCP Quân Đội 

Ngân hàng TMCP Phượng Đông 
Ngân hàng TMCP Việt Á

Tiền gửi có kỳ hạn trên 03 tháng đến 01 năm
• Ngân hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển 

Việt Nam -  Chi nhánh Đông Sài Gòn
• Ngân Hàng TMCP Phương Nam

n

Tổng cộng các khoản đầu tư ngắn hạn 

Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn

- - 35 1.302.862
24.670 785.462.0C0 24.670 785.462.000

3 30.026 3 30.026
41.004 968.590.0C0 37.277 968.590.000
33.345 566.120.0C0 33.345 566.120.000
99.022 2.320.202.026 95.330 2.321.504.888

5.950.000.0C0 5.950.000.000
9.527 000.oco 6.310.000.000

15.477.000.000 12.260.000.000

17.797.202.026 14.581.504.888

(1.744.594.200) (1.743.376.455)
16.052.607.826 12.838.128.433
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Đầu tư ngắn hạn (tiếp theo)

(*) Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn trẽn C3 tháng đến 12 tháng có giá trị 4.000.000.000 VND đã được 
cầm cố để đảm bảo cho khoản vay tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt 
Nam -  Chi nhánh Đông Sài Gòn.

Biến động dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn trong năm như sau:

2014
VND

2013
VND

Số dư đầu năm 
Trích lập trong năm 
Hoàn nhập trong năm 
Số dư cuối năm

4.3 Phải thu khách hàng

1.743.376.455
1.217.745

1.744.594.200

1.763.874.046

(20.497.591)
1.743.376.455

31/12/2014
VND

01/01/2014
VND

Phải thu khách hàng -  bên thử ba

Trừ:
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (')

12.803.812.005
12.803.812.005

(526.164.092)
12.277 647.913

20.680.996.680 
20 680^996.680

(642.289.554)
20.038.707.126

Tại ngày 31 tháng 12 nằm 2014, số du' phải thu khách hàng gốc ngoại tệ là 194.185,83 USD tương 
đương 4.149.740 289 VND.

(*) Chi tiết dự phòng nợ phải thu khó đỏi trong năm 2014 -  xem Thuyết minh 4.6.

4.4 Trả trước cho người bán

Trả trước cho người bán -  bên thứ ba

31/12/2014
VND

5.178 719.630
5.178.719.630

01/01/2014
VND

2.909.623.389
2.909.623.389

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, số dư trả trước cho người bán gốc ngoại tệ là 94.737,40 USD 
tương đương 2.021.876.160 VND.

4.5 Các khoản phải thu khác

Lãi dự thu tiền gửi ngân hàng 
Phải thu tiền bán căn hộ Thù Thiêm 
Phải thu khác

31/12/2014
VND

194.670.696 
169.555.000 
30.197.288

• ■êH»*»*t»tt»m ệtf»tệệếệệệệiiệệiệ ini

394.422.984

01/01/2014
VND

152.773.320
169.555.000
100.752.785
423.081.105
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4.6 Dự phòng các khoản phải thu khó đòi

2014
VND

2013
VND

Số dư đầu năm 
Trích lập trong năm 
Hoàn nhập trong năm 
Số dư cuối năm

642.679.554
3.826.000

(116_______
530.280.092

Chi tiết dự phòng phải thu khó đòi đến ngày 31 tháng 12 năm 2014 như sau:

Phải thu khách hàng
• Từ 1 năm đến 2 năm
• Từ 2 năm đến 3 năm
• Trên 3 năm

Tạm ứng
• Từ 1 năm đến 2 năm
• Từ 2 năm đến 3 năm

Tham
r

chiòu

4.3

4.8

Số dư trích lập 
dự phòng tại 

ngày 31/12/2014
VND

11.683.377
146.672.947
417.651.341
576.007.665

7.340.000
780.000

Tỷ lệ 
trích lập 

dự phòng

50%
70%

100%

50%
70%

387.956.877
254.722.677

642.679.554

Dự phòng phải 
thu khó đòi tại 

ngày 31/12/2014
VND

5.841.689
102.671.062
417.651.341
526.164.092

3.670.000
546.000

ĩ

3

ị

8.120.000 4.216.000

584.127.665 530.380.092

4.7 Hàng tồn kho

31/12/2014
VND

01/01/2014
VND

Nguyên vật liệu 
Công cụ, dụng cụ
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 
Thành phẩm 
Hàng hoá

Trừ
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

34.751 067.742 
721 200.975 

2.360494.764 
11.454 933.793 

571.136.890
49.858.834.164

(2.000.016.626)
47.858.817.538

Chi tiết biến động dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm như sau:

2014
VND

28.604.965.593
528.860.364

2.396.953.043
14.081.666.362

830.342.080
46.442.787.442

(2.773.660.615)
43.669.126.827

2013
VND

Số dư đầu năm 
Trích lập trong năm 
Hoàn nhập trong năm 
Số dư cuối năm

2.773660.615

(773.343.989)
2.000.016.626

1.515.880.627
1.257.779.988

2.773.660.615
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2014

CÔNG TY Cổ PHÂN MỸ PHẲM SÀI GÒN -
930 Nguyễn Thị Định, KCN Cát Lái (Cụm 11), Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

4.8 Chi phí trả trước ngắn hạn

31/12/2014
VND

01/01/2014
VND

Chi phí bảo hiểm 
Chi phí quảng cáo 
Chi phí khác

38.608.834
113.302.522
108.192.910
260.104.266

18.513.755
10.464.347

160.438.155
189.416.257

4.9 Tài sản ngắn hạn khác

Tạm ứng nhân viên 
Ký quỹ, ký cược ngắn hạn

31/12/2014
VND

665.324.681

295.158.200

Trừ:
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)

960.982.881

(4.216.000)
956.766.881

(*) Chi tiết dự phòng nợ phải thu khó đòi trong năm 2014 -  xem Thuyết minh 4.6.

4.10 Tình hình tăng giảm tài sản cố định hữu hình

01/01/2014
VND

991.814.755

482.011.100
1.473.825.855

(390.000)
1.473.435.855

Nhà cửa, Máy móc Phương tiện Thiết bị, dụng cụ Cộng
vât kiên trúc thiết bi vân tài quản lý

VND VND VND VND VND

Nguyên giá
Vào ngày 01/01/2014 25.581.836.386 1'.689.864.768 6.458.291.893 634.922.597 44.364.915.644
Tăng trong năm 756.735.707 514.202.045 134.640.000 - 1.405.577.752
Kết chuyển từ XDCB dờ dang 96.889.045 - - - 96.889.045
Vào ngày 31/12/2014 26.435.461.138 1;:.204.066.813 6.592.931.893 634.922.597 45.867.382.441

Giá trị hao mòn lũy kế
Vào ngày 01/01/2014 10.363.435.892 1(1.813.191.920 2.073.021.782 536.179.848 23.785.829.442
Khấu hao trong năm 1.331.980.131 380.133.667 512.388.097 22.904.856 2.247.406.751
Vào ngày 31/12/2014 11.695.416.023 11.193.325.587 2.585.409.879 559.084.704 26.033.236.193

Giá tri còn lai ■ §

Vào ngày 01/01/2014 15.218.400.494 876.672.848 4.385.270.111 98.742.749 20.579.086.202
Vào ngày 31/12/2014 14.740.045.115 • 1.010.741.226 4.007.522.014 75.837.893 19.834.146.248
Trong đó:
Nguyên giá tài sản đã khấu hao 1.254.021.675 10.127.014.541 1.343.097.347 443.682.577 13.167.816.140
hết nhưng còn sử dụng
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2014

CÔNG TY Cổ PHẰN MỸ PHÂM SÀI GÒN
930 Nguyễn Thị Định, KCN Cát Lái (Cụm II), Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

4.11 Tình hình tăng giảm tài sản cố định vô hình

Quyền sử 
dụng đất 

VND

Phần mềm 
kế toán 

VND

Cộng

VND

29.540.501.854 46.500.000 29.587.001.854

29.540.501.854 46.500.000 29.587.001.854

1.186.118.331
296.330.436

4.650.000
9.300.000

1.190.768.331
305.630.436

1.482.448.767 13.950.000 1.496.398.767

28.C 54.383.523 
28.C 58.053.087

41.850.000
32.550.000

28.396.233.523
28.090.603.087

Nguyên giá
Vào ngày 01/01/2014 
Tăng trong năm 
Vào ngày 31/12/2014

Giá trị hao mòn lũy kế
Vàọ ngày 01/01/2014 
Khấu hao trong năm 
Vào ngày 31/12/2014

Giá trị còn lại
Vào ngày 01/01/2014 
Vào ngày 31/12/2014

Quyền sử dụng đất do Công ty sờ hữu bao gồm:

Quyền sử dụng đất tại thửa đầt số 16, tờ bản đồ số 06 tại 208 Cô Bắc, Phường Cô Giang, 
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh với diện tích là 588,6 m2, có nguyên giá là 9.029.576.985 
VND, thời gian sử dụng đến ngày 20 tháng 10 năm 2058.

Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 16, tờ bản đồ số 17 tại 59 Trần Tuấn Khải, Phường 5, Quận
5, Thành pho Hồ Chí Minh với diện tích là 190,5 m2, có nguyên giá là 5.602.668.074 VND, thời
gian sử dụng đến ngày 19 tháng 5 năm 2059.

Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 11, tờ bản đồ số 27 tại 930 Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh 
Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hó Chí Minh với diện tích lè 16.906,8 m2, có nguyên giá 
6.610.490.295 VND. Thời gian sử dụng lâu dài.

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại thửa đất số 16,17, tờ bản đồ 
số 06 tại 208 Cô Bắc, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hò Chí Minh với diện tích đất ở là
384,9 m2 và diện tích nhà ờ lầ 440,4 m2 (tính theo diệr tích sàn), có nguyên giá là 
8.297.766.500 VND, thời gian sử dụng lâu dài. Công ty chưa xác định được giá trị nhà để tách 
ra ghi nhận ở tài sản cố định hữu hình.

4.12 Chi phí xây dựng CO’ bản dở dang

Sửa chữa lớn TSCĐ -  nhà xưởng

Số dưiại ngày 
01/01/2014

VND
96.889.045

Phát sinh Kết chuyển sang số dư tại ngày 
trong năm tài sản cố định 31/12/2014

VND VND VND
............... : ...........(96.889.045)................................ -

96.88IỈ.045 (96.889.045)

4.13 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

Công ty TNHH Địa ốc sông Sài Gòn Thanh Đa

31 /12/2014
VND

30.00C.000.000 

30 000.000 000

01/01/2014
VND

30.000.000.000
30.000.000.000

Công ty TNHH Địa ốc sông Sài Gòr Thanh Đa hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh số 4102056760 ngày 12 tháng 12 năm 2007, đăng ký thay đỗi lần thứ 2 ngày 09 tháng 7 năm
2012 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thàih phố Hồ Chí Minh cấp. vốn điều lệ của Công ty TNHH Địa
ốc sông Sài Gòn Thanh Đa là 100.00C'.000.000 VND, trong đó Công ty đã góp 30.000.000.000 VND 
tương đương 30% vốn điều lệ.
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2014

CÔNG TY CỒ PHẨN MỸ PHẨM SÀI GÒN
930 Nguyễn Thị Định, KCN Cát Lái (CụrrHI), Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

4.14 Chi phí trả trước dài hạn

31/12/2014
VND

01/01/2014
VND

Chi phí công cụ, dụng cụ 
Chi phí quảng cáo 
Chi phí sửa chữa

1.358 601.736 
424 071.250 
310 174.343

2.092 847.329

1.401.370.851
265.774.786
214.239.251

1.881.384.888

4.15 Phải trả cho người bán

31/12/2014
VND

01/01/2014
VND

Phải trả cho người bán -  bên thứ ba 13.008 829.456
13.008 829.456

13.504.700.365
13.504.700.365

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, số (lư phải trả cho người bán gốc ngoại tệ là 124.551,82 USD 
tương đương 2.661.672.393 VND, và 4.193,43 EUR tương đương '08.651.771 VND.

4.16 Người mua trả tiền trước

31/12/2014
VND

01/01/2014
VND

Người mua trả tiền trước -  bên thứ ba 2.246 401.857
2.246.401.857

2.004.831.434
2.004.831.434

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, số cư người mua trả tiền trước gốc ngoại tệ là 28.781,17 USD 
tương đương 614 564.679 VND.

4.17 Thuế

Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

Thuế giá trị gia tăng đầu vào được khếu trừ

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nưýc

31/12/2014
VND

209 764.187 
209.764.187

01/01/2014
VND

137.920.466
137.920.466

4489 

'N G  7
HIỆU Hi
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■ Hố~c

31/12/2014
VND

01/01/2014
VND

Thuế thu nhập doanh nghiệp 
Thuế thu nhập cá nhân 
Thuế, phí và lệ phí

1.883 169.072 
345 376.551

2.228.545.623

1.025.928.297
347.155.364

5.665.367
1.378.749.028
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2014

CÔNG TY CỔ PHẰN MỸ PHẰM SÀI GÒN
930 Nguyễn Thị Định, KCN Cát Lái (Cụm II), Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Thuế (tiếp theo)

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự' kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các quy 
định về thuế đối với nhiều giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau. 
Theo đó, số thuế được trình bày trên !3áo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định cùa cơ
quan thuế.

4.18 Chi phí phải trả

4.19

4.20

31/12/2014 01/01/2014
VND VND

Chi phí khuyến mãi, hỗ trợ bán hàng 3.236.411.397 3.443.683.417
3.236.411.397 3.443.683.417

Các khoản phải trả, phải nộp khác

31/12/2014 01/01/2014
• VND VND

Kinh phí công đoàn
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Phải trả nhà nước tiền bán cổ phần trả chậm

22.574.664 760.355.201
311.726.242 135.099.496

- 475.450.000
Cổ tức phải trả 720.052.279 305.696.379
Mượn tiền -  bên Nên quan 30.226.035 43.393.700
Mươn tiền -  bên thứ ba

•
3.331.395.918 9.898.331.785

Nhận ký quỹ mua hàng 251.300.000 251.300.000
Phải trả khác 6.120.240 34.645.007

4.673.395.378 11.904.271.568

Quỹ khen thường, phúc lợi

31/12/2014 01/01/2014
VND VND

Quỹ khen thưởng, phúc lợi 460.571.766 632.190.178
460.571.766 632.190.178

Chi tiết biến động quỹ khen thưởng, phúc lợi như sau:

2014 2013
VND VND

Số dư đầu năm 632.190.178 1.052.406.713
Trích lập trong năm 535.803.496 554.088.865
Chi trong năm (707.421.908) (974.305.400)
SÔ du> cuôi năm 460.571.766 632.190.178

4.21 Phải trả dài hạn khác■

31/12/2014
VND

01/01/2014
VND

Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn 280 000.000
280.000.000

305.460.000
305.460.000
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CÔNG TY c ố  PHẰN MỸ PHẦM SÀI GÒN
930 Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
THUYẾT MINH BÁO CÁO TAI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2014

4.22 Vốn chủ sờ hữu (“CSH”)

4.22.1 Bảng biến động tảng (giảm) vốn chủ sở hữu

• Vốn đầu tư Thặng dư vốn Quỹ đầu tư
cùa CSH cô phân phát triên

VND VND VND

số dư đầu năm (01/01/2013) 80.630.390.000 24.544.846.942 5.886.298.963
Lãi trong năm - - -

Trích lập các quỹ - - 221.635.545
Chia cổ tức - - -

Sô dư cuối năm (31/12/2013) 80.630.390.000 24.544.846.942 6.107.934.508

Số dư đầu năm (01/01/2014) 80.630.390.000 24.544.846.942 6.107.934.508
Lãi trong năm - - -

Trích lập các quỹ - - 535.803.496
Chia cổ tức - - -

Điều chỉnh khác - - -

Số dư cuối năm (31/12/2014) 80.630.390.000 24.544.846.942 6.643.738.004

!—  f r  r  í

Quỹ dự phòng Lợi nhuận chưa Tông cộng
tài chính phân phối

VND VND VND

4.997.435.748

554.088.865

17.836.880.010
10.716.069.914
(1.329.813.275)
(5.644.127.300)

133.895.851.663 
10.716.069.914 

(554.088.865) 
(5^644.127.300)

5.551.524.613 21.579.009.349 138.413.705.412

5.551.524.613

535.803.496

21.579.009.349
10.671.647.116
(1.607.410.488)
(8.063.039.000)

(10.320.000)

138.413.705.412
10.671.647.116

(535.803.496)
(8.063.039.000)

(10.320.000)
6.087.328.109 22.569.886.977 140.476.190.032



THUYẾT MINH BÁO CAO TAI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2014

CÔNG TY CỔ PHẰN MỸ PHẨM SÀI GÒN
930 Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ̂  Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

4.22.2 Vốn góp chủ sờ hữu

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công tỵ cổ phần số 0300767984 đăng ký lần đầu 
ngày 28 tháng 01 năm 2000 và chứng nhận thay đổi lân thứ 23 ngày 18 tháng 9 năm 2014 do Sở 
Ke hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.

• Vốn điều lệ : 80.630.390.000 ỴND.
• Tổng số cổ phần: 8.063.039 cổ phần phổ thông.
• Mệnh giá cổ phần: 10.000 VND

Chi tiết vốn góp đến ngày 31 tháng 12 năm 2014:

Tên cổ đông số cổ phần vốn góp Tỷ lệ
VND %

Hội đồng quản trị 3.135.895 31.358.950.000 38,89
Ban kiểm soát 139.776 1.397.760.000 1,73
Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - Satra 588.816 5.888.160.000 7,30
Cán bộ công nhân viên 939.540 9.395.400.000 11,65
Tổ chức và cổ đông nước ngoài 1.185.167 11.851.670.000 14,70
Cổ đông khác ......2.073.845 20.738.450.000 25,72

8.063.039 80 630.390.000 100,00

4.22.3 Phân phối lợi nhuận
m

Theo Nghị Quyết số 01/ĐHCĐ/2014 ngày 15 tháng 7 năm 2014, lợi nhuận sau thuế năm 2013 được 
phân phối như sau:

Lợi nhuận sau thuế năm 2013
Phân phối lợi nhuận
Quỹ dự phòng tài chính
Quỹ khen thường, phúc lợi
Quỹ đầu tư phát triển
Chi cổ tức đợt 2 năm 2013
Chi cổ tức đợt 1 năm 2014
Chi bổ sung cổ tức cho nhiệm kỳ 2010 -  2014

4.22.4 Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chù sở hữu
• Vốn góp đầu năm
• Vốn góp tăng trong năm
• Vốn góp giảm trong năm
• Vốn góp cuối năm

Cổ tức lợi nhuận đã chi trả
Trong đó:

• Chi cổ tức của các năm trước
• Chi cổ tức của năm 2014
• Chi cổ tửc bổ sung năm 2010 - 2014

VND
10.716.069.914

5%
5%
5%

3% vốn điều lậ 

5% vốn điều lậ 

2% vốn điều lệ

2014
VND

80.630.390.000

80.630.390.000

7.648.883.100

2.554.349.100
3.638.310.000
1.455.524.000

535.803.496
535.803.496
535.803.496 

2.418.911.700 
4.031.519.500 
1.612.607.800

2013
VND

80.630.390.000

80.630.390.000

5.740.801.900

5.740.801.900
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TAI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2014

CÔNG TY CỐ PHÂN MỸ PHẨM SÀI GÒN .
930 Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

4.22.5 Các giao dịch về cổ phiếu

31/12/2014 01/01/2014

5.

Số lượng cổ phiếu được phép phát hàrih 
Số lượng cổ phiếu đã phát hành 
Số lượng cổ phiếu được mua lại 
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 
Mệnh giá cổ phiếu

8.063.039
8.063.039

8.063.039 
10.000 đồng

8.063.039
8.063.039

8.063.039 
10.000 đồng

4.22.6 Cổ tức

5.1

Theo Nghị Quyết số 09/HĐQT/2014 n(|ày 16 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng quản trị về tạm ửng 
cổ tức đợt 01 năm 2014 cho cổ đông với tỷ lệ 7% vốn điều lệ trong đó bao gồm:

• Chi bổ sung cỗ tức cho nhiệm kỳ 2010 -  2014: 2% vốn điều lệ.
• Chi cổ tức đợt 1 năm 2014: 5% vốri điều lệ.

THÔNG TIN BÓ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KÉT QUẢ HOẠT 
ĐỘNG KINH DOANHs

Doanh thu

Doanh thu -  Hàng hóa 
Doanh thu -  Thành phẩm 
Doanh thu -  Dịch vụ 
Tổng doanh thu

Các khoản giảm trừ doanh thu 
Chiết khấu thương mại 
Hàng bán bị trả lại
Tổng các khoản giảm trừ doanh thu

Doanh thu thuần

5.2 Giá vốn hàng bán

Giá vốn hàng bán -  Hàng hóa, dịch vụ 
Giá vốn hàng bán -  Thành phẩm 
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Chi tiết cấu thành giá vốn hàng bán Ihành phẩm

Chi phí nguyên vật liệu trực tiêp 
Chi phí nhân công trực tiếp 
Chi phí sản xuầt chung
Chênh lệch chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
Chênh lệch tồn kho thành phẩm
Thành phẩm xuất khuyến mãi, hàng m<iu

2014 2013
VND VND

2.398.367.254 3.965.275.903
202.525.142.967 181.519.204.589

1.366.457.954 1.852.904.000
206.290.268.175 187.337.384.492

(213.104.268) .

(3.016.244.937) (7.327.649.371)
(3.229.349.205) (7.327.649.371)

203.060.918.970 180.009.735.121

2014 2013
VND VND

3.091.384.418 790.188.530
116.219.677.083 101.455.613.288

(773.643.989) 1.257.779.988
118.537.917.512 103.503.581.806

2014 2013
VND VND

105.038.634.224 92.383.632.217
5.459.397.790 5.280.547.334

11.504.418.923 9.719.212.887
36.458.279 213.880.832

2.626.212.856 (596.488.323)
(8.445.944.989) (5.545.171.659)

116.219.677.083 101.455.613.288
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TAI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2014

CÔNG TY CỐ PHẨN MỸ PHÂM SÀI GÒN
930 Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Ciuận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

5.3 Doanh thu hoạt động tài chính

Lãi tiên gửi ngân hàng 
Cổ tức, lợi nhuận được chia 
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện 
Lâi thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn

5.4 Chi phí tài chính

Chi phí lãi vay
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
Lỗ thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạr
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư rgăn hạn

5.5 Chi phí bán hàng

Ch
Ch
Ch
Ch
Ch

phí nhân viên 
phí công cụ, dụng cụ 
phí khấu hao tài sản cố định 
phí dịch vụ mua ngoài 
phí khác

5.6 Chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí nhân viên 
Chi phí công cụ, dụng cụ 
Chi phí khấu hao tài sản cố định 
Thuế, phí và lệ phí
Chi phl dự phòng nợ phải thu khó đòi 
Chi phí dịch vụ mua ngoài 
Chi phí khác

5.7 Thu nhập khác

Thanh lý tài sản cố định 
Thu thanh lý phế liệu 
Thu nhập khác

2014 2013
VND VND

1.410.434.089 1.348.869.582
35.000.000 889.420.911

413.154.411 225.180.475
52.381.494 38.138.509

- 79.897.818
1.910.969.994 2.581.507.295

2014 2013
VND VND

62.779.443 80.940.406
511.587.153 133.771.360

726.517 282.236.459
1.217.745 (20.497.591)

576.310.858 476.450.634

2014 2013
VND VND

23.802.638.980 23.105.613.100
970.191.266 10.606.455
103.336.774 201.637.831

9.937.558.806 8.457.511.393
19.552.936.580 16.226.640.966
54.366.662.406 48.002.009.745

2014 2013
VND VND

9.539.288.393 8.492.554.310
718.584.014 570.932.990

1.086.857.575 1.198.775.753
5.582.930 26.454.020

(112.299.462) 248.998.916
4.954.301.510 4.512.292.497
1.493.640.661 1.350.998.986

17.685.955.621 16.401.007.472

2014 2013
VND VND

- 1.446.991.364
232.855.195 191.484.198

1.160.023.482 635.441.432
1.392.878.677 2.273.916.994
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TAI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng '12 năm 2014

CÔNG TỴCỔ PHẰN MỸ PHẨM SÀI GÒN
930 Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

5.8 Chi phí khác

Thanh lý tài sản cố định 
Phạt thuế, phạt hành chính 
Chi phí khác

2014
VND

2013
VND

154.407.445 
330.774.388
485.181.833

1.631.555.213
595.867.907
46.426.470

2.273.849.590

5.9 Chi phí thuê thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) hiện hành

2014 2013
VND VND

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 14.712.739.411 14.208.260.163
Câc khoản điệu chỉnh tăng 3.237.327.318 4.023.864.371
Các khoản điều chỉnh giảm (3.073.069.712) (6.022.947.446)
Tổng thụ nhập chịu thuế 14 877.297.017 12.209.177.088
Thuế suất thuế TNDN 22% 25%
Thuế TNDN ước tính 3.273.305.344 3.052.294.272
Điều chỉnh thuế TNDN của những năm trước 768.386.951 439.895.977
Chi phí thuế TNDN hiện hành 4.041.092.295 _____ 3.492.190 249

5.10 Lãi CO’ bản trên cổ phiếu

2014 2013
VND VND

Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN 10.671.647.116 10.716.069.914
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sờ hữu cổ phiếu phổ thông 10.671.647.116 10.716.069.914
Cồ phiếu phổ thông đang lưu hành bìrh quân/cổ phiếu 3.063.039 8.063.039
Lãi CO’ bản trên co phiếu (VND/cổ phiếu) 1.324 1.329

5.11 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yến tố

2014
VND

2013
VND

Chi phí nguyên, vật vật liệu 
Chi phí nhân công 
Chi phí khấu hao tài sản cố định 
Chi phí dịch vụ mua ngoài 
Chi phí khác bằng tiền

101.573.600.799 
44.391.094.633 

2.553.037 187 
16.019.175.360 
26.053.627 560 

190^590 535.539

93.673.650.559
42.173.818.002

2.914.239.003
15.024.374.642
18.000.327.449

171.786.409.655
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THUYẾT MINH BÁO CAO TAI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2014

CÔNG TY CỐ PHẰN MỸ PHẰM SÀI GÒN
930 Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ̂  Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

6. THÔNG TIN Bộ PHẬN■ ■

Thông tin bộ phận được trinh bày theo lĩnh vực hoạt động và khu vực địa lý. Tuy nhiên, do Công ty 
chỉ có hoạt động kinh doanh ngành hóa mỹ phẩm nên báo cáo bộ phận được lập theo khu vực địa
lý-

Hoạt động của Công ty được phân bổ trong nước và xuất khẩu.

Chi tiết kết quả kinh doanh chia theo kh u vực địa lý như sau:

Chi tiêu Thị trường Thị trường Cộng
nội địa xuất khẩu

...................................................................................VND............................ VND...........................VND

Doanh thu thuần về bán hàng và
cung cấp dịch vụ 161.941.759.388 41.119.159.582 203.060.918.970
Giá vốn bán hàng 91.052.264.896 27.611.932.729 118.537.917.512
Lợi nhuận gộp theo khu vực 70.889.494.492 13.507.226.853 84.523.001.458

•«
*

Chúng tôi không thực hiện theo dõi các thông tin về tài sản và nợ phải trả của bộ phận theo khu vực 
địa lý.

7. CÔNG CỤ TÀI CHÍNH

Công ty có các tài sản tài chính như cáo khoản ký quỹ ký cược, phải thu khách hàng, các khoản đầu f f  Ọỵ
tư ngắn hạn, phải thu khác, tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn phát sinh trực tiếp từ hoạt động của Công Ị / ĩ
ty. Nợ phải trả tài chính của Công ty chủ yếu bao gồm các khoản phải trả người bán, các khoản ĩ
phải trả, phải nộp khác và các khoản c ii phí phải trả. Mục đích chính của các khoản nợ phải trả tài D \*
chính này là nhằm huy động các nguồn tài chính phuc vụ cho các hoat động của Công ty.

Công ty chịu rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản. X

Nghiệp vụ quản lý rủi ro là nghiệp vụ hhông thệ thiếu cho toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công 
ty. Công tỵ đã xây dựng hệ thống kiểm soát nhăm đảm bảo sự cân bằng ở mức độ hợp lý giữa chi 
phí khi rủi ro phát sinh và chi phí quản lý rủi ro. Ban Giám đốc liên tue theo dõi quy trình quản lý rủi 
ro nhằm đảm bảo sự cân bằng hợp lý giữa rủi ro và kiểm soát rủi ro.

Ban Giám đốc xem xét và thống nhất áo dụng các chính sách quản lý cho những rủi ro nói trên như 
sau:

i. Rủi ro thị trường

Rủi ro thị trường là rủi ro mà giá trị hç’p lý của các luồng tiền tronc tương lai của các công cụ tài 
chính sẽ biến động theo những thay đổi của giá thị trường. Rủi ro thị trường có bốn loại rủi ro: rủi ro 
lãi suất, rủi ro tiền tệ, và rủi ro về giá khlc.

Các phân tích về độ nhạy như được trình bày dưới đây liên quan tới tình hình tài chính của Công ty 
tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 và ngày 31 tháng 12 năm 2013.

Rủi ro ngoại tệ

Rủi rọ ngoại tệ là rủi ro mà giá trị hợp lý của các luồng tiền trong tương lai của các công cụ tài chính 
sẽ biến động theo nhữnạ thạy đổi của tỷ giá hối đoái. Công ty chịu 'ủi ro do sự thay đổi của tỷ giá 
hối đoái liên quan trực tiêp đến hoạt động kinh doanh của công ty.
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CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHÂM SÀI GÒN
930 Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ̂  Lợi, c uận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
THUYẾT MINH BÁO CÁO TAI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2014

Công ty có các khoản tiền mặt và khoán phải thu thuần chịu ảnh hưởng của rủi ro tỷ giá hối đoái 
như sau:

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

USD EUR GBP

Tiền và các khoản tương đương tiền 153.212,41 
Phải thu khách hàng 194.185,83 
Phải trả người bán (124.551,82)

121,68

(4.193,43)

3,61

222.846,42 (4.071,75) 3,61

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

USD EUR GBP

Tiền và các khoản tương đương tiền 89.852,99 
Phải thu khách hàng 465.209,54 
Phải trả người bán (127.699,07)

101,41

(183,00)

3,61

427.363,46 (81,59) 3,61

Độ nhạy đối với ngoại tệ

Với giả định các biến số khác không thay đổi, bảng dưới đây thể hiện độ nhạy lợi nhuận trước thuế 
của công ty (do sự thay đổi hợp lý của tài sản và nợ phải trả).

USD

Thay đổi 
tỷ giá %

Ảnh hường đến 
lơi nhuân trước thuế 
USD VND

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 the ng 12 năm 2014
VND +1 
VND -1

7.313,29
(7.313,29)

156.284.945
(156.284.945)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 thcing 12 năm 2013
VND +1 
VND -1

(2.888,99)
2.888,99

(60.914.382)
60.914.382

EUR

Thay đổi 
tỷ g iá %

•

Ảnh hưởng đến 
lợi nhuận trước thuế
EUR VND

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 thang 12 năm 2014
VND +1 
VND -1

62,35
(62,35)

1.615.493
(1.615.493)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 thiàng 12 năm 2013
VND +1 
VND -1

27,13
(27,13)

580.458
(580.458)
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CÔNG TY CỒ PHÂN MỸ PHÂM SÀI GÒN
930 Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
THUYẾT MINH BÁO CÁO TAI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2014

Độ nhạy đối với ngoại tệ (tiếp theo) 

GBP

Thay đổi Ảnh hường đến
tỷ giá % lợi nhuận trước thuế

GBP VND

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 thá ig 12 năm 2014
VND +1 0,13 4.401
VND -1 (0,13) (4.401)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháig 12 năm 2013
VND +1 0,30 10.475
VND -1 (0,30) (10.475)

ii. Rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng là rủi ro mà một bên tham gia trong một công cụ tài chính hoặc hợp đồng giao dịch 
không thực hiện được nghĩa vụ của minh, dân đến tổn thất về tài chính. Công ty có rủi ro tín dụng 
từ các hoạt động kinh doanh và từ hoạt động tài chính của mình, bao gồm tiền gửi ngân hàng, 
nghiệp vụ ngoại hối.

Phải thu khách hàng

Công ty thường xuyên theo dõi các khoản phải thu chưa thu được. Đối với các khách hàng lớn, 
Công ty xem xét sự suy giảm trong chểt lượng tín dụng của từng khách hàng tại ngày lập báo cáo. 
Công ty tìm cách duy tri sự kiểm soát chặt chẽ các khoản phải thu tôn đọng và bố trí nhân sự kiểm 
soát tín dụng để giảm thiểu rủi ro tín dung. Trên cơ sờ này và việc các khoản phải thu khách hàng 
của Công ty có liên quan đến nhiều khach hàng khác nhau, rủi ro tín dụng không tập trung đáng ke 
vào một khách hàng nhất định.

Tiền gửi ngân hàng

Công tỵ chủ yếu duy trì số dư tiền 'gửi tại các ngân hàng được nhiều người biết đến tại Việt Nam. 
Rủi ro tín dụng của số dư tiền gửi tại các ngân hàng được quản lý bải bộ phận ngân quỹ của Công 
ty theọ chính sách của Công ty. Rủi ro tín dụng tối đa của Công ty đối với các khoản mục trên bản 
cân đối kế toán tại ngày kết thúc năm tài chính là giá trị ghi sổ như trình bày trong Thuyết minh số 
4.1. Công ty nhận thấy mức độ tập trun<3 rủi ro tín dụng đối với khoản tiền gửi ngân hàng là thấp.

Hi. Rủi ro thanh khoản

Rủi ro thanh khoản là rủi ro mà Công ty sẽ gặp khó khăn khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính do 
thiếu vốn. Rủi ro thanh khoản cùa công ty chủ yếu phát sinh từ việc các tài sản tài chính và nợ phải 
trả tài chính có thời điểm đáo hạn lệch rihau.

Công ty giảm thiểu rủi ro thanh khọản bằng cách duy trì một lượng tiền mặt và các khoản tương 
đương tiền ở mức mà Ban giám đốc cho rằng đủ để đáp ứng cho các hoạt động của công ty và 
giảm thiểu rủi ro do những biến động c ìa  luồng tiền.
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THUYẾT MINH BÁO CAO TAI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2014

Bảng dưới đây tổng hợp thời hạn thanh toán của các khoản nợ phải trả tài chính của Công ty dựa 
trên các khoản thanh toán dự kiền trên iợp đồng chưa được chiết khấu:

Ngày 31 tháng 12 năm 2014
Phải trả người bán 
Chi phí phải trả
Các khoản phải trả, phải nộp khác 
Nhận ký quỹ ký cược

Dưới 1 năm 
VND

13.008.829.456
3.236.411.397
4.087.794.472

251.300.000
20.584.335.325

Từ 1 đến 5 năm
VND

Tổng cộng 
VND

13.008.829.456 
3.236.411.397 
4.087.794.472 

531.300.000 
280.000.000 20.864.335.325

80.000.000

Ngày 31 tháng 12 năm 2013
Phải trà người bán 
Chi phí phải trả
Các khoản phải trả, phải nộp khác 
Nhận ký quỹ ký cược

13.504.700.365
3.443.683.417
10.282.066.871

251.300.000
27.481.750.653

- 13.504.700.365
3.443.683.417 
10.282.066.871

305.460.000 556.760.000
305.460.000 27.787.210.653

Công ty cho rằng mực độ tập trung rủ. ro đối với việc trả nợ là thấp. Công ty có đủ khả năng tiếp 
cận các nguồn vốn cần thiết.

iv. Giá trị hợp lý
m

So sánh giá trị hợp lý và giá trị ghi sổ

Giá triéghi sổ Giá tri• hợp lý
31/' 2/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

VND VND VND VND
Tài sản tài chinh

Ký quỹ ký cược 552,386.217 485.011.100 552.886.217 485.011.100
Phải thu khách hàng 12.277.1547.912 20.038.707.126 12 277.647.912 20.038.707.126
Các khoản phải thu khác 394.422.984 397.629.508 394.422.984 397.629.508
Đâu tư ngăn hạn 16.052.1307.826 12.838.128.433 16 052.607.826 12.838.128.433
Tiền và các khoản tương 8.668.394.099 14.781.070.186 8668.994.099 14.781.070.186
đương tiên

Tổng cộng 37.946.559.038 48.540.546.353 37.946.559.038 48.540.546.353

Nợ phải trả tài chính
Phải trả người bán 13.008.829.456 13.504.700.365 13.008.829.456 13.504.700.365
Chi phí phải trả 3.236.411.397 3.443.683.417 3.236.411.397 3.443.683.417
Các khoản phải trả, phải nộp 4.087.794.472 10.282.066.871 4.087.794.472 10.282.066.871
khác
Nhận ký quỹ ký cược 531.300.000 556.760.000 531.300.000 556.760.000

Tổng cộng 20.864.335.325 27.787.210.653 2C.864.335.325 27.787.210.653

Giá trị hợp lý của tài sản và nợ phải trả tài chính không được đánh giá và xác định một cách chính 
thức vào ngày 31 tháng 12 năm 201^ và ngày 31 tháng 12 năm 2013. Tuy nhiên, Ban Giám đốc 
đánh giá giá trị hợp lý của những tài Scin và phải trả tài chính này không có chênh lệch trọng yếu với 
giá trị ghi sổ của chúng tại ngày kết thíc năm tài chính.
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CÔNG TỴCỔ PHÂN MỸ PHẤM SÀI GÒN
930 Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
THUYẾT MINH BÁO CAO TAI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2014

8.

8.1

V. Phòng ngừa rủi ro

Công ty không áp dụng chính sách kế t 3 án phòng ngừa rủi ro.

Tài sản đảm bảo

Công ty thế chấp tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn trên 03 tháng đến 12 tháng có giá trị 4.000.000.000
VND của mình tại Ngân hàng thương mại cổ phân Đâu tư và Phát triển Việt Nam -  Chi nhánh Đông
Sài Gòn cho các khoản vay. (Xem thuyẻt minh 4.3)

CÁC THÔNG TIN KHÁC

Giao dịch với nhân sự chù chốt • i •

Thù lao cho các thành viên Hội đồng qi ản trị, Ban kiểm soát và Ban 3iám đốc trong năm như sau:

Tiện lương
Tiền thưởng và phụ cấp khác

2014
VND

3.937.404.383
1.087.378.086
5.024.782.469

2013
VND

3.308.566.674
791.396.110

4.099.962.784

8.2 Số dư với các bên có Hên quan

Vào ngày kết thúc năm tài chính, số dư phải trả với bên liên quan nh-F sau:

Công ty liên quan

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Nội dung nghiệp vụ 2014
VND

Mượn tiền 30.226.035

2013
VND

43.393.700

TRÀN THỊ NGỌC THỌ 
Người lập biểũ

—. / TRAN NGỌC CÁM
toán trữờng

¿ ¿p. HỔ

LÝ NGUYÉN LAN PHƯƠNG
Tổng Giám đốc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2015
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