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I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Thông tin khái quát 

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long. 

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

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 1500170900 do Sở Kế hoạch Đầu tư Vĩnh Long 

cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 18/10/2014. 

- Vốn điều lệ: 119.599.820.000 VND (Một trăm mười chín tỷ năm trăm chín mươi chín 

triệu tám trăm hai mươi ngàn đồng Việt Nam). 

- Vốn chủ sở hữu (31/12/2015): 1.448.613.664 đồng. 

- Trụ sở chính : 38  Đường 2/9, P.1, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long. 

- Điện thoại: (070) 3822 512 – 3822 516 – 3822 712.- Fax: (070) 3823 773. 

- Website: www.vinhlongfood.com.vn. Email: vinhlongfood@hcm.vnn.vn. 

- Mã cổ phiếu: VLF. 

 

2. Quá trình hình thành và phát triển 

2.1. Quá trình hình thành và phát triển 

2.1.1. Ngày thành lập: 
Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Vĩnh long được chuyển đổi từ DNNN sang 

Công ty cổ phần theo Quyết định số 2204/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 01/08/2006 của Bộ Nông 

Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, chính thức đi vào hoạt động vào ngày 29/12/2006, tiền thân là 

Công ty Lương thực thực phẩm Vĩnh long. 

 

2.1.2. Thời điểm niêm yết: 
Ngày 21/12/2010, toàn bộ cổ phiếu của Công ty chính thức được giao dịch tại Sở Giao 

dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh với mã cổ phiếu VLF. 

 

2.1.3  Thời gian các mốc sự kiện quan trọng: 
Năm 2007: Công ty chuyển sang Công ty cổ phần với vốn điều lệ ban đầu là 52 tỷ đồng. 

Cũng trong năm này, Công ty xây dựng hoàn chỉnh vùng kho Xí nghiệp CBLT số 8 (nay là XN 

mỹ Thới ) và Xí nghiệp Bao Bì, 2 Xí nghiệp này chính thức hoạt động từ tháng 4 và 5/2007. 

Chuyển đổi Xí nghiệp CBLT số 1 thành Xí nghiệp CB Nông sản và mở rộng thêm ngành hàng 

kinh doanh nông sản các loại từ tháng 8/2007. 

Năm 2009: Ngày 22/9/2009, Công ty thực hiện việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ 

đông hiện hữu theo tỷ lệ thưởng 1:1 để tăng vốn điều lệ từ 52 tỷ đồng lên 104 tỷ đồng theo Nghị 

quyết Đại hội đồng cổ đông và sự chấp thuận của UBCKNN. 

Năm 2010: Ngày 25/10/2010, Công ty triển khai Dự án nhà máy chế biến lương thực 

xuất khẩu tại huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang. Dự án được triển khai trên diện tích 78.000 m2 

với sức chứa lên đến 57.000 tấn. Ngày 12/11/2010 Công ty đã quyết định thành lập Công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên lương thực Kiên Nông với vốn điều lệ là 20 tỷ đồng từ Nhà máy 

chế biến này. 

Năm 2011: Ngày 25/8/2011, Công ty được Bộ Công Thương cấp giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo theo Nghị định số 109 của Chính phủ. Ngày 26/11/2011, 

Công ty khánh thành Xí nghiệp Tam Bình tại ấp Mỹ Phú 5, xã Tường Lộc, huyện Tam Bình tổng 

diện tích trên 8.400 m2, sức chứa là 12.000 tấn gạo các loại; 2 dây chuyền lau bóng gạo năng 

suất 16 tấn/giờ, khả năng chế biến gạo các loại trên 70.000 tấn/năm. 

 

http://www.vinhlongfood.com.vn/
mailto:vinhlongfood@hcm.vnn.vn
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Năm 2012: Công ty thực hiện việc tăng vốn từ 104 tỷ đồng lên 119.599.820.000 đồng 

vào ngày 07/08/2012 bằng hình thức phát hành cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 

thực hiện quyền là 20:3. 

Ngày 14 tháng 12 năm 2012 tại phiên họp Hội đồng Quản trị lần thứ 5, Hội đồng quản trị 

đã thống nhất cho Công ty mua Nhà Máy thức ăn thủy sản Domyfeed với tổng trị giá 

100.000.000.000 đồng. 

 

2.2. Các thành tích đã đạt được: 

Qua 23 năm hình thành, với 20 năm kinh doanh đạt hiệu quả Công ty CP Lương thực 

thực phẩm Vĩnh long đã được Chủ tịch nước, Các Bộ ngành, UBND Tỉnh ban tặng nhiều danh 

hiệu, bằng khen như Huân chương lao động hạng nhất, Bằng khen Doanh nghiệp phát triển đúng 

hướng và bền vững, tiêu biểu trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, chấp hành tốt chính sách thuế, Doanh nhân tiêu biểu 

ĐBSCL, liên tục được Bộ Công thương công nhận Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín. 
 

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh: 

3.1 Ngành nghề kinh doanh và sản phẩm chính của Công ty: 

- Sản xuất chế biến và kinh doanh lương thực (xuất khẩu và cung ứng gạo các 

loại):   
Công ty có 5 xí nghiệp chế biến gạo xuất khẩu, 01 nhà máy xay xát lúa. Hệ thống kho 

tàng Công ty có sức chứa gần 86.000 tấn, năng lực sản xuất chế biến 200.000 tấn/năm. Sản phẩm 

xuất khẩu chính: gạo trắng, gạo lức, gạo thơm, gạo nếp và gạo tấm các loại. Thị trường xuất khẩu 

chủ yếu Châu Á và Châu phi. Ngoài ra, Công ty còn cung ứng xuất khẩu cho các đơn vị trong 

nước. 

 

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

chiếc/năm. 

 

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

Vĩnh Long 

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

Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long 

3. Xí nghiệp Bao bì Ấp Phước Long, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, 

tỉnh Vĩnh Long 

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

Thới Lai, thành phố Cần Thơ 

5. Xí nghiệp Mỹ Thới Tổ 7 khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới, thành 

phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

6. Xí nghiệp An Bình Số 89/2 Lộ Vòng Cung, Phường An Bình, Quận 

Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
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4.Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 

4.1 Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý: 

 
 

Đại hội đồng cổ đông 

Hội đồng quản trị 

Ban Kiểm soát 

Tổng Giám đốc 

Phó Tổng Giám đốc 

Phòng TCHC 

P.Kinh doanh 

Phòng TCKT 

Các chi nhánh  

Phòng XNK 
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4.2 Các công ty con, công ty liên kết 

4.2.1 Công ty nắm giữ 100% vốn góp:  Không có 

4.2.2 Công ty có trên 50% vốn góp: 

 Tên công ty Địa chỉ Ngành kinh doanh 

chính 

Vốn điều lệ Tỷ lệ 

sở hữu 

Công ty TNHH 

Lương thực Kiên 

Nông 

Tổ 5, ấp Sư Nam, thị 

trấn Hòn Đất, huyện 

Hòn Đất, tỉnh Kiên 

Giang 

Xay xát, sấy và lau 

bóng gạo xuất khẩu 

80 tỷ 60% 

 

4.2.3 : 

Tên công ty Địa chỉ Ngành kinh 

doanh chính 

Vốn điều 

lệ 

Tỷ lệ 

sở hữu 

Công ty TNHH 

Thương mại Sài Gòn - 

Vĩnh Long 

26 đường 3/2, Phường 

1, Tp.Vĩnh Long, Tỉnh 

Vĩnh Long 

Thương mại và 

dịch vụ 

20 tỷ 26,25% 

Công ty cổ phần Nông 

Nghiệp Tam Nông 

Đường ĐT 844, Xã Phú 

Cường, Huyện Tam 

Nông, Tỉnh Đồng Tháp 

Sấy, kho tồn trữ, 

xay xát lúa gạo 

xuất khẩu 

500 tỷ 1,00% 

Cty CP Du lịch Sài gòn 

– Ninh chữ 

Khánh Hải, Ninh Hải, 

Ninh thuận 

Du lịch 87,4 tỷ  5,72% 

Nhà máy bia Sài gòn – 

Vĩnh long  

Thành phố Vĩnh Long, 

Tỉnh Vĩnh Long 

Sản xuất rượu bia, 

nước giải khát 

150 tỷ 1,00% 

 

5. Định hướng phát triển: 

5.1 Các mục tiêu chủ yếu: 

-  Xác định gạo là mặt hàng kinh doanh chủ lực, tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh về 

chất lượng và giá thành sản phẩm.  

- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, tiếp tục đổi mới bộ máy và phương thức 

quản lý, điều hành cho phù hợp với điều kiện và năng lực thực tế. 

- Củng cố và ổn định tình hình tài chính, nhân sự, ... đảm bảo đủ nguồn lực phục vụ cho 

hoạt động chính yếu của Công ty. 

 

5.2  Chiến lược phát triển trung và dài hạn: 

- Chiến lược thị trường:  

+ Thị trường trong nước: tập trung khai thác nhu cầu tiêu thụ nội địa để tăng sản lượng bán 

gạo. 

+ Thị trường nước ngoài: tiếp tục củng cố, giữ vững và ổn định các thị trường nhập khẩu 

gạo chủ yếu của Công ty như: thị trường Châu á và Châu phi;  áp dụng các biện pháp thường 

xuyên như gặp gỡ trực tiếp để trao đổi thông tin , ưu tiên chào hàng, có chính sách về giá phù hợp 

và cùng hợp tác giải quyết những vấn đề khó khăn để giữ vững mối quan hệ tốt đẹp với khách 

hàng truyền thống. Định hướng và tập trung khai thác thêm các thị trường tiềm năng bằng cách tổ 

chức đoàn trực tiếp đi khảo sát, nghiên cứu thị trường. 
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- Chiến lược sản phẩm và chất lượng sản phẩm:   

+ Qui hoạch lại vùng kho có nguồn nguyên liệu dồi dào 

+ Tập trung đầu tư thiết bị cho các Xí nghiệp để nâng cao chất lượng, phẩm cấp gạo do 

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

+ Tăng cường kiểm soát chất lượng gạo từ khâu nguyên liệu đầu vào, bảo quản, dự trữ 

đến khâu sản xuất chế biến  gạo để đạt chất lượng cao . 

+ Kết hợp cùng với Sở NN- PTNT và các Sở ban ngành chức năng của các Tỉnh có Xí 

nghiệp của Công ty qui hoạch vùng lúa chuyên canh , thuần chủng  chất lượng để từng bước thực 

hiện chiến lược thị trường,  đáp ứng ngày càng cao nhu cầu khách hàng . 

 

- Chiến lược về tài chính kế toán: 

+ Quản lý nguồn vốn chặt chẽ cũng như tăng cường công tác giám sát tổ chức hệ thống 

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

+ Khai thác hiệu quả nguồn ngoại tệ, dự báo tình hình biến động tỷ giá để có chính sách 

vay và trả nợ VND/USD phù hợp.  

+ Xây dựng được hệ thống kế toán quản trị nhằm cung cấp cho Ban Lãnh đạo những 

thông tin kế toán kịp thời, phục vụ công tác điều hành sản xuất kinh doanh , sử dụng tốt nhất mọi 

nguồn lực của Công ty. 

 

5.3  Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty 

- Xây dựng các biện pháp phòng ngừa rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, 

phòng chống cháy nổ đảm bảo an toàn trong sản xuất, bảo quản, vận chuyển. Hàng năm các xí 

nghiệp đều được đánh giá tác động môi trường, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường ảnh 

hưởng đến công đồng dân cư. 

- Đầu tư nâng cấp đổi mới công nghệ nhằm tăng năng suất, chất lượng, giảm tiêu thụ 

điện, nước và vật tư phục vụ sản xuất, năng cao năng lực xếp dỡ hàng hóa. 

 

6. Các rủi ro: 

6.1. Rủi ro về kinh doanh: 

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

- Rủi ro về nguyên liệu đầu vào: nguồn cung mang tính thời vụ và chịu ảnh hưởng bởi 

yếu tố thời tiết, tác động đến chất lượng, sản lượng và giá cả nguyên liệu đầu vào 

- Rủi ro về biến động giá gạo xuất khẩu: nguồn cung dồi dào từ Ấn Độ, Thái Lan ảnh 

hưởng trực tiếp giá gạo xuất khẩu Việt Nam nói chung và Công ty nói riêng. Sự cạnh tranh 

không lành mạnh giữa các doanh nghiệp nội địa cùng ngành trong xuất khẩu và thu mua lúa gạo 

như đầu cơ, ghim hàng chờ giá lên cao, hoặc dìm giá gạo xuống thấp. 

- Rủi ro về thị trường tiêu thụ: các thị trường tiêu thụ truyền thống như Philippine, 

Indonesia, Malaysia giảm nhập khẩu do thực hiện chương trình tự túc lương thực. 

- Rủi ro về nguồn vốn hoạt động:  Khi lãi suất tăng cao hoặc ngân hàng thắt chặt tín dụng, 

Công ty sẽ khó khăn trong việc tạo vốn để duy trì và phát triển kinh doanh. 

- Rủi ro từ kinh tế và các chính sách của Nhà nước: các yếu tố như tốc độ tăng trưởng 

kinh tế, lạm phát, mất cân đối cung cầu lương thực trong và ngoài nước... đều tác động đến 

doanh thu và lợi nhuận của Công ty. Công ty kinh doanh trong ngành lương thực nên bất kỳ 

những thay đổi nào từ chính sách Nhà nước đều tác động đến Công ty. Chính sách không ổn định 

hoặc thiếu độ dài cũng có tác động không nhỏ đến các doanh nghiệp xuất khẩu.  
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Để quản lý các rủi ro trên, Ban Tổng Giám đốc Công ty phải linh hoạt nhạy bén trong 

việc nắm bắt và phân tích kỹ thông tin thị trường để đưa ra những quyết sách theo từng thời 

điểm mua - bán – tồn kho thích hợp để tạo hiệu quả cao nhất.   

 

6.2. Rủi ro ngoại tệ và lãi suất: 

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

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

 Sự biến động về tỷ giá sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu xuất khẩu của công ty. Công 

ty quản lý rủi ro này bằng cách tối ưu thời hạn thanh toán các khoản nợ, dự báo tỷ giá ngoại tệ, 

lựa chọn thời điểm bán các khoản ngoại tệ tại thời điểm tỷ giá cao, sử dụng tối ưu nguồn tiền 

hiện có để cân bằng giữa rủi ro tỷ giá và rủi ro thanh khoản.  

- Rủi ro lãi suất: là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của Công 

cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của lãi suất thị trường. Rủi ro lãi suất của Công ty 

chủ yếu liên quan đến các khoản tiền gửi có kỳ hạn và các khoản vay có lãi suất thả nổi.  

Sự biến động lãi suất sẽ ảnh hưởng đến chi phí lãi vay, tác động trực tiếp đến chi phí và 

lợi nhuận. Công ty quản lý rủi ro này bằng cách phân tích tình hình thị trường để đưa ra các 

quyết định hợp lý trong việc chọn thời điểm vay và kỳ hạn vay thích hợp nhằm có được các lãi 

suất có lợi nhất cũng như duy trì cơ cấu vay với lãi suất thả nổi và cố định phù hợp. 

 

6.3. Rủi ro tín dụng 

 Rủi ro tín dụng là rủi ro mà một bên tham gia trong hợp đồng không có khả năng thực 

hiện được nghĩa vụ của mình dẫn đến tổn thất về tài chính cho Công ty. Công ty có rủi ro tín 

dụng phát sinh chủ yếu từ các khoản phải thu khách hàng. Công ty quản lý rủi ro này bằng cách 

ban hành quy chế bán hàng, phân công Phòng TCKT thực hiện kiểm tra việc tuân thủ qui chế 

bán hàng này và theo dõi nợ phải thu để đôn đốc thu hồi.  

 

6.4.  Rủi ro thanh khoản 

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

thiếu tiền. Rủi ro thanh khoản của Công ty chủ yếu phát sinh từ việc các tài sản tài chính và nợ 

phải trả tài chính có các thời điểm đáo hạn lệch nhau.Công ty quản lý rủi ro này bằng cách 

thường xuyên theo dõi các yêu cầu về thanh toán hiện tại và dự kiến trong tương lai để duy trì 

một lượng tiền cũng như các khoản vay ở mức phù hợp, giám sát các luồng tiền phát sinh thực tế 

với dự kiến nhằm giảm thiểu ảnh hưởng do biến động của luồng tiền. 

 

6.5.  Rủi ro về giá chứng khoán 

 Các chứng khoán do Công ty nắm giữ có thể bị ảnh hưởng bởi các rủi ro về giá trị tương 

lai của chứng khoán đầu tư. Công ty quản lý rủi ro về giá chứng khoán bằng cách thiết lập hạn 

mức đầu tư và đa dạng hóa danh mục đầu tư.  
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II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

1. Tình hình hoạt động sản suất kinh doanh:  

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh : 

STT Chỉ tiêu Trị giá (đồng) 
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 209.149.657.431 

2 Các khoản giảm trừ doanh thu - 

3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ  209.149.657.431 

4 Giá vốn hàng bán 202.598.540.678 

5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ  6.551.116.753 

6 Doanh thu hoạt động tài chính 1.713.033.489 

7 Chi phí tài chính 26.391.194.595 

 Trong đó: chi phí lãi vay 24.033.576.981 

8 Phần lãi hoặc lỗ trong Cty liên doanh, liên kết 5.120.009.774 

9 Chi phí bán hàng 11.419.339.484 

10 Chi phí quản lý doanh nghiệp 50.787.585.980 

11 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (75.213.960.043) 

12 Thu nhập khác 5.488.250.932 

13 Chi phí khác 4.165.357.630 

14 Lợi nhuận khác 1.322.893.302 

15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (73.891.066.741) 

16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành - 

17 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 168.724.539 

18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (74.059.791.280) 

19 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số  

20 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (74.059.791.280) 

21 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (6.192) 

 
1.2 Tình hình thực hiện so với kế hoạch :  

Stt Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 

2015 (1) 

Thực hiện 

2015 (2) 

Thực hiện 

2014 (3) 

% so với  

(2)/(1) 

% so với 

(2)/(3) 

1 Sản lượng bán ra        

A Lương thực(qui gạo) Tấn 100.000 23.329 76.507 23% 30% 

B Bao bì  Chiếc 6.000.000 - 2.800.281 - - 

C Thức ăn thủy sản Tấn - - 9.358 - - 

2 Tổng Doanh thu  Tr.đ 1.300.000 209.150 802.545 16% 26% 

3 Lãi/-Lỗ trước thuế Tr.đ 3.500 -73.891 - 59.588  23% 

 

1.3 Phân tích kết quả: 

- Năm 2015, các chỉ tiêu về sản lượng bán ra và doanh thu không đạt so với kế hoạch đề 

ra và giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2014. Nguyên nhân là do Công ty gặp khó khăn về tài 

chính, chỉ hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 với số lượng rất ít nên không đủ bù chi 

phí, 6 tháng cuối năm 2016 không hoạt động phải gánh chí phí . 

 - Lợi nhuận trước thuế âm 73.891 triệu đồng do bán Nhà máy TATS Domyfeed lỗ 28,62 

tỷ đồng, trích dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 33,28 tỷ đồng , năm 2016 không có vốn hoạt 

động chỉ kinh doanh với sản lượng ít trong 6 tháng đầu năm 2015 nên không đủ bù chi phí, 6 

tháng cuối năm  không hoạt động phải gánh các chi phí. 
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2. Tổ chức và nhân sự 

2.1. Danh sách ban điều hành 

Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm 

Ông Trần Thanh Hùng  Tổng Giám đốc Ngày 13 tháng 10 năm 2014 

Ông Nguyễn Văn Hồ Phó Tổng Giám đốc Ngày 11 tháng 03 năm 2010 

Ông Phan Ngọc Bình Kế toán trưởng Ngày 29 tháng 12 năm 2006 

Tóm tắt lý lịch của Ban Tổng Giám đốc  

Ông TRẦN THANH HÙNG  :  Tổng Giám đốc 

Năm sinh    : 1965 

Trình độ chuyên môn   : Cử nhân kinh tế - Kế toán tổng hợp 

Sở hữu cá nhân (24/01/2014)  : 0 cổ phiếu 

 

Ông NGUYỄN VĂN HỒ   : Phó Tổng Giám đốc 

Năm sinh    : 1966 

Trình độ chuyên môn   : Cử nhân Kinh tế Ngành QTKD  

Sở hữu cá nhân (24/01/2014)  : 0 cổ phiếu 

 

Ông PHAN NGỌC BÌNH  : Kế toán trưởng  

Năm sinh     : 1975 

Trình độ chuyên môn    : Cử nhân kinh tế TCKT 

Sở hữu cá nhân (24/01/2014)  : 3.601 cổ phiếu 

 

2.2. Những thay đổi trong ban điều hành 

Năm 2015, Công ty có sự thay đổi trong Ban điều hành như sau: HĐQT chấp thuận đơn 

xin nghỉ việc của Ông Nguyễn Ngọc Vinh – Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 1/10/2015 

theo Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 29/9/2015. Ban Điều Hành  

 

2.3 Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối 

với người lao động 

2.3.1  Số lượng cán bộ, nhân viên:  

- Tổng số lao động tại thời điểm 1/1/2015  163 người 

Tăng trong  kỳ          0 người 

Giảm trong kỳ      106 người 

- Tổng hiện có của Công ty là       57 người.  

 

2.3.2 Trình độ chuyên môn:  

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

Đại Học 35 62% 

Cao đẳng 03 5% 

Trung cấp 12 21% 

Lao động phổ thông 07 12% 

Tổng 57 - 
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2.3.3 Chính sách đối với người lao động : 

 - Chế độ lương: Công ty trả lương cho người lao động theo hệ số công việc với từng vị 

trí/chức danh công việc. Năm 2015, mặc dù tình hình hoạt động Công ty gặp nhiều khó khăn 

nhưng Công ty vẫn đảm bảo chi trả tiền lương cho người lao động đầy đủ kịp thời, thu nhập bình 

quân trong năm ở mức 6 triệu đồng/người/tháng. 

- Bảo hiểm và phúc lợi : 

+ Tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định cho tất cả người lao động. 

+ Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, trợ cấp ốm đau, hoàn cảnh khó khăn cho người lao 

động. 

+ Trang bị đồng phục phương tiện bảo hộ lao động 

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

+ Đầu tư nâng cấp cải thiện cơ sở vật chất, phương tiện, môi trường làm việc và nghỉ ngơi 

cho người lao động. 

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

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

 

2.3.4 Chính sách đào tạo nguồn nhân lực: 

 - Đạo tạo nguồn nhân lực: Tập trung đào tạo chiều sâu về quản lý điều hành và chuyên 

môn nghiệp vụ cho người lao động. 

- Công ty thực hiện tuyển dụng đúng người cho đúng vị trí, tránh dư thừa nguồn nhân lực, 

cũng như đảm bảo đáp ứng nhu cầu thực tế của công ty.  

 

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 

3.1. Các khoản đầu tư lớn 

Với năng lực hiện tại, đánh giá và dự báo nhu cầu thị trường về sản phẩm của Công ty sẽ 

không tăng, Công ty không chủ trương mở rộng hoạt động kinh doanh nên không phát sinh 

khoản đầu tư lớn. 

 

3.2. Các công ty con, công ty liên kết 

3.2.1  Công ty TNHH LT Kiên Nông   

- Ngày thành lập   : Tháng 11/2011 

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

- Vốn điều lệ   : 80 tỷ đồng   

- Tỷ lệ nắm giữ   : 60% 

- Tiến độ xây dựng  : đã hoàn thành việc san lắp mặt bằng và hệ thống trạm điện. 

- Tổng tài sản năm 2015 : 7.937.668.091 đồng 

- Vốn chủ sở hữu 2015 : 7.937.668.091 đồng 

3.2.2 Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn – Vĩnh Long (liên kết) 

- Ngày thành lập   : Tháng 3/2004 

- Vốn điều lệ    : 20 tỷ đồng 

- Tỷ lệ nắm giữ   : 26,25% 

- Một số chỉ tiêu 2015 

+ Tổng Tài sản   :    65.362.624.495 đồng 

+ Vốn chủ sở hữu   :    41.852.430.698 đồng  

+ Doanh thu thuần   :  409.449.769.184 đồng  

+ Lợi nhuận trước thuế  :    25.125.227.321 đồng 

+ Lợi nhuận sau thuế  :    19.508.418.187 đồng 

 



Báo cáo thường niên  11        

4. Tình hình tài chính 

4.1. Tình hình tài chính 

Stt Chỉ tiêu 2014 2015 
%(+tăng/- 

giảm) 

1 Tổng giá trị tài sản 353.037.088.201 193.295.506.127 -45% 

2 Doanh thu thuần 802.544.542.893 209.149.657.431 -74% 

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (80.570.908.055) (75.213.960.043) -07% 

4 Lợi nhuận khác 20.982.554.690 1.322.893.302 -94% 

5 Lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết 5.016.263.426 5.120.009.774 02% 

6 Lợi nhuận trước thuế (59.588.353.365) (73.891.066.741) +24% 

7 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ (63.630.110.833) (74.059.791.280) +16% 

8 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức N/A N/A - 

 

 

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Chỉ tiêu 2014 2015 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   

- Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần) 0,62 0,05 

- Hệ số thanh toán nhanh (lần) 0,59 0,02 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   

- Hệ số nợ/Tổng tài sản (lần) 0,75 0,99 

- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu (lần) 3,01 132,43 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   

- Vòng quay hàng tồn kho (lần) 10,02 37,10 

- Vòng quay tổng tài sản (lần) 1,30 0,77 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

- Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 5,87% 35,41% 

- Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu -51,12% 5.112,46% 

- Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản -12,74% 38,31% 

- Lợi nhuận thuần từ HĐKD/Doanh thu thuần -10,66% 38,41% 

 

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

5.1. Cổ phần 

 Tổng số cổ phần đã phát hành:     11.959.982 cổ phần 

 Loại cổ phần đã phát hành:     cổ phần phổ thông 

 Cổ phần tự do chuyển nhượng:     11.959.982 cổ phần 
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5.2. Cơ cấu cổ đông 

* Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 31/12/2015: 

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

1 Cổ đông Nhà nước      4.784.000  40,00% 1 

2 Cá nhân      3.675.809  30,73%        245  

2.1 - Trong nước        3.576.262  29,90%         237  

 + Cổ đông lớn         611.800  5,12% 1 

 + Cổ đông nhỏ      2.964.462  24,79% 236 

2.2 - Ngoài nước             99.547  0,83%             8  

 + Cổ đông nhỏ           99.547  0,83% 8 

3 Tổ chức      3.500.173  29,27%          13  

3.1 - Trong nước        3.366.201  28,15%             9  

 + Cổ đông lớn      2.792.864  23,35% 1 

 + Cổ đông nhỏ         573.337  4,79% 8 

3.2 - Ngoài nước           133.972  1,12%             4  

  + Cổ đông lớn                  -    0,00% 0 

 + Cổ đông nhỏ         133.972  1,12% 4 

Tổng cộng    11.959.982     100,00%  259 

 

+ Cổ đông Nhà nước 

CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM 

Trụ sở hoạt động 

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

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

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

 

+ Danh sách cổ đông lớn  

STT Tên Cổ đông Địa chỉ 
Số cổ 

phần 
Tỷ lệ 

1 Tổng Công ty Lương thực 

Miền Nam 

42 Chu Mạnh Trinh. 

TPHCM 

4.784.000 40.00 % 

2 CTCP Đầu tư và Phát triển 

Nguyễn Kim 

1-5 Trần Hưng Đạo. 

Q 1. TP.HCM 

2.792.864 23.35 % 

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

P6, Q3 TPHCM 

611.800 5,12% 

Tổng cộng  8.188.664 68,47% 

 

5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:  

 Trong năm Công ty không phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. 

5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ:  

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

mailto:vsfc@fmail.vnn.vn
http://www.vinafood2.com/
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5.5. Các chứng khoán khác:  

 Công ty không có chứng khoán khác. Công ty không có các cam kết chưa thực hiện liên 

quan đến việc phát hành chứng khoán đến thời điểm hiện tại. 

 

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015: 

 Năm 2015, ngành lương thực có những đặc điểm tình hình chung như sau : 

 - Sản lượng lúa cả nước ước đạt 45,2 triệu tấn tăng 240,9 ngàn tấn so với năm 2014 do diện 

tích gieo trồng ước tính đạt 7,8 triệu ha, tăng 18,7 ngàn ha, năng suất đạt 57,7 tấn/ha. 

 

 - Theo báo cáo của Hiệp Hội Lương thực Việt Nam, năm 2015 cả nước xuất khẩu đạt 6,568 

triệu tấn, kim ngạch đạt 2,680 tỷ USD (FOB), giá xuất khẩu bình quân 407,97 USD/MT. So với 

cùng kỳ năm 2014 tăng 4% về số lượng, giảm 3,94% về trị giá, giá bình quân giảm 33,7 

USD/MT. Hợp đồng tập trung 2 triệu tấn chiếm 30,44%, hợp đồng thương mại 4,568 triệu tấn 

chiếm 69,56%. Xuất khẩu gạo chính thức của Việt Nam năm 2015 được xếp thứ ba sau Ấn độ và 

Thái lan. 

 

 - Thị trường xuất khẩu so với năm 2014 không có sự thay đổi nhiều, thị trường châu Á 

chiếm tỷ trọng 74,5%; Châu phi chiếm 13,77% ; châu mỹ chiếm 6,72% ; còn lại thị trường châu 

âu, châu úc, Trung đông chiếm tỷ trọng nhỏ do dung lượng thị trường và nhu cầu các loại gạo 

đặc thù. 

 

 - Chất lượng gạo so với năm 2014 : gạo 5% tấm tăng nhiều do nhu cầu tăng từ Cuba, 

Philippines, Malaysia, Indonesia và Trung Quốc ;  gạo 15% tấm giảm mạnh do sự thay đổi chất 

lượng nhập khẩu gạo 5% thay cho gạo 15% ; Gạo 25% tấm tăng do nhu cầu từ philippines. Gạo 

thơm tiếp tục tăng mạnh sau khi có sự phát triển trong năm 2014 do sản lượng tăng, giá cạnh 

tranh và đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thị trường. Chỉ có Nếp giảm đáng kể và tấm tăng mạnh do nhu 

cầu từ Trung Quốc. 

 

- Giá gạo xuất khẩu : Năm 2015, giá gạo xuất khẩu 5% tấm biến động giảm so với năm 

2014 từ 50-75 USD/MT., liên tiếp 2 năm giảm từ mức cao nhất 465 USD/MT xuống mức thấp 

nhất 330 USD/MT, chênh lệch 135 USD/MT. Riêng gạo thơm Jasmine 5% tấm biến động tăng 

giảm trong khoảng 520 – 445 USD/MT giá cao nhất trong tháng 1 và thấp nhất trong tháng 12. 

Nếp biến động trong khoảng 490 – 460 USD/MT. 

 

- Giá gạo trong nước : do giá xuất khẩu giảm nên giá lúa gạo trong nước cũng sút giảm 

theo nhưng vẫn ổn định và không biến động nhiều như giá xuất khẩu do thực hiện mua tạm trữ 

lúa gạo vụ Đông xuân và kết hợp thực hiện các hợp đồng tập trung philippines. Giá bình quân 

lúa thường tại kho trong năm 2015 giảm khoảng 335 đồng/kg so với năm 2014, lúa thơm và hạt 

dài giảm bình quân 355 đồng /kg. 

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

của VinhlongFood còn có những khó khăn riêng do nợ phải thu phải trả còn nhiều, không có 

vốn hoạt động, nên kết quả đạt được rất thấp , cụ thể như sau: 

Năm 2015 Công ty xuất khẩu đạt 10.260 tấn so với cùng kỳ năm trước giảm 70%, chỉ 

đạt 17% kế hoạch đề ra; kim ngạch xuất khẩu 3.741.942 USD so với cùng kỳ giảm 75%; giá 

gạo xuất khẩu giá xuất khẩu bình quân của Công ty trong năm 365 USD/MT giảm 75 

USD/MT so với năm 2014. Trong năm, Công ty tiêu thụ nội địa và cung ứng xuất khẩu đạt 

13.069 tấn so với cùng kỳ năm 2014 đạt 31%, so với kế hoạch đạt 32%. Nguyên nhân do 

năm 2015, Công ty gặp khó khăn về tài chính, không có vốn hoạt động, chỉ hoạt động SXKD 
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6 tháng đầu năm với số lượng rất ít, nên không đủ bù chi phí; 6 tháng cuối năm do không 

hoạt động, phải gánh chi phí quản lý, lãi vay ngân hàng; đồng thời bán Nhà máy thức ăn thủy 

sản lỗ 28,62 tỷ đồng, phải trích dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi là 33,28 tỷ đồng, làm 

tăng chi phí quản lý doanh nghiệp, giảm kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nên lợi 

nhuận trước thuế âm 73,89 tỷ đồng.  
 

2. Tình hình tài chính 

2.1. Tình hình tài sản 

 Tổng tài sản của Công ty cuối năm 2015 là 193.295.506.127 đồng giảm 159.741.582.074 

đồng so với năm 2014 (giảm 45,25%) trong đó tài sản ngắn hạn giảm 58.277.385.943 đồng 

(giảm 39,6%)  và tài sản dài hạn giảm 101.464.196.131 đồng (giảm 49,3%) 

 Nguyên nhân tài sản ngắn hạn giảm là do tiền gửi ngắn hạn, hàng tồn kho giảm, trích dự 

phòng các khoản nợ khó đòi. Tài sản dài hạn giảm là do trong năm Công ty thanh lý các tài sản 

cố định không cần dùng để trả nợ Ngân hàng. 

 

2.2. Tình hình nợ phải trả 

Nợ phải trả năm 2015 trên BCTC hợp nhất là 191.846.892.463 đồng giảm 85.649.541.502 

đồng so với năm 2014 (giảm 30,9%). Trong đó nợ ngắn hạn giảm 44.638.174.7764 đồng. 

Nguyên nhân là do nợ vay ngắn hạn giảm. 

 

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: 

- Định biên bộ máy tổ chức tập trung vào ngành hàng chính là kinh doanh gạo. 

- Phân quyền cho Phó Tổng Giám đốc để đảm bảo tính hiệu quả, sâu sát và nhanh chóng 

trong việc triển khai các công việc . 

 - Điều chỉnh, bổ sung các qui định, nội qui nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế của 

Công ty. 

 

4. Kế hoạch SXKD năm 2016: 

4.1  Nhận định tình hình :  
Theo báo cáo Hiệp Hội Lương thực Việt Nam, tình hình thị trường gạo thế giới năm 2016 

được đánh giá qua các yếu tố sau : 

- Nguồn cung cấp quan trọng nhất sẽ ảnh hưởng đến thị trường gạo thế giới năm 2016 là 

Thái Lan và Ấn độ.  

+ Thái Lan : Năm 2016, dự báo sản lượng gạo xuống mức thấp nhất chỉ  đạt 16,4 triệu tấn 

gạo xay xát từ mức 18,75 triệu tấn trong năm 2015. Tuy nhiên tồn kho chính phủ vẫn còn 13 

triệu tấn, sẽ là nguồn cung cấp dồi dào bù đắp sản lượng sút giảm và duy trì xuất khẩu ở mức 

cao, dự kiến 9 triệu tấn năm 2016. 

+ Ấn độ : sản lượng còn tùy thuộc vào thời tiết và mối tương quan với tồn kho lúa mì còn 

lớn. 

- Về tiêu thụ : cần theo dõi sát tác động của El Nino, được xem như mạnh nhất trong vòng 

50 năm, ảnh hưởng sản xuất và tăng nhu cầu nhập khẩu ở các nước tiêu thụ gạo chính là Trung 

quốc, Philippines, Indonesia, Malaysia và Châu phí. Dự báo các nước Chấu Á sẽ nhập khẩu 

nhiều hơn nhưng Châu phi tùy thuộc vao khả năng tài chính, thanh toán và sức mua của người 

tiêu thụ. 

 

 

 



Báo cáo thường niên  15        

4.2 Mục tiêu SXKD:   
Trên cở sở phân tích tình hình thị trường ; điều kiện và khả năng thực tế, Công ty đề ra  

mục tiêu SXKD năm 2016 như sau :  

- Kinh doanh lương thực 35.000 tấn qui gạo (trong đó: xuất khẩu 15.000 tấn, bán nội địa 

20.000 tấn). 

- Tổng Doanh thu đạt 350 tỷ đồng 

- Lợi nhuận đạt 1 tỷ đồng. 

- Tiếp tục củng cố tình hình tài chính, tăng cường thu hồi các khoản đầu tư, công nợ còn 

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

của Công ty. 

 

4.3   Kế hoạch thực hiện:  
4.3.1 Về kinh doanh : 

 - Duy trì và phát triển thị phần trong nhóm khách hàng cũ trên cơ sở tính toán giá thành 

chào giá cạnh tranh và nâng cao chất lượng sản phẩm. 

- Cải tiến cung cách kinh doanh theo hướng năng động và linh hoạt hơn để tăng cường 

phát triển thêm khách hàng và thị trường mới. 

- Nghiên cứu thị trường, thu thập và xử lý thông tin kịp thời chính xác.  

- Xác định khả năng thực tế và lợi thế tại địa bàn từng Xí nghiệp để phát huy thế mạnh 

của Xí nghiệp trong việc lựa chọn nguồn nguyên liệu có chất lượng ổn định ngay từ khâu đầu 

vào, giúp Công ty định hướng đúng việc mua – bán – dự trữ sao cho vừa đáp ứng được nhu cầu 

thị trường vừa đạt hiệu quả . 

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

 

4.3.2 Về tài chính : 
- Tích cực thu hồi công nợ tồn đọng để có nguồn trả nợ cho Ngân hàng và đề ra biện pháp 

xử lý tiếp những công nợ xấu. Trên cơ sở đó tái cấu trúc tài chính khơi thông nguồn vốn để khởi 

động lại hoạt động của Công ty. 

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý dòng tiền như tranh thủ các nguồn vay lãi suất 

thấp, kiểm soát tiền mặt thường xuyên, tập trung nguồn tiền để cân đối nguồn thanh toán kịp 

thời, giảm số dư nợ vay. 

- Lập kế hoạch và có biện pháp để quản lý chặt chẻ các chi phí phát sinh trong quá trình 

SXKD, định kỳ kiểm tra đánh giá chi phí thực tế phát sinh so với kế hoạch để tìm giải pháp khắc 

phục. 

- Thường xuyên kiểm soát nợ phải thu trong hạn, quá hạn, có kế hoạch thu hồi công nợ 

đúng như cam kết trong hợp đồng. 

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

có hiệu quả. 

- Tích cực tìm kiếm các đối tác để chào bán các kho tàng hoạt động không hiệu quả để 

tăng nguồn vốn hoạt động cho Công ty. 

5. Giải trình của BGĐ với ý kiến kiểm toán (nếu có)  

 

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty 

Năm 2015 là năm Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn hoạt động, doanh 

thu chỉ đạt 209.150 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế âm 73.891 triệu đồng. Các nguyên nhân cụ 

thể đã được Ban Điều hành nêu tại Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc Công ty khoản 

III mục 1.1.3 trang 15. 

 Trong năm, Hội đồng Quản trị đã thực hiện trách nhiệm của mình đối với công tác lãnh 

chỉ đạo các hoạt động của Công ty, đã tổ chức và được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 
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thống nhất phương án hoạt động trong thời gian tới như sau : «  

 ».  

2.Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty 

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã quyết định cho 01 Phó Tổng Giám đốc nghỉ việc 

theo đơn. Ban Điều hành Công ty còn 2 người, cũng đảm bảo đủ năng lực, trình độ chuyên môn 

để thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT được Ban Điều hành tổ chức triển khai đầy đủ, 

kịp thời. Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các giải pháp để giảm bớt chi phí hoạt động và chủ 

động  đề xuất HĐQT các giải pháp cần thiết về tài chính, phương thức bán tài sản, thu hồi công 

nợ,... để hoạt động của Công ty tiếp tục được duy trì.Ngoài ra, Ban Điều Hành cũng đã thực hiện 

tốt các công tác Đảng, Đoàn thể. 

 

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị: 

 Trên cơ sở đánh giá các mặt hoạt động của Công ty và Ban Điều hành, cộng với nhận 

định tình hình thực tế của Công ty,  HĐQT đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cần 

thực hiện trong năm 2016 như sau : 

- Tập trung chỉ đạo và giám sát Ban Điều hành triển khai thực hiện phương án hoạt động 

đã được ĐHĐCĐ bất thường lần 2 phê duyệt.  

- Tiếp tục chỉ đạo Ban Điều hành tích cực thu hồi công nợ, thanh lý các tài sản không cần 

dùng, để trả nợ cho các Ngân hàng và đề nghị các Ngân hàng gia hạn nợ, giảm lãi vay, tài trợ 

vốn cho Công ty hoạt động. 

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

năng cạnh tranh.  

 

V.QUẢN TRỊ CÔNG TY 

1. Hội đồng quản trị 

1.1. Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị 

STT Họ Tên CP sở hữu Phân loại thành viên 

Thành viên 

HĐQT công 

ty khác 

1 Châu Hiếu Dũng   Đại diện cổ đông lớn  

 2 Phạm Văn Ẩn  Đại diện cổ đông lớn  

3 Đoàn Minh Thư  Đại diện cổ đông lớn  

4 Cao Minh Lãm  Đại diện cổ đông lớn  

5 Nguyễn Thanh Hoàng    

 

1.2. Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị 

HĐQT thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình tuân thủ đúng qui định pháp luật, Điều lệ 

Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT thông qua quyết định bằng hình thức biểu 

quyết tại các cuộc họp.  

Năm 2015, Hội đồng quản trị có sự thay đổi như sau : 

- Ông Nguyễn Ngọc Nam được bầu làm Chủ tịch HĐQT thay Ông Nguyễn Thọ Trí theo 

Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty ngày 20/4/2015. 

- Ông Châu Hiếu Dũng được bầu làm Chủ tịch HĐQT thay Ông Nguyễn Ngọc Nam theo 
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NGhị quyết số 36/NQ-HĐQT ngày 23/11/2015 của HĐQT ngày 23/11/2015. 

- Ông Phạm Văn Ẩn tham gia Hội đồng quản trị từ ngày 24/11/2015 thay ông Nguyễn Ngọc 

Nam.  

- Ông Đoàn Minh Thư  tham gia Hội đồng quản trị từ ngày 19/8/2015 thay ông Nguyễn 

Văn Kim. 

Trong năm Hội đồng quản trị đã tiến hành 09 phiên họp và ban hành 09 Nghị quyết thuộc 

diện công bố thông tin. Các cuộc họp trong năm của HĐQT không có cuộc họp riêng của các thành 

viên HĐQT độc lập không điều hành, chi tiết như sau: 

Các cuộc họp của HĐQT: 

TT Thành viên HĐQT  Chức vụ  Số buổi 

họp 

tham 

dự  

Tỷ lệ  Ghi chú  

1 Ông Nguyễn Thọ Trí   Chủ tịch 4/9 44% 
Tham gia HĐQT đến 

tháng 3/2015 

2 Ông Nguyễn Ngọc Nam  Chủ tịch  5/9 55% 
Tham gia HĐQT từ 

tháng 4/2015 đến 

tháng 11/2015 

3 Ông  Châu Hiếu Dũng   Chủ tịch 9/9 100% 
Được bầu giữ chức 

Chủ tịch HĐQT từ 

tháng 11/2014 

4 Ông Nguyễn Văn Kim Ủy viên 0/9 0% 
Ủy quyền ông Đoàn 

Minh Thư dự họp 

5 Ông Nguyễn Thanh Hoàng  Ủy viên 8/9 89% 
Ủy quyền Ông Trần 

Thanh Hùng dự họp 

6 Ông Cao Minh Lãm Ủy viên 8/9 89% Ủy quyền Ông Đoàn 

Minh Thư dự họp 

7 Ông Đoàn Minh Thư  Ủy viên  4/9 44% Tham gia HĐQT từ 

tháng 8/2015 

8 Ông Phạm Văn Ẩn Ủy viên 1/9 11% Tham gia HĐQT từ 

tháng 11/2014 

 

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

TT Số nghị quyết  Ngày  Nội dung  

 

 

1 

 

 

01/NQ-HĐQT 

 

 

05/01/2015 

- Thống nhất duyệt quỹ lương năm 2015 

- Thống nhất bán đấu giá NMTATS Domyfeed, giá 

khởi điểm chưa bao gồm VAT là 79,2 tỷ đồng.  

 

 

2 

 

11/NQ-HĐQT 

 

17/04/2015 
 

Thống nhất bán Nhà máy TATS Domyfeed.  

 

3 

 

12/NQ-HĐQT 

 

20/04/2015 
Nghị quyết thay đổi và bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm 

kỳ 2012-2016.  

4 16/NQ-HĐQT 29/6/2015 - Thống nhất loại bỏ Công ty CP Nông Nghiệp Tam 

Nông ra khỏi danh sách thành iên của Cty TNHH 

Lương thực Kiên Nông theo qui định của Pháp luật. 

- Thống nhất chủ trương thoái vốn đầu tư ra bên 

ngoài tại các Công ty : Cty CP NN Tam Nông, Cty 

CP Du lịch Sài gòn Ninh chữ. 
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- Thống nhất sáp nhập Phòng Kỹ Thuật xây dựng cơ 

bản vào Phòng Kế hoạch Chiến lược và đổi tên thành 

Phòng Kinh doanh từ ngày 1/7/2015. 

- Thống nhất ngưng hoạt động chờ bán tài sản đối 

với Xí nghiệp Phú Lộc và Xí nghiệp An Bình kế từ 

ngày 31/7/2015. 

- Thống nhất giải thể Xí nghiệp Nông sản và Nhà 

máy thức ăn thủy sản Domyfeed kể từ ngày 

1/7/2015. 

- Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư 

vấn A&C làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 

năm 2015. 

- Thống nhất phân công người đại diện quản lý vốn 

đầu tư ra bên ngoài của Công ty tại các Công ty như: 

Cty CP Du lịch Sài gòn – Ninh chữ, Cty TNHH 

Lương thực Kiên Nông, Cty TNHH TM Sài gòn – 

Vĩnh long, Cty CP NN Tam Nông.  

 

5 

 

19/NQ-HĐQT 

 

19/08/2015 
Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các 

thủ tục liên quan đến việc xử lý đối với các tài sản là 

quyền sử dụng đất và Nhà ở tại Văn Phòng đại diện 

31 Nguyễn Kim, quận 5, TP.HCM để trả nợ vay quá 

hạn tại Ngân hàng HDB an Giang với hình thức 

Công ty tự bán hoặc giao tài sản cho HDB An Giang 

để cấn trừ nợ vay. 

 

 

6 

 

 

20/NQ-HĐQT 

 

 

19/08/2015 

Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 

– 2016, Ông Đoàn Minh Thư làm ủy viên Hội đồng 

quản trị Công ty thay Ông Đoàn Minh Thư. 

 

7 

 

 

26/NQ-HĐQT 

 

29/09/2015 
- Chấp thuận đơn xin nghĩ việc của Ông Nguyễn 

Ngọc Vinh – Phó Tổng Giám đốc Cty kể từ ngày 

1/10/2015. 

- Thống nhất giải thể các Chi nhánh trực thuộc Công 

ty kể từ ngày 1/10/2015 bao gồm Xí nghiệp Mỹ 

Thới, Xí nghiệp An Bình, Xí nghiệp Tan Thạnh, Xí 

nghiệp Mỹ Thới, Xí nghiệp Bao bì. 

8  

36/NQ-HĐQT 

 

23/11/2015 
- Thay đổi và bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2012-

2016 

- Ông Phạm Văn Ẩn thay Ông Nguyễn Ngọc Nam 

tham gia HĐQT Cty kể từ ngày 24/11/2015. 

9  

42/NQ-HĐQT 

 

17/12/2015 
Thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 2 

năm 2015 lúc 8 giờ 30’ thứ sáu ngày 8/1/2016. 
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1.3. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành 

Không có 

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

Không có 

1.5. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị 

công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình 

về quản trị công ty trong năm 

Không có 

2. Ban kiểm soát 

2.1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát 

STT Họ Tên Chức vụ CP sở hữu 

1 Trần Hữu Hiệp Trưởng ban 34 

2 Nguyễn Như Khoa Thành viên  0 

2 Lê Minh Việt Thành viên 0 

 

2.2. Hoạt động của Ban Kiểm soát  

Ban Kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của 

Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty , Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 

đông năm 2014 trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Cụ thể như 

sau : 

 - Tham dự đầy đủ các phiên họp Hội đồng Quản trị, tham gia ý kiến và đề xuất với 

HĐQT trong các vấn đề quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghi quyết của 

Đại hội đồng cổ đông giao.  

 - Xem xét các Báo cáo tài chính hàng quý và Báo cáo tài chính hàng năm;   

 - Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;  

 - Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho nhà 

đầu tư.  

 - Công tác xây dựng việc phối hợp với HĐQT, Ban Điều hành và cổ đông: Trong năm 

giữa BKS và HĐQT cùng Ban Điều hành đã xây dựng mối quan hệ bình đẳng, lắng nghe ý kiến 

các bên trên tinh thần vì lợi ích của cổ đông và công ty dựa trên Điều lệ công ty và các quy định 

pháp luật hiện hành.  

- Đối với cổ đông, BKS đã giám sát việc lập danh sách cổ đông trước mỗi kì đại hội, 

trước mỗi kì chi trả cổ tức để bảo đảm quyền lợi cổ đông và để báo cáo cổ đông biểu quyết và 

thông qua các vấn đề, các tờ trình của Công ty. Trong năm, BKS không nhận được đơn thư yêu 

cầu, khiếu nại của cổ đông hay nhóm cổ đông liên quan đến hoạt động Công ty và quyền lợi cổ 

đông.  

 Nhìn chung năm 2015, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát được 

Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc tạo mọi điều kiện thuận lợi để thực hiện đầy đủ nhiệm 

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

và Ban kiểm soát 

3.1. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích 

Đơn vị tính: tr.đ 

Họ tên Chức vụ Lương Thưởng Thù lao Phụ cấp Cộng 

Ông Châu Hiếu Dũng CT HĐQT  0 0 0 0 0 

Ông Phạm Văn Ẩn  TV HĐQT  0 0 0 0 0 

Ông Đoàn Minh Thư TV HĐQT 0 0 0 0 0 

Ông Cao Minh Lãm  TV HĐQT  0 0 0 0 0 

Ông Nguyễn Thanh Hoàng  TV HĐQT  0 0 0 0 0 

Trần Hữu Hiệp  Trưởng BKS  0 0 0 0 0 

Nguyễn Như Khoa TV BKS 0 0 0 0 0 

Lê Minh Việt  TV BKS       

 

3.2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 

 

Stt 

 

Người TH giao dịch 

Q.hệ với CĐ 

nội bộ/CĐ 

lớn 

Số CP SH đầu kỳ Số CP SH cuối kỳ Lý do 

tăng/giảm 

Số CP Tỷ lệ% Số CP Tỷ lệ %  

1 Nguyễn Thanh Hoàng TV HĐQT 4.370  0 0 Bán 

2 Nguyễn Văn Hồ  PTGĐ 6.600  0 0 Bán 

 

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

Các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan gồm: các thành viên Hội 

đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các thành viên mật thiết 

trong gia đình các cá nhân này. 

 

3.4. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty 

Công ty luôn tuân thủ đúng các quy định về quản trị Công ty đại chúng quy mô lớn. Công 

ty luôn cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông tin: Báo cáo tài chính năm, bán niên, 

quý; Báo cáo thường niên; Báo cáo quản trị Công ty và luôn cập nhật những thay đổi về hoạt 

động của Công ty, …. trên trang web của Công ty, báo cáo UBCKNN, HOSE và Trung tâm lưu 

ký chứng khoán.  

 

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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BAo eAo eVA BAN TONG GIAM DOC

Ban T6ng Giam d6e Congty e6 phdn hrong thuc thuc phAm Vinh Long (sau day goi t~t la "Cong ty")
trinh bay bao cao cua minh cung voi Bao cao tai chinh hQ'PnhAt eho nam tai chinh k~t thuc ngay 31
thang 12 nam 2015 bao g6m Bao cao tai chinh cua Congty va cong ty con - Cong ty TNHH luang thuc
Kien Nong (goi chung la "Tap doan"),

Kbai quat v~Cong tv
Cong ty la Cong ty e6 phan diroc thanh l~p thea Quyet dinhs6 2204/QB-BNN-BMDN ngay 01 thang 8
nam 2006 cua BQ tnrong BQ Nong nghiep va Phat trien Nong thon v~ vi~e phe duyet phuong an va
chuyen d6i ill Doanh nghiep Nha mroc thanh Congty e6 phan, Congty heat dQng thea GiAy chirng
nhan dangky doanh nghiep s6 1500170900 (s6 cfi la 5403000041) dang ky IAndAu ngay 29 thang 12
nam 2006 va dangkY thay d6i IAnthu 19 ngay 24 thang 9 nam 2015 do SaK~ hOlJ.ehva BAutu tinh

Vrnh Long cAp.

Tf\l saehinh
- Bia chi
- Bi~n tholJ.i
- Fax

: S6 38 dUOng 2/9, phuOng 1, TP. Vrnh Long, tinh Vrnh Long

: (070) 3.822.512
: (070) 3.823.773

HOlJ.tdong kinh doanh eua Congty thea GiAy chung nh~n dang ky doanh nghi~p la:

Ban buon glJ.0;
Nuoi tr6ng thuy sim n9i dia;
Ban buon 0 to va xe co dQngCO' khae;
Ban ph\! tung va cae bQ ph~n ph\!trO' eua 0 to va xe co dQngCo' khae;
Ban buon nong, lam san nguyen li~u (trir g6, tre, nua) va dong v~t s6ng;

Ban buon th\Ie phfun;
B ' b ~ d" ~an uon 0 uong;
Ban buon may tinh, thi~t hi ngolJ.ivi, phdn m~m;
Ban buon thi~t bi va linh ki~n di~ntir, vi~n thOng;
Ban buon may moe, thi~t bi va ph\! tung may nong nghi~p;
Ban buon may moe, thi~t bi va ph\! tung may khae;
Ban Ie 0 to con (lolJ.i12 eh6 ng6itra xu6ng);
Ban mo to, xe may;
Ban ph\! tung va cae bQ pMn ph\! trQ'eua mo to, xe may;
Ban buon nhien li~u r~, long, khi va cae san phAm lien quan;
Ban buon v~t li~u, thi~t bi I~p d~t khae trong xay d\l'ng;
Ban Ie khae trong cae eua hang kinh doanh t6ng hQ'P;
Ban Ie luang th\1e trong cae eua hang ehuyen doanh;
Ban Ie th\1e phAm trong cae eua hang ehuyen doanh;
Ban Ie d6 u6ng trong cae eua himg ehuyen doanh;
Ban Ie nhien li~u dQngCO' trong cae eua hang ehuyen doanh;
Ban Ie may vi Hnh, thi~t bi ngolJ.ivi, phAn m~m va thi~t bi vi~n thong trong cae eua hang ehuyen
doanh;
Ban Ie vai, len, sQ'i,chi khau va hang d~t khae trong cae eua hang ehuyen doanh;
Ban l~ d6 ngu kim, scm, kinh va thi~t bi l~p d~t khae trong xay d\1ng trong cae eua hang ehuyen
doanh;
Ban Ie thu6e, d\!ng e\1Yt~, my phAm va v~t phAm v~ sinh trong cae eua hang ehuyen doanh;
Ban Ie hang hoa khae mai trong cae eua hang ehuyen doanh;
Ch~ bi~n, bao qulin thuy san va cae san phAmtir thuy san;

2
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BAo cAo CUA BAN TONG GIAM DOC (ti€p theo)

Xay xat va san xudt bQt tho;
San xUdt thirc an giasue,gia dm va thuy san;
San xUdt d6 u6ng khong c6n va mroc khoang;
San xUdt cac loai hang d~t khac chua duoc phan vao dau;
V~n tai hang hoa bang duong bQ;
V~n tai hang hoa b~ng dirong thuy nQi dia;
Kho bffi va hru gift hang hoa;
Dich vu hru tru ngan ngay;
Nha hang va cac dich vu an u6ng phuc vuhru dQng;
Hoat dQng cua dai Iy va moi gioi bao hiem;
Kinh doanh bAtdQng san, quyen sir dung ddt thuoc chu scyhtru, chu sir dung hoac di thue;
Ban le hang may mac, giay dep, hang da va gia da trong cac cira hang chuyen doanh;

Ban buon vai, hang may sAn, giay, dep;
Ban buon t6ng hqp;
San xuftt cac Io~i hanh tir b(>t;
Ban Ie thiSt bj, d\lng C\lth8 d\lc, th8 thao trong cac cira hang chuyen doanh;
f)~i Iy, moi gi&i, dAu gia;
Ban buon d6 dung khac cho gia dinh;
Ban buon chuyen doanh khac chua duqc phan vao dau;
Ban buon san phAm thu6c la, thu6c lao;
Ban Ie san phAm thu6c la, thu6c lao trong cac cira hang chuyen doanh,

Chuc V\l Ngay b6 nhi~m, mi~n nhi~m

HA'd" "t'B idA 't'B TA G" dJ.01 ong quan rl, an em soa va an ong lam oc
Cac thanh vien H(>id6ng quan trj, Ban ki8m soM va Ban T6ng Giam d6c cua Cong ty trong nam va cho
dSn thai di8m I~p bao cao nay bao g6m:

Hpi ilang qulin tr;

HQ va ten

6ng Chau HiSu Dung
6ng Nguy~n NgQc Nam
6ng Nguy~n ThQ Tri
6ng Cao Minh Lam
6ng Doan Minh Thu
6ng Nguy~n Thanh Hoang
6ng Ph~m Van An

Ban kiim soat

HQ va ten

Chu tjch
Chu tich
Chu tjch
Thanh vien
Thanh vien
Thanh vien
Thanh vien

B6 nhi~m ngay 24 thang 11 nam 2015
Mi~n nhi~m ngay 23 thang 11 nam 2015
Mi~n nhi~m ngay 20 thang 4 nam 2015
B6 nhi~m ngay 31 thang 10 nam 2014
B6 nhi~m ngay 19 thang 8 nam 2015
B6 nhi~m ngay 11 thang 4 nam 2012
B6 nhi~m ngay 24 thang 11 nam 2015

Chuc V\l Ngay b6 nhi~m

6ng Trdn Hfru Hi~p
6ng Le Minh Vi~t
6ng Nguy~n Nhu Khoa

Ban Tang Gitim ilac

HQ va ten

Tru&ngban
Thanh vien
Thanh vien

B6 nhi~m ngay 24 thang 4 nam 2013
B6 nhi~m ngay 24 thang 4 nam 2013
B6 nhi~m ngay 25 thang 4 nam 2015

Chuc V\l Ngay b6 nhi~m

6ng Trdn Thanh Hung
~ - ,\
Ong Nguyen Van Ho
6ng Nguy~n NgQc Vinh

T " G" d~ong lam oc
Pha T6ng Giam d6c
Pha T6ng Giam d6c

B6 nhi~m ngay 15 thang 10 nam 2014
B6 nhi~m ngay 11 tMng 3 nam 2010
Mi~n nhi~m ngay 01 thang 10 nam 2015

3
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BAo cAo CllA BAN TONG GIAM DOC (ti~p theo)

Dai dien phap Iuat
Nguoi dai dien theo phap luat cua Congty trong nam va cho d~n thai di~m l(1pbao cao nay la Ong Tr~n
Thanh Hung - T6ng Giam dbc (b6 nhiem ngay 15 thang 10 nam 2014).

Ki~m toan vien
Cong ty TNHH Ki~m toan va Tir vAn A&C da duoc chi dinh kiem toan Bao cao tai chinhhop nhAt cho
nam tai chinh k~t thuc ngay 31thang12 nam 2015 cua T(1pdoan,

T r h hOA • B TA GO , ~J.rae n lem eua an ong lam uoc
Ban T6ng Giam dbc Congty chiu trach nhiem l(1pBao cao tai chinh hop nhAt phan anh trun~ thuc va
hop ly tinh hinh tai chinh hop nhat, k~t qua hoat dQng kinh doanh h91' nhAt va hru chuyen tien t~ hop
nhAt cua T(1pdoan trongnam,Trong vi~c l(1pBao cao tai chinh hqp nMt nay, Ban T6ng Giam dbc phai:

• ChQn Iva cac chinh sach k~ toan thich hqp va ap dl,lngcac chinh sach nay mQt each nhAt qmin.

• Thvc hi~n cac xet doan va cac u&c tinh mQt cach hqp Iy va th(1ntrQng.

• Neu ro cac Chudn fiVC k~ toan ap dl,lng cho T(1pdoan co duqc tuan thu hay khong va t.1tca cac sai
I~ch trQng y~u da duqc trinh bay va giai thich trong Bao cao tai chinh hqp nhAt.

• L(1pBao cao tai chinh hqp nh.1t tren cO'sa ho~t dQng lien tl,lCtm truang hqp khong th~ cho rAng T(1p
doan se ti~p tl,lCho~t dQng lien tl,lC.

• Thi~t l(1pva thvc hi~n h~ th6ng ki€m soat nQi bQ mQt cach huu hi~u nhAm h~n ch~ rui ro co sai sot
trQng y~u do gian i(1nho~c nh~m lfin trong vi~c l(1pva trinh bay Bao cao tai chinh hqp nhAt.

Ban T6ng Giam dbc dam bao cac s6 k~ toan thich hqp duqc luu giu d~y du d€ phan anh tinh hlnh tai
chinh clla T(1p doan v&i muc dQ chinh xac hqp Iy t~i bAt ky thai di€m nao va cac s6 sach k~ toan tuan
thu ch~ dQ ke toan ap dl,lng. Ban T6ng Giam d6c cung chiu trach nhi~m bao v~ an toim tai san CllaT~p
doan va do do da thvc hi~n cac bi~n phap thich hqp d€ ngan cMn va phat hi~n cac hanh vi gian l(1nva
cac vi ph~m khac.

Ban T6ng Giam dbc cam k€t da tuan thu cac yeu c~u neu tren trong vi~c l~p Bao cao tai chinh hqp nhk

Phe duyet Bao eao tai ehinh
Ban T6ng Giam d6c Congty phe duy~t Bao cao tai chinh hqp nhAt dinh kern. Bao cao tai chinh hQ'p
nhAt da phan anh trung thvc va hqp Iy tinh hlnh tM chinh Clla T(1pdoan t~i thai di~m ngay 31 thang 12
nam 2015, cung nhu k~t qua ho~t dQng kinh doanh va tinh hinhluu chuy~n ti~n t~ cho nam tai chinh k~t
thUc cung ngay, pM hqp v&i cac Chudn mvc k~ toan, Ch8 d9 k€ toan doanh n~hi~p Vi~t Nam va cac
q\lY-4inQphap Iy co lien quan d8n vi~c I~p va trinh bay Bao eao tai chinh hqp nhat.

~\7~
;} ., 0 /

{:;"'?-' ~? ~!~,~()6ng Giam dbc,~~

~ 0 PHAN '-0

"* lVON H~C· ~ " *
~ - I ,

--?/-, VI ' .......-\111....:::7

/"V1y

'-" -TrailThanh Hung
T A GO' ~J.ong lam uoe

Ngay 17 thang 3 nam 2016
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~AKERTILLY
A&C
CONG TY TN1llI KIEM ToAN VA rtr vAN A&C C '
A&C AUDITING AND CONSULTING CO., LTD. ~ .:,

S6: 045CT/2016/BCTC-KTTV

Headquarters : 02 Truong Son St., Tan Binh Dist., Ho ChiMinh City
Tel: (84.8) 3 5472972 - Fax: (84.8) 3 5472970

Branch in Ha Noi : 40 Giang Vo St., Dong Da Dist., Ha Noi City

Branch in Nha Trang: 18 Tran Khanh Du St., Nha Trang City

Branch in Can Tho :15-13Vo Nguyen Giap St., Can Tho City

www.a-c.com.vn

BAo cAo KIEM ToAN DOCL~P

Kinh gm: cAc co DONG, HOI DONG QUAN TRJvA BAN TONG GIAM DOC
CONG TY CO pllAN LUONG THTfC THVC pllAM ViNH LONG

Chung toi' di'i kiem toan Baa cao tai chinh hop nhftt kern thea cua Cong ty c6 phdn luang thuc thuc
pham Vinh Long (sau day goitit la "Cong ty") va cong ty can - Cong ty TNHH luang thirc Kien Nong
(goi chung la "Tap doan"),diroc I~p ngay 01 thang 3 nam 2016,tir trang 07 d~n trang 49, baa g6m
Bang can d6i k~ toan hop nhftt tai ngay 31 thang 12 nam 2015, Baa cao k~t qua hoat dQng kinh doanh
hop nhat, Baa cao luu chuyen tien t~ hop nhftt cho nam tai chinh k~t thuc cung ngay va Ban thuyet
minh Baa cao tai chinh hop nhat.

Trach nhiem ella Ban TAng Giam dae
Ban T6ng Giam d6c Cong ty chiu trach nhiem v€ viec I~p va trinh bay trungthirc va hop Iy Baa cao tai
chfnh hQ'pnhftt cua Cong ty thea cac Chufrn mlJc k~ toan, Ch~ dQ k~ toan doanh nghi~p Vi~t Nam va
cac quy dinh phap Iy co lien quan d~n vi~c I~p va trinh bay Baa caoali chinh hQ'pnhftt va chiu trach
nhi~m v€ ki~m soat nQi bQ rna Ban T6ng Giam d6c xac dinh la cAn thi~t d~ dam baa cho vi~c I~p va
trinh bay Baa cao tai chinh hqp nhftt khong co sai sot trQng y~u do gian I~n ho~c nhAm lfin.

Traeh nhi~m ella Ki~m toan vien
Trach nhi~m cua chung toi la dua ra y ki~n v€ Baa cao tai chfnh hQP nhftt dV'a tren k~t qua cua cUQc
ki~m toano Chung toi di'i ti~n h~mhki~m toan thea cac Chufrn mlJc ki~m toan Vi~t Nam. Cac Chufrn mv'c
nay yeu cAu chung toi tuan thu ChuAn mlJC va cac quy dinh v€ dl;lOduc ngh€ nghi~p, I~p k~ hOl;lChva
thlJc hi~n cUQcki~m toan d~ dl;ltduQ'CSIJ dam baa hqp Iy v€ vi~c li~u Baa cao tai chinh hQ'pnhftt cua
T~p dofm co con sai sot trQng y~u hay khong.

Cong vi~c ki~m toan baa g6m thlJc hi~n cac thu tvc nh~m thu tMp cac b~ng chUng ki~m toan v€ cac s6
li~u va thuy~t minh tren Baa cao tai chinh hqp nhftt Cac tM tvc ki~m toan duQ'CIlJa chQn dlJa tren xet
doan cua ki~m toan vien, baa g6m danh gia rui ro co sai sot trQng y~u trong Baa cao tai chinh hqp nhftt
do gian l~n ho~c nhAm lfin. Khi thlJc hi~n danh gia cac rui ro nay, ki~m toan vien di'ixem xet kiSm soat
nQi bQ cua T~p doan lien quan d~n vi~c I~p va trlnh bay Baa cao tai chfnh hQ'pnhftt trung thlJc, hQ'p ly
nh~m thi~t k~ cac thu tvc kiSm toan phu hqp v6i tlnh hlnh thlJc t~, tuy nhien khong nh~m mvc dfch dua
ra y ki~n v€ hi~u qua cua kiSm soat nQi bQ cua T~p doan. Cong vi~c ki~m toan cling baa g6m danh gia
tfnh thfch hqp cua cac chinh sach k~ toan duQ'Cap dvng va tinh hqp Iy cua cac uo'c tfnh k~ toan cua Ban
T6ng Giam d6c cling nhu danh gia vi~c trlnh bay t6ng th~ Baa cao tai chfnh hQ'pnhftt

Chung toi tin tuang r~ng cac b~ng chung kiSm toan rna chung toi di'i thu tMp duQ'c la dAy du va thfch
hqp lamca sa cho y ki~n kiSm toan ngol;litrir cua chung toi.

CO'sO' ella y ki~n ki~m toan ngo~i trir
Nhu di'itrinh baya thuy~t minh s6 V.5, T~p doan duQ'cyeu cAuphai nQP va di'itl;lmnQPthem mQt khoan
thu~ thu nh~p doanh nghi~p (TNDN) la 31.347.563.097 VND cho cac nam tai chfnh k~t tMc ngay
31112/2007va 31112/2008thea Quy~t dinh s6213/QD-CT ngay 22/6/2010 va Quy~t dinh s646/QD-CT
ngay 28/01/2011 cua Cvc thuS tinh VInh Long, QuySt dinh s6979/QD-TCCT ngay 13/7/2011 cua T6ng
cvc thu~. Tuy nhien, T~p doan khong chftp nh~n s6 thu~ phai n('>pnay va di'i ti~n Mnh gui dan ki~n Cvc
thu~ tinh VInh Long len Toa an nhan dan tlnh VInh Long dS xac dinh Il;lis6 thu~ TNDN phai nQP. Thea
ban an sa thAm s607/2013IHCST ngay 24/9/2013, Toa an nhan dan tinh VInh Long ra Quy~t dinh htlY
s6 thu~ TNDN truy thu nam 2007 va 2008 thea Quy~t dinh giai quy~t khi~u nl;li s646/QD-CT ngay
28/0112011va Quy~t dinh xu phl;lt vi phl;lm phap lu~t v€ thu~ s6213/QD-CT ngay 22/6/2010 cua C~IC
truang Cvc thu~ tinh VInh Long. Khong d6ng y v6i quy~t dinh cua Toa an nhan dan tinh VInh Long,

~anindependentmemberOf
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BAo cAo KlEM ToAN (ti~p theo)

C\lC thuS tinh Vinh Long da gui don khang cao len Toa an nhan dan t6i ca~. DSn thai di@mI~p Bao cao
tai chinh hop nh~t nay, vu kien chua diroc hoan t~t nen Tap doan v~n dang ghi nhan khoan thue TNDN
tarn n9P nhu mot khoan phai thu khac tren Bang can d6i kS toan hop nhk

Chung toi chua duoc cung cAp Bao cao tai chinh nam 2015 cua Cong ty cb phan nong nghiep Tam
Nong va Cong ty cb phdn bia Sai Gon - Vinh Long. Bang cac thu tuc kiem toan da thirc hien, chung toi
khong duCO" sa danh gia kha nang trich I~p hoac hoan nhap dir phong tbn th~t (nSu c6) d6i voi khoan
dAu tu tai chinh neu tren cua T~p doan tl;lithai di@m31112/2015 ciing nhu anh huang cua v~n dS nay
dSn Bao cao tai chinh hgp nhk Xem chi tiSt gia tri cac khoan dAutu tai chinh neu tren tl;lithuySt minh
Bao cao tai chinh hgp nh~t s6 V.2c.

y ki~n ki~m tmin ngo,i trir
Theo y kiSn cua chUng toi, ngol;li trir anh huang cua v~n dS neu tl;lidOl;ln"CO"sa cua y kiSn ki@mtoan
ngol;li trir", Bao cao tai chinh hgp nh~t da phau anh trung th\fC va hgp Iy, tren cac khia cl;lnhtrQng ySu
tinh hinh tai chinh cua T~p doan tl;li ngay 31 thang 12 nam 2015, cling nhu kSt qua hOl;ltd9ng kinh
doanh va tinh hinh luu chuy@n tiSn t~ cho nam tai chinh kSt thuc ctmg ngay, phil hgp v6i cac Chu~n
m\fc kS toan, ChS d9 kS toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy djnh phap Iy c6 lien quan dSn vi~c I~p
va trinh bay Bao cao tai chinh hgp nhftt.

J. " ,
Van de din nhan m,nh
Khong phU nh~n y kiSn neu tren, chUng toi xin luu y dSn nguai dQc Bao cao tai chinh hgp nh~t r~ng:
Nhu da trinh baya phAn thuySt minh s6 XIII.8, nam tai chinh kSt thUc ngay 31 thang 12 nam 2015 cua
T~p doan tiSp t\lC bi 16 74.059.791.280 VND va khoan 16 liiy kS dSn ngay 31 thang 12 nam 2015 ia
155.432.606.416 VND. D6ng thai, tl;lithai di@mngay 31 thang 12 nam 2015, cac khoannq ngim Iwn
cua T~p doan Ian hon tai san ng~n hl;lncua T~p doan la 102.037.409.046 VND. Cac ySu t6 nay c6 th@
iinh huang dSn kha nang hOl;ltd9ng kinh doanh lien t\lCcua T~p doan.

Bao cao duqc I~p b~ng tiSng Vi~t va tiSng Anh c6 gia trj nhu nhau. Ban tiSng Vi~t la ban g6c khi cAn
d6i chiSu.

NguyenHuu Danh - Ph6 Giam d6c
s6 Giay CNDKHNkiim loan: 1242-2013-008-1

Nguy~n Thi Be Ghi - Ki~m toan vien
s6 Giay CNDKHN kiim loan: 2646-2013-008-1

TP. CAnThO",ngay 17 thang 03 nam 2016
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CONG TV CO PHAN LUONG THI/C THI/C PHAM ViNH LONG
Dia chi: se 38 <luang2/9, phirong 1, TP. Vinh Long, tinh Vinh Long
BAa cAa TAI CHiNH HOP NHAT
Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12nam 2015

BANG CAN DOl KE ToAN H<}P NHAT
T~i ngay 31 thang 12 nam 2015

Dan vi tinh: VND

Mil Thuy@t
CHiTiEU

J. minh s6 eu6i nam s6 dAunamso

A- TAl sAN NGAN H~N 100 88.862.794.692 147.140.180.635

I. Ti~n va cac khoan nrongduoug ti~n 110 V.1 4.699.514.747 10.233.249.885

1. Ti€n III 1.399.514.747 9.383.249.885

2. Cac khoannrongduong tiBn 112 3.300.000.000 850.000.000

II.
~ ,

120 1.240.500 1.472.100Dau til tai ehfnh ngan han

1. Chirngkhoan kinh doanh 121 V.2a 11.250.882 11.250.882

2. Du phong giam gia chirng khoan kinh doanh 122 V.2a (10.010.382) (9.778.782)

3. DAunr nam gill'd~nngay dao han 123 -
III. Cac khoan phai thu ng~n han 130 80.754.795.739 126.906.261.830 ~-
1. Phai thu ngan han cua khach hang 131 V.3 1200430.378.250 131.922.758.323 K~~

2. Tra truce cho nguoi ban ngan han 132 VA 5.101.595.890 6.131.652.873 iV 1

3. Phai thu nQibQngan han 133
~~~
&~

4. Phai thu thea ti€n dQk€ hoach hQ'Pd6ng xay dung 134 ok:A
5. PMi thu v€ cho vay ngan han 135 .-
6. Phai thu ngan han khac 136 V.5 34.203.354.938 34.768.495.831

;.~.1
~

7. Du phong phai thu ngan han kh6 doi 137 V.6 (78.980.533.339) (45.916.645.197)

8. Ui san thi€u cMxU 1,9 139

IV. Hang tan kho 140 1.869.314.222 9.053.602.703

1. Hang t6nkho 141 V.7 3.822.565.500 9.053.602.703

2. D\l phong giilmgia hang t6n kho 149 (1.953.251.278)

V. rai san ng~n h\ln khlie 150 1.537.929.484 945.594.117

1. Chi phi tra tru6c ngan h\ln 151 V.8a 94.000.000 398.993.579

2. Thu€ gia tri gia t~ngduQ'ckhdu tru 152 407.777.592 541.084.099

3. Thu~va cae khoan khac phai thu Nha nu6e 153 V.15 1.036.151.892 5.516.439

4. Giao dieh mua ban l\li trai phi€u Chfnh phU 154

5. Ui san ngan h\lnkhae 155

Baa cao nay phai aUf,J'capc cimg vai Ban thuyit minh Baa cao tai chinh h(1JJnhtit 7



CONG TV CO PHAN LUONG THl/C THI!C PHAM VINH LONG
Dia chi: S6 38 duong 2/9, phirong 1, TP. Vinh Long, tinh Vinh Long
BAo cAo TAl CHlNH HOP NHAT
Cho nam tai chinh k8t thuc ngay 31 thang 12nam 2015
Bang can d6i k~ toan hop nhit (ti~ptheo)

Mil Thuy~t
CHiTiEU s6 minh se eu8i nam S8 dAu nam

B- TAl SAN nAI H~N 200 104.432.711.435 205.896.907.566

I. Cac khoan phal thu dai han 210

1. Phai thu dai han cua khach hang 211

2. Tra tnroc cho nguoi ban dai han 212

3. V6n kinh doanh 0 dan vi true thuoc 213

4. Phai thu nQibQdai han 214

5. Phai thu va cho vay dai han 215

6. Phai thu dai han khac 216

7. Du phong phai thu dai han kh6 doi 219

II. Tal san e6 djnh 220 75.833.590.467 174.533.296.509

1. Hi san c6 dinh httu hinh 221 V.9 56.740.006.545 130.030.917.341

Nguyen gid 222 122.477.607.923 205.501.499.567

Gid tri hao manlUy M 223 (65.737.601.378) (75.470.582.226)

2. Hi san c6 dinh thue tai chinh 224

Nguyen gid 225
~Gia tri hao manlUy M 226

3. Hi san c6 dinh vo hinh 227 V.10 19.093.583.922 44.502.379.168 .~

Nguyen gid 228 19.608.206.294 45.794.785.178 HH
JVAN

Gia tri haomanlUy M 229 (514.622.372) (1.292.406.010)

~
ill. BAtdQngsan dAutu 230

Nguyen gia 231

Gia tri hao monIlly k€ 232

IV. Hi san dO'dang dai h~n 240 823.614.676 823.614.676

1. Chi phi san xudt,kinh doanh do dang dai h~n 241
2. Chi phi xay d\lllg co ban do dang 242 V.11 823.614.676 823.614.676

V. DAutll" tai ehinh dai h~n 250 21.258.644.253 22.505.720.489

1. DAuttl vao congty con 251

2. DAuttl vao congty lien doanh, lien k8t 252 V.2b 10.986.263.058 12.215.360.491

3. DAuttl g6p v6n vao dan vi khac 253 V.2c 11.500.000.000 11.500.000.000

4. D\l phOngdAutu tai chinh dai h~n 254 V.2c (1.227.618.805) (1.209.640.002)

5 DAuttl nim gift d8n ngay dao h~ 255

VI. Hi san dai h~n khac 260 6.516.862.039 8.034.275.892

1. Chi phi tratwacdai h~n 261 V.8b 410.212.889 1.758.902.203

2. Hi san thu€ thu nh~p hoan I~i 262 V.12 6.106.649.150 6.275.373.689

3. Thi€t bi, v~tttl, ph\!rung thay th€ dai h~n 263

4. Hi san dai h~nkhac 268

5. LQ'ith8 thuang m~i 269

TONG CONG TAl SAN 270 193.295.506.127 353.037.088.201

Baa caa nay phdi au(J'capc cimg v&i Bim thuyit minh Baa caa rai chfnh h(J'JJnhdt 8



CONG TV CO PHAN LUONG THl/C THl/C PHAM VINH LONG
f)ja chi: s6 38 duong 2/9, phuong 1, TP. Vinh Long, tinh Vinh Long

BAo cAo rAl CHiNH HOP NHAT

Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2015
Bang can (fBik@toan hop nhAt (tiep theo)

Mil Thuy~t

CHiTIEU s6 minh S6 cu6i nam sA (fAu nam

c- N(,1PHAITRA 300 191.846.892.463 277.496.433.965

I. NQ'ngAn han 310 190.900.203.738 235.538.378.514

1. Phai tranguoiban ngan han 311 V.l3 295.000 10.282.458

2. Ngiroi mua tra ti~ntruce ngan han 312 V.14 64.700.000 681.637.500

3. Thu~ va cac khoan phai ni)p NhA mroc 313 V.15 415.222.862 43.587.246

4. Phai tra nguoi lao di)ng 314 V.l6 858.120.000 2.892.972.885

5. Chi phi phai tra ng~ han 315 V.l7 11.494.942.528 281.788.121

6. Phai tra ni)i bi) ng~n han 316

7. Phai tra thea ti~n di) k~ hoach hQ'Pd6ng xay dung 317

8. Doanh thu chua thuc hien ng~n han 318

9. Phai tra ng~n han khac 319 V.18 417.516.000 417.516.000

10. Yay va no thue tai chinh ngan han 320 V.l9a 177.599.875.344 231.161.062.300

11. DI,Iphong phai tra ngan han 321

12. Quy khen thtrong, phuc Ioi 322 V.20 49.532.004 49.532.004

13. Quy binh 6n gia 323

14. Giao dich mua ban lai trai phi~u Chinh phU 324

II. Ncr dAi h\ln 330 946.688.725 41.958.055.451

1. Phai tra nguO'i ban dAi h~ 331

2. NguO'i mua tra ti~n truac dAih~ 332

~

3. Chi phi pMi tra dAih\ln 333

4. Phai tra ni)i bi) v~ v6n kinh doanh 334

5. Phai tra ni)i bi) dAih~n 335

6. Doanh thu chua th\lc hi~n dAih\ln 336

7. Phai tra dAih\ln khac 337

8. Yay vAnQ'thue tAichinh dAih\ln 338 V.19b 40.244.437.000

9. Trai phi~u chuy~n d6i 339

10. C6 phi~u uu dai 340

11. Thu~ thu nh~p hoan l~i phai tra 341

12. DI,IphOng pMi tra dai h~n 342 V.21 946.688.725 1.713.618.451

13. Quy pMt tri~n khoa hQc va cong ngM 343

Bao cao nay phd; aU'(1capcdmg WYi Bdn thuy€t minh Bao cao tai chinh h(J'JJnhtit 9



CONG TV CO PHAN LUaNG THt/C THt/C PHAM ViNH LONG
Dia chi: se 38 duong 2/9, phuong 1, TP. Vinh Long, tinh Vinh Long

BAa cAa TAl CHINH HOP NHAT

Cho nam tai chinhk€t thuc ngay31 thang 12 nam 2015
Bang din d6i k@toan hQ1>nhAt (ti8p theo)

Mil Thuyet

CHiTiEU
J. minh s6 cu6i nam se dliu namso

D- VON CHU santru 400 1.448.613.664 75.540.654.236

I. V6n chii sO-hnu 410 1.448.613.664 75.540.654.236

1. V6n g6p cua chusahuu 411 V.22a,b,c 119.599.820.000 119.599.820.000

C6phieu ph6 thong co quyen bieu quyit 411a 119.599.820.000 119.599.820.000

C6phieu uu aai 411b

2. Thang du v6n c6 phdn 412

3. Quyen chon chuyend6i trai phieu 413

4. V6n khac cua chusahnu 414

5. C6phi€u quy 415

6. Chenh l~ch danh gia lai tai san 416

7. Chenh l~ehtY gia h6i doai 417

8. Quy dAunr phat tri~n 418 V.22a 37.281.400.080 37.281.400.080

9. Quy h5 tro s~p x€p doanhnghiep 419

10. Quy khac thuec v6n chusahttu 420

11. Lei nhuan sau thu€ chua phan ph6i 421 V.22a (155.432.606.416) (81.340.565.844)

Lai nhudn sau thui chua phdn ph6i
lfly ki ain cu6iIcY truac 421a (81.280.815.136) (81.340.565.844)

Lfli nhu(insau thui chua phtin ph6iIcY nay 421b (74.151.791.280)

12. Ngu6n v6n dAutuxfty d\IIlg cO'ban 422

13. Lc;rifch c6 dong khong ki~m soat 429

II. NguAn kinh phi va quy khac 430

1. Ngu6n kinh ph! 431

2. Ngu6n kinh phi dil hinh thanh tai san c6 djnh 432

TONG CONG NGUON VON 440 193.295.506.127 353.037.088.201

Ph~m Thj CAm Nhung

NgU'l'riI~p bieu

Phan NgQc Blnh

Ke toan tru'o-ng

Bao eao nayphdi aU(Jeape cimgveti Bim thuyit minh Bao eao tai ehinh h(Jpnhdt 10



CONG TV CO PHAN LUONG THV'C THV'C PHAM ViNH LONG
Dia chi: 86 38dirong 2/9,phirong 1, TP. Vlnh Long, tinh Vinh Long
BAo cAo TAl CHINH HOP NHAT
Cho nam tai chinh k€t thuc ngay 31 thang 12 nam 2015

.BAo cAo KET QuA HO~T DQNG KINH DOANH H<}PNHAT
Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2015

Dan vj tinh: VND

Mi Thuy~t
CHiTlEU

~ minh Nam nay Niim trurrcso

1. Doanh thu ban hang va cung c§p djch vI} 01 VI.I 209.149.657.431 802.544.542.893

2. Cac khoan giam trir doanh thu 02

3. Doanh thu thuAn v~ ban hang va cung cApdjch VI} 10 209.149.657.431 802.544.542.893

4. Gia v6n Mng ban 11 VI.2 202.598.540.678 786.329.694.806

5. LVi nhu~n gqp v~ ban hang va cung c§p djch VI} 20 6.551.116.753 16.214.848.087

6. Doanh thu ho~ltdqng tai chinh 21 VI.3 1.713.033.489 33.118.238.873

7. Chi phi tai chinh 22 VI.4 26.391.194.595 43.479.881.981
~Trongdo: chi phi 1aiyay 23 24.033.576.981 32.380.933.851 .~

8. PhAn Iii ho,c 1~trong cong ty lien doanh, lien k~t 24 V.2b 5.120.009.774 5.016.263.426
. er\l
CON(

9. Chi phi ban hang 25 VI.5 11.419.339.484 25.890.795.473 \E~iO. J
10. Chi phi quan Iy doanh nghi~p 26 VI.6 50.787.585.980 65.549.580.987

~-tIl(,
11. LQi nhu~n thuAn tir hoat dqng kinh doanh 30 (75.213.960.043) (80.570.908.055) ~

12. Thu nh~p khae 31 VI.7 5.488.250.932 25.795.082.647

13. Chi phi khac 32 VI.8 4.165.357.630 4.812.527.957

14. LVi nhu~n khac 40 1.322.893.302 20.982.554.690

15. Tang IVinhu~n k~ toan trU'O'cthu~ 50 (73.891.066.741) (59.588.353.365)

16. Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh 51 V.15 3.782.136.938

17. Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hoin I,i 52 VI.9 168.724.539 259.620.530

18. LQi nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p 60 F4.059.791.280} {63.630.110.833}

19. LVi nhu~n sau thu~ cua cong ty m\l 61 {74.059.791.280} (63.630.110.833}

20. LQ'inhu~n sau thu~ cua c8 dang khong ki~m soM 62

21. Llii cO'ban tren c8 phi~u 70 VI.10a {6.192} {5.320}

22. Llii suy giam tren c8 phi~u 71 {5.320}

Trin Thanh Hung
T8ng Giam dac

Ph,m Thj CAmNhung
Ngu'iri I~p bi~u

Phan NgQcBinh
K~ toan tru'O'og

Bao cao nayphai i1tr(1C i1(JC cung vai Bim fhuy€t minh Bao cao fai chinh h(J'jJnhdt 11



CONG TV CO PHAN LUONG THl/C THl/C PHAM VINH LONG
Dia chi: s6 38 duong 2/9, phirong 1, TP. Vinh Long, tinh Vinh Long

BAo cAo TAl CHiNH HOP NHAT
Cho nam tai chinh kSt thuc ngay 31 thang 12 nam 2015

BAocAo LUU CHUYEN TIEN T:¢ H<}PNHA.T
(Theophirong phap gian ti~p)

ChoDam tai chinh k~t thucngay31thang 12nam 2015

Don vi tinh: VND

Mil Thuy@t

CHiTIEU sa minh Nlim nay Nlim trurrc

I. Luu chuyen ti~n tir hoat dQng kinh doanh

1. Lfli nhuQn trube thui 01 (73.891.066.741) (59.588.353.365)

2. Diiu chinh cho cae khoiin:
Khftu hao tai san c6 dinh va bftt dQng san d~u tu 02 V9,10 10.852.403.479 15.891.396.856

Cac khoan du phong 03 34.268.420.097 31.618.625.426

Lai, 16chenh I~chtY gia hbi doai do danh gia lai

cac khoan muc ti~n t~ co gbc ngoai t~ 04 VI.4 48.539.975 421.l24.612

Lai, 16til hoat dQng dAu nr 05 (6.489.346.785) (32.794.805.209) -Chi phi Hiivay 06 VI.4 24.033.576.981 32.380.933.851 -116

Cac khoan di~u chinh khac 07 -
lHA

3. Lot nhuQ,ntir ho~t tlvng kink doanb TY'
trube thay tlOivan luu tlvng 08 (11.177.472.994) (12.071.077.829) NV)

Tang, giam cac khoan pMi thu 09 12.190.249.003 54.373.732.297 8£
Tang, giam Mng t6n kho 10 5.231.037.203 141.747.097.095 ~AN
Tang, giam cac khoan pMi tra 11 (1.253.990.335) (31.816.501.965)

._
~

Tang, giam chi phitrii tru6c 12 1.653.682.893 1.643.197.997

Tang, giam chUng khoan kinh doanh 13
Ti~n lai yay da tra 14 (12.820.422.574) (32.908.724.254)

ThuS thu nh~p doanh nghi~p da nQP 15 V.l5 (1.036.151.892) (5.079.666.528)

Ti~n thu khactil hO\J.tdQng kinh doanh 16 643.192.035

Ti~n chi khac cho hO\J.tdQng kinh doanh 17 V.22a (92.000.000) (l.380.595.225)

Luu elruyin ti€n tlrulin tir ho~t tlvng kinh doanh 20 (7.305.068.696) 115.150.653.623

II. Lu'u chuy@n ti~n til' hOl,ltdQng dAu to"

1. Ti~n chi d~ mua slim, xay d\lllg tai san cb djnh va

cac tai san dai h\J.nkhac 21 (1.951.382.000)

2. Ti~n thu til thanh ly, nhUQ11gban tai san cb dinh va

cac tai san dai h\J.nkhac 22 89.017.848.019 22.294.443.629

3. Ti~n chi cho yay, mua cac congC\l ng cua

don vi khac 23

4. Ti~n thu h6i cho vay, ban l\J.icac congC\l ng cua

don vi khac 24

5. Ti~n chi d~utu gop vbn vao don vi khac 25

6. Ti~n thu h6i dAutu gop vbn vao don vi khac 26

7. Ti~n thu lai cho vay, c6 ruc va Igi nhu~n dugc chia 27 6.607.649.470 20.037.010.035

Luu cltuyin ti€n t"ulin tir ho~t tlvng tlliu tu 30 95.625.497.489 40.380.071.664

Bao cao nay phtii aU(J"capc cling vai Ban thuyit minh Bao cao tai chinh h(YJJnMt 12



CONG TV CO PHAN LUONG THl!C THl!C PHAM ViNH LONG
Dia chi: sf; 38 dirong 2/9,phuong 1, TP. Vlnh Long, tinh Vinh Long
BAo cAo TAr CHINH HOP NHAT
Cho nam tai chinh k8t thuc ngay31 thang 12 nam 2015

Bao cao hru chuy@n ti~n tf hqp nhAt (tiep theo)

MA Thuyet

CHITIEU
$. minh NAm nay NAm trutrcso

III. LU1l chuy@n ti~n tir hoat dQng Uti chinh

1. Ti€n thu illphat hanh c6 phieu,nh~ v6n g6p cua
chu sahttu 31

2. Ti€n tra lai v6n gop cho cac chusahtru, mua lai
c6 phieu cua doanh nghiep dil phat hanh 32

3. Ti€n thu illdi yay 33 VII. 1 201.683.195.158 1.119.560.823.665

4. Ti€n tra no g6c yay 34 VII.2 (295.537.094.064) (1.521.405.330.865)

5. Ti€n tra no g6c thue tili chinh 35

6. cenrc, 19i nhuan dil tra eho chusahuu 36 (9.520.769.600)

Luu cltuyin tiJn t"uan tir hO{lti/png tilichinh 40 (93.853.898.906) (411.365.276.800)

LU'u chuy@n ti~n thuftn trong nam 50 (5.533.470.113) (255.834.551.513)

Ti~n va turmg duong ti~n dftu nam 60 V.l 10.233.249.885 266.066.039.033

~

Anh huang cua thay d6i1)' gia h6i docli quy d6i ngo1;lit~ 61 'N(265.025) 1.762.365 1
HH

'JVAN
Ti~n va tU'O'ngdU'O'ngti~n cu6i nam 70 V.1 4.699.514.747 10.233.249.885

~i)~

Phl}.mThj cAm Nhung
Ngu'O'jI~p bi@u

Phan NgQc Binh
K@toan tru'cYng

Bao cao nayphrii dU(lcd(Jccimg WYi Brin thuy€t minh Bao cao tai chinh h(J'JJnh6t 13



CONG TV CO PHAN LUONG THI/C THI/C PHAM VINH LONG
Dja chi: se 38 duong 2/9, phuong 1, TP. VInh Long, tlnh Vinh Long
BAo cAo TAl CHlNH HOP NHAT
Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2015

BAN THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH H<}PNHAT
Cho nam tai ehinh k~tthuc ngay 31 thang 12 nam 2015

I. D~C DIEM HO~T DQNG

1. Hinh thirc SO'hfru van
Cong ty c6 phAnluang thuc thuc phAm Vinh Long (sau day goi tAt la "Cong ty" hay "Cong ty me")
la congty c6 phdn.

2. Linh v.,e kinh doanh
Cong ty kinh doanh trong nhieu linh V\fCkhac nhau.

3. Nganh ngh~ kinh doanh
Hoat d<}ngkinh doanh chinh cua Cong ty hl: Ban buon gao; Ban buon thuc pham; Ban le khac
trong cac cira hang kinh doanh t6ng hop; Ban le luang thuc, thtrc pham trong cac cira hang chuyen
d?anh; Ban le d6 u6n~ trong cac cira hang chuyen doanh; Kho ba:i va hru gift hang hoa; Ban huon
tong hQ'P;Ban buon do dung khac cho gia dinh.

4. Chu ky san xuit, kinh doanh thong thirong
Chu Icy san xufrt kinh doanh thong tlnrong cua Cong ty khong qua 12 thang,

5. D~e di~m hoat dQngeua Cong ty trong namcoanh hllO'ngd~n Bao cao tai ehinh hQ'pnhit
Trong nam, Cong ty da:th\fc hi~n vi~c chuy8n nhuqng bfrt d<}ngsan. Ho~t d<}ngchuy8n nhuqng nay
da:lam cho Bao cao k~t qua ho~t d<}ngkinh doanh hQ'Pnhfrt cua Cong ty bi 163.902.925.882 VND.

6. ciu true T~p doan
T~p doan bao g6m Cong ty m~ va 01 cong ty con chiu s\!'ki8m sOlitcua Cong ty m~.

6a. Thong tin v€ tai cau truc T{ipuoan
Trong nam, T~p doan khong phat sinh vi~c mua them, thanh Iy hay thoai v6n t~i cong ty con.

6b. Cong ty con utr{J'cItf/Pnltat
Cong ty chi dftu tu vao cong ty con Ia Cong ty TNHH luang th\fc Kien Nong co tn.1sa chfnh t~i T6
5, frp Su Nam, thi trAn Hon Bfrt, huy~n Hon Bfrt, tinh Kien Giang. Ho~t d<}ngkinh doanh chfnh cua
cong ty con nay la san xufrt - thuang m~i. T~i ngay kch thuc nam tai chinh,tY l~ lQ'i fch va tY l~
quySn bi8u quy~t cua Cong ty t~i cong ty con nay la 100% (s6 dAu nam la 100%).

6c. Cong ty lien kit utr{J'cpltiin anlt trong Bao cao tai cltinh hf/P nhat theo phtrO'ngphap van chuSO'
Itiru
T~p doan chi dAu tu vao cong ty lien k~t Ia Cong ty TNHH thuang m~i Sai Gon - Vinh Long co tn,!
sa chinh t~i s6 26 dUOng 3/2, phuOng 1, TP. Vinh Long, tinh Vlnh Long. Ho~t d<}ngkinh doanh
chfnh cua cong ty lien k~t nay la kinh doanh thea h~ th6ng chu6i sieu thi. T~i ngay k~t th6c nam tai
chfnh, tY l~ phAn sa hfru vatY l~ quySn bi8u quy~t cua Cong ty t~i cong ty lien k~t nay la 26,25%
(s6 dftu nam la 26,25%).

T~i thai di8m I~p Bao cao tai chfnh hQ'Pnhfrt nay, khoan dftu tu vao Cong ty TNHH thuang m~i Sai
Gon - Vinh Long (cong ty lien k~t cua Cong ty) duQ'c k€ toan thea phuang phap v6n cM sa huu
can Cll tren Bao cao tai chfnh t~i ngay 31 thang 12 nam 2015 cua Cong ty lien k€t.

Ban thuy€t minh nay la mptbpph~n h(J]Jthimh va phai awc apc cilng vai BaD caD tai chinh h(J'pnhdt 14



CONG TV CO PHAN LUaNG THV'C THV'C PHAM ViNH LONG
Dja chi:S638 dirong 2/9, phuong 1,TP. Vrnh Long, tinh Vrnh Long
BAa cAa TAl CHINH HOPNHAT
Chonamtaichlnh ket thucngay31 thang 12nam2015
Banthuy~t minh Bao caotai chfnh hQ'p nhAt (tieptheo)

7. Tuyenb8 v~ khii nang so sanh thOng tin tren Bao cao tai chinh hQ'pnhAt
Nhu da trinh bay tai thuyet minh s6 III.1,tir ngay 01 thang 01 nam 2015 T~p doan lip dung Thong
nr s6200/20 14ITT-BTC ngay 22 thang 12 nam 2014 cua BQTai chinh huang d~n Ch~ dQk~ toan
doanh nghiep thay th~ Quyet dinh s615/2006/QD-BTC ngay 20 thang 3 nam 2006 cua BQtnrong
BQTai chinh va Thong nr s6244/20091TT-BTC ngay 31 thang 12 nam 2009 cua BQ Tai chinh
cling nhu Thong nr s6202/2014/TT-BTC ngay 22 thang 12 nam 2014 cua Bo Tai chinh thay th~
cho phAnXIII - Thong tir s6 16112007/TT-BTC ngay 31 thang 12 nam 2007 cua Bo Tai chinh
huang d~n l~p va trlnh bay Bao cao tai chinh hqp nhfit theo ChuAnmvc k~ toan Vi~t Nam s6 25
"Bao cao tai chinh hqp nhAtva k~ toan cac khofmdAutu vao congty con". Mot s6 s6 li~u trinh bay
tren Bao cao tai chinh hqp nhAtclla nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2015 khong so
sanh duqc vai s6 li~u tu6ng (rngcimg ky nam truac do ap d1,lngcac ThOngtu nay trong vi~c l~pva
trinh bay Bao cao tai chinh hqp nhAt.Cac quy djnh co thay d6i imh huang dBns6 li~u so sanh tren
Bao cao tai chinh hqp nhAtclla T~p doan nhu sau:
Ty gia ap d\lng dBh~ch toan cac nghi~p V\lphat sinh b~ng ngo~i t~ va danh gia l~i s6 du co g6c
ngo~i t~ clla cac khoan m\lc ti~n t~.

8. Nhan vien ~~..!,
T~i ngay k~tthuc nam tai chinh T~p doan co 77 nhan vien dang lam vi~c tl;licac congty trong T~p $

doan (s6 dAunam la 179 nhan vien).

II. NAM TAl CHiNH, DON VJ TIEN T.E:SUDVNG TRONG KE ToAN

1. Nam tai chinh
Nam tai chinh clla T~p doan b~t dAutir ngay 01 thang 01 va k~t tMc vao ngay 31 tMng 12 hang
nam.

2. Boonvi ti~n t~ sfr dyng troDg k~ toaD
Dan vj ti~n t~ sir d\lng trong k~ toan la DAngVi~t Nam(VND) do phAnIan cac nghi~p V1,lduqc
th1,l'chi~n b~ng don vj ti~n t~ VND.

III. CHUAN MVC vA cm DQ KE ToAN AP DVNG

1. Ch~dQ k~ toaD ap dYDg
Ngay 22 tMng 12 nam 2014, BQTai chinh da ban hanh ThOngtu s6200/20141TT-BTC huang d~n
Ch~ dOk~ toan doanh nghi~p thay th€ Quy€t dinh s615/2006/QD-BTC ngay 20 thang 3 nam 2006
clla Bo truang BQTai chinh va ThOngtu s624412009/TT-BTC ngay 31 thang 12nam 2009 clla BQ
Tai chinh cling nhu Thong tu s6202/2014/TT-BTC thay th€ cho phAn XIII - ThOng tu s6
16112007/TT-BTC n~ay 31 thang 12 nam 2007 clla BOTai chinh huang d~n l~p va trinh bay Bao
cao tai chinh hqp nhat theo ChuAnm1,l'Ck€ toan Vi~tNam s6 25 "Bao cao tai chinh hqp nhfitva k~
toan cac khoan dAutu vao cong ty con". Cac ThOngtu nay co hi~u l1,l'cap d\lng cho nam tai chfnh
b~t dAuvao ho~c sau ngay 01 thang 01 nam 2015. T~p doan ap d\lng cac ChuAnm1,l'ck8 toan, cac
ThOngtu nay va cac Thong tu khac huang d~n thvc hi~n ChuAnmvc k8 toan clla B(,>Tai chfnh
trong vi~c l~pva trinh bay Bao cao tai chinh hqp nhdt.

2. Tuyenb8 v~ vi~c tuaD tho chuiD mve k~ toaD va Ch~dQ k~ toan
Ban T6ng Giam d6c Congty dam bao da tuan thll yeu cAuclla cac chuAn m1,l'ck~ toan, Ch~ dQk~
toan doanh nghi~p Vi~t Nam duqc ban hanh theo ThOngtu s6200/20 14/TT-BTC ngay 22 thang 12
nam 2014, ThOng tu s6202/2014/TT-BTC ngay 22 thang 12 nam 2014 cling nhu cac ThOngtu
khac huang d~n th1,l'chi~n ChuAnmvc kBtoan clla BQ Tai chinh trong vi~c l~p va trinh bay Bao
cao tai chinh hqp nhdt.

Ban thuy€t minh nay fa mrtbrphQn h(Tp thanh va phai atT(Tca(Jc cimg veli Bao cao tai chinh h(TJJnhdt 15



CONG TY CO PHAN LUONG THl/C THl/C PHAM ViNH LONG
Via chi: S6 38 dtrong 2/9, phirong 1, TP. Vinh Long, tinh Vtnh Long
BAa cAa TAl CHiNH HOP NHAT
Cho narn tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2015
Ban thuy~t minh Bao clio tili chinh hQ'pnhit (tiep theo)

IV. cAc CHINH SACH KEToAN Ap DVNG

1. Coosir I~p Bao cao tid ehinh hQ'pnhit
Bao cao tai chinhhop nhAtducc I~p tren cosakS toand6n tich (tnr cacthong tin lien quan dSncac
luong tien).

2. Co'sir hQ'pnhit
Bao cao Uti chinh hQ'PnhM bao g6m Bao cao tai chinh cua Congty my va Bao cao tai chinh cua
cong ty con. Cong ty con la dan vi chiu S\f kiem soat cua Congty me, S\f ki~m soat t6n tai khi
Cong ty my co kha nang true ti~p hay gian ti~p chi ph6i cac chinh sach tai chinh va heat dQng cua
cong ~ con dS thu duoc cac loi ich kinh t~ til cac ho~t dQng nay. Khi xac dinh quy~n kiSm soat co
tinh den quy~n biSu quySt tiem nang pMt sinh til cac quySn chon mua ho~c cac congct..! nQ'va cong
CI,Iv6n co thS chuy~n d6i thanh c6 phieu ph6 thong t~i ngay ket thuc nam tai chinh.

KSt qua hoc;ttdQng kinh doanh clla cac congty con duQ'c mua l~i ho~c ban di trong nam duQ'c trinh
bay trong Bao cao kSt qua hoc;ttdQng kinh doanh hQ'PnhAttiI ngay mua ho~c cho dSn ngay ban
khoan dAutu a cong ty con do.

Bao cao tai chinh Cllacongty my va congty con sir dl,lng d~ hQ'Pnhit duQ'c l~p cho cung mQt ky k~
toan va ap dl,lng cac chinh sach k~ toan th6ng nhit cho cac giao dich va S\f ki~n cung loc;titrong
nhung hoan canh tuang t\f. Trong truOng hQ'Pchinh sach k~ toan clla congty con kMc v6i chinh
sach k~ toan ap dl,lng th6ng nhAt trong T~p doan thi Bao cao tai chinh clla congty con se co nhfrng
dieu chinh thich hQ'Ptru6c khi sir dl,lng cho vi~c I~p Bao cao tai chinh hQ'Pnhdt.

S6 du cac tai khoan tren Bang ciin d6i ke toan gifra cac congty trong cung T~p doan, cac giao dich
nQi bQ, cac khoan lili nQi bQ chua th\fc hi~n pMt sinh til cac giao dich nay phai du<;rcloc;titrilhoan
toano Cac khoan 16 chua th\fc hi~n phat sinh til cac giao dich nQi bQ ding duQ'c loc;tib6 tril khi chi
phi tc;tOnen khoan 16do khong thS thu h6i duQ'c.

LQ'i ich clla c6 dong khong kiSm soat thS hi~n phdn lili ho~c 16 trong k~t qua kinh doanh va tai san
thudn Cllacongty con khong dUQ'cn~m giu bai T~p doan va duQ'c trinh baya khoan ml,lCrieng tren
Bao cao kSt qua hoc;ttdQng kinh doanh hQ'PnhAt va tren Bang din d6i kS toan hQ'PnhAt (thuQCphAn
v6n Chll sa hUu). LQ'i ich Clla c6 dong khong ki€m soat bao g6m gia tri cac IQ'iich Clla c6 dong
khong ki€m soat tc;tingay hQ'PnhAt kinh doanh ban dAu va phAn IQ'ifch Clla c6 dong khong kiSm
soat trong biSn dQng Clla v6n cMsa hiiu k€ til ngay hQ'pnhAt kinh doanh. Cae khoan 16 pMt sinh
t~i cong ty con duQ'c phan b6 tuang ung v6i phAnsa huu clla c6 dong khong kiSm soat, kS ca
truOng hQ'Ps6 16do Ian han phAnsahuu Cllac6 dong khong kiSm soat trong tai san thuAn Cllacong
ty con.

3. Cae giao djeh b~ng ngo~i t~
Cac giao dich phat s~nh bfmg n~oc;tit~ duQ'c chuy~n ~6i theatY gia tc;tingay ph<itsinh ~iao dich. s6
du cac khoan ml,lCtien t~ co goc ngoc;tit~ tc;tingay ket tMc nam tai chinh duQ'c quy doi theotY gia
t~i ngay nay.

Chenh l~chtY gia phat sinh trong nam til cac giao dich bing ngo~i t~ duQ'c ghi nh~n vao doanh thu
ho~t dQng tai chinh ho~c chi phi tai chfnh. Chenh l~chtY gia do danh gia Ic;ticac khoan ml,lc tien t~
co g6c ngoc;tit~ t~i ngay ket thUc namUti chinh sau khi bu tril chenh l~ch tang va chenh l~ch giam
duQ'c ghi nh~ vao doanh thu ho~t dQng tai chinh ho~c chi phi tai chinh.

Ban thuyit minh nay /a mi)t hi) phq.n h(lJl thanh va phai iJu(1ciJ(lCcimg vai Bao cao tai chinh h(lJl nhdt 16



CONG TV CO PHAN LUONG THl/C THl/C PHAM VINH LONG
Dia chi: se 38 dirong 2/9, phuong 1, TP. Vinh Long, tinh Vinh Long
BAo cAo TAl CHINH HOP NHAT
Chonam taichinh k~t thucngay 31 thang 12nam 2015
Ban thuy~t minh Bao Cliotai chfnhhop nhAt (ti~ptheo)

Ty gia su dung d~ quy d6i cac giao dich phat sinh bang ngoai t~ IatY gia giao dich thuc t~ tai thai
di~m phat sinh giao dich. Ty gia giao dich thuc t~ d6i voi cac giao dich bing ngoai t~ duoc xac
dinh nhu sau: .
• D6i voi hQ'Pd6ng mua ban ngoai t~ (hQ'Pd6ng mua ban ngoai t~ giao ngay, hop d6ngky han,

hop d6ng nrong Iai, hQ'Pd6ng quyen chon, hop d6ng hoan d6i):tY gia ky k~t trong hop d6ng
mua, ban ngoai t~ gitranpdoan va ngan hang.

• D6i voi cac khoan gop v6n ho~c nhan v6n gop: ty gia mua ngoai t~ clla ngan hangnai n·p
doan rna tiii khoan d~ nh~n v6n cua nha ddutu t1ilingay gop v6n. .

• D6i v&i nQ'phai thu:tY gia mua cua ngan hang thucmg m1ilinai T~p doan chi dinh khach hang
thanh toan t1ilithai di~m giao dich phlit sinh.

• D6i v&i nQ'phiii tra: tY gia ban cua ngan hang thucmg m1ilinai T~p doan d\l' ki~n giao dich t1ili
thai di~m giao dich phlit sinh.

• D6i v&i cac giao dich mua slim tai san ho~c cac khoan chi phi duQ'c thanh toan ngay bing ngo~i
t~ (khOng qua cac tai khoan phiii trii):tY gia mua clla ngan hang thucmg m1ilinai T~p doan thvc
hi~n thanh toano

Ty gia su d\lng d~ danh gia 11ili·s6 du cac khoan m\lc ti8n t~ co g6c ngo1ilit~ t1ilingay k~t thuc nam
tai chinh duQ'cxac dinh thea nguyen t~c sau:
• D6i v&i cac khoan ngo1ilit~ gui ngan hang:tY gia mua ngo1ilit~ cua ngan hang nai T~p doanrna

tai khoan ngo1ilit~.
• D6i v&i cac khoan m\lC ti~n t~ co g6c ngo1ilit~ duQ'c phan I01iliIa tai san khac:tY gia mua ngo~i

t~ clla Ngan hang TMCP Ddutu vii PMt tri~n Vi~t Nam - Chi nMnh Vinh Long (Ngan hang
T~p doan thuang xuyen co giao dich).

• D6i v&i cac khoan fi\lC ti~n t~ co g6c ngo1ilit~ duQ'cphan I01iliIa nQ'phai tra:tY gia ban ngo1ilit~
cua Ngan hang TMCP Ddu tu va PMt tri~n Vi~t Nam - Chi nhanh Vinh Long (Ngan hang T~p
doan thuang xuyen co giao dich).

=816·.-

4. Ti~o va cae khoao tuO'ogduO'ogti@o
Ti8n bao g6m ti8n m~t va ti~n gui ngan himg khong ky h1iln.Cac khoan tucmg ducmg ti~n Ia cac
khoan ddu tu ng~n h1ilnco thai h1ilnthu h6i khong qua 03 thang k~ tu ngay ddu tu, co kha nang
chuy~n d6i d~ dang thanh m9t IUQ'llgti~n xac dinh va khong co rui ro trong vi~c chuy~n d6i thanh
ti~n t1ilithai di~m bao cao.

5. Cae khoao dAututai ehioh
ChUng khoan kinh doanh
Khoan ddu tu duQ'c phan I01iliIa chUng khoan kinh doanh khi n~m gift vi m\lC dich mua ban d~
ki~m Iai.

Chung khoan kinh doanh duQ'c ghi s6 k~ toan theo gia g6c. Gia g6c clla chung khoan kinh doanh
duQ'c xac dinh thea gi~ tri hQ'PIy clla cac khoan thanh toan t1ilithai di~m giao dich pMt sinh c9ng
cac chi phi lien quan den giao dich mua chung khoan kinh doanh.

Thai di~m ghi nh~n cac khoan chung khoan kinh doanh Iii thai di~m T~p doan co quy8nsa huu, C\l
th~ nhu sau:

• D6i v&ichung khoan niem y~t: duQ'c ghi nh~n t1ilithai di~m kh&p I~nh (T+O).
• D6i v&i chung khoan chua niem y~t: duQ'c ghi nh~n t1ilithai di~m chinh thuc co quy~nsa huu

thea quy dinh cua pMp Iu~t.

Ti8n Iai, c6 tuc va IQ'inhu~n clla cac ky tru&c khi chung khoan kinh doanh duQ'c mua duQ'c h~ch
toan giam gia tri clla chinh chung khoan kinh doanh do. Ti€n Iai, c6 tuc va IQ'inhu~n cua cac ky

Bim Ihuy€t minh miy Iii m(il b(iph(in h(IJJIhiinh vii pMi aU(1ca(Jcdmg vai Baa caa Iii; chinh h(IJJnhdl 17
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sau khi clnrng khoan kinh doanhdiroc mua diroc ghi nhan doanh thu. C6 tire duoc nhdn bang e6
phieu chi duoc thea doi s6 hrong e6 phieu tang them, khong ghi nhan gia tri e6 phieu nhan duoc.

C6 phieu hoan d6idircc xac dinh thea gia tri hQ'PIy tai ngay trao d6i. Gia tri hop Iy cua e6 phieu
duoc xac dinh nhu sau:
• D6i voi e6 phieu cua congty niem y~t, gia tri hQ'PIy cua c6 phieu la gia dong cira niem y~t tren

thi tnrong clurng khoan tai ngay trao d6i. Truong hQ'Ptai ngay trao d6i thi tnrong chirng khoan
khong giao dich thi gia tri hQ'PIy eua c6 phi~u la gia dong clra phien giao dich tru6c liSn kS v6i
ngay trao d6i.

• D6i vai c6 phi~u chua niem y~t duQ'c giao dich tren san UPCOM, gia tri hQ'pIy cuac6 phiSu Ia
gia giao dich dong cua tren san UPCOM t~i n¥ay trao d6i. Truang hQ'p ngay trao d6i san
UPCOM khong giao dieh thi gia tri hQ'p Iy eua co phi~u la gia dong cua phien giao dieh tru6e
liSn k~ v6i ngay trao d6i.

• D6i v6i c6 phi~u chua niem y~t khae, gia tri hQ'p Iy eua c6 phi~u la gia do cae ben thOa thu~n
thea hQ'Pd6ng ho{ie gia trj s6 saeh t~i thai diBm trao d6i.

D\l' phOng giam gia chung khoan kinh doanh dUQ'eI~p eho tirng lo~i chung khoan dUQ'emua ban
tren thi truang va co gia tri hQ'PIy thAp hon gia g6e. Gia tri hQ'PIy eua chung khoan kinh doanh
niem y~t tren thi truang chUng khoan ho{icdUQ'egiao dieh tren san UPCOM la gia dong eU'at~i ngay
k~t thue nam tai chinh. TruOng hQ'Pt~i ngay kSt thue nam tai ehinh thi truOng chung khOlin hay san
UPCOM khong giao dieh thi gia tri hQ'PIy eua chUng khoan Ia gia dong cira phien giao djeh tru6e
Ii~n k8 v6i ngay k~t thuc nam mi ehinh.

~
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Tang, giam s6 d\1'phOng giam gia chung khoan kinh doanh dn phai trich I~p t~i ngay k~t tMe nam
tai chinh dUQ'eghi nh~n vao chi phi tai chinh.

Cac khoan itau tU'vao cong ty lien kit
Cong ty lien k~t Ia doanh nghi~p rna T~p doan co anh hu6ng dang k~ nhung khong co quySn ki~m
soat d6i v6i cae chinh sach tai chinh va ho~t d9ng. Anh hu6ng dang k~ th~ hi~na quy8n tham gia
vil.Ovi~c dua ra cac quy~t djnh v8 ehinh saeh tai ehinh va ho~t d9ng cua doanh nghi~p nh~n dAutll'
nhung khong ki~m soat cac ehinh saeh nay.

Cac khoan dAu tu vao cac congty lien k~t duQ'c ghi nh~n thea phuong phap v6n cM sa huu. Theo
do, khoan dAu tu vao congty lien k~t dUQ'eth~ hi~n tren Bao cao tai chinh hQ'PnhAt thea chi phi
dAu tu ban d~u va diSu chinh eho cae thay d6i trong phAn IQ'iieh tren tai san thuAn eua eongty lien
k~t sau ngay d~u tu ..N~u IQ'iich eua T~p doan trong khoan 16 eua e6ngty lien k~t 16n hon ho~e
b~ng gia tri ghi s6 cua khoan dAutu thi gia tri khoan dAu tu duQ'c trinh bay tren Bao cao tai ehinh
hQ'PnhAt la b~g kh6ng trir khi T~p doan co cae nghia V\l th\1'ehi~n thanh toan thay eho eongty lien
k~t.

Bao eao tai chinh cua congty lien k~t dUQ'cI~p cimg ky k~ toan v6i Bao eao tai ehinh hQ'pnhAt cua
T~p doan. Khi chinh saeh k~ toan eua c6ngty lien k~t khae v~i ehinh saeh k~ t?an ap d\lng th6ng
nhat trong T~p doan thi Bao eao tai chinh cua c6ngty lien ket se co nhung dieu ehinh thieh hQ'p
tru6c khi su d\lng cho vi~e I~p Bao eao tai chinh hQ'Pnhdt.

Cae khoan Hii, 16 chua th\1'e hi~n phat sinhtil' cae giao dieh v6i cae e6ngty lien k~t duQ'c lo~i trir
tuong ung v6i ph~n thu9C v~ T~p doan khi I~p Bao cao tai ehinh hQ'pnhAt.

Cac kltoan itau tU'vao congC(l van clla itun vi khac
DAu tu vao e6ng C\l v6n cua don vi khac bao g6m cae khoan dAu tu eong e\l v6n nhung T~p doan
kh6ng co quy8n ki~m soat, d6ng ki~mSOlit ho{ic co anh huang dang k~ d6i v6i ben dUQ'edAutu.

Bim thuy¬ tminhnayfa m(5tb(5ph4n h(lJJthanh va phili awc a(lc dmg vai Baa caa tai chinh h(lJJnhdt 18
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Cac khoan dAu nr vao cong cu v6n cua don vi khac diroc ghi nhan ban dAu thea gia g6c, bao gom
gia mua hoac khoan g6p v6n cong cac chi phi true tiBp lien quan dBn heat dQng dAu ttr. C6 nrc va
loi nhuan cua cacIcy tnroc khi khoan dAu tu diroc mua diroc hach toan giam gia tri cua chinh
khoan dAu tu d6. C6 tire va loi nhuan cua cac ky sau khi khoan dAu tu diroc mua duoc ghi nhan
doanh thu. C6 tirediroc nhan b~ng c6 phisu chi duoc thea d5i s6 hrong c6 phieu tang them, khong
ghi nhan gia tri c6 phiBu nh~n dll'Q'c.

D\l' phOng t6n thAt cho cac khoan dAutu vao cong C\lv6n cua dan vi khac duQ'ctrich l~p nhu sau:

• D6i vai khoan dAutu vao c6 phi6u niem y6t ho~c ghi tri hQ'Ply khoan dAutu duQ'cxac djnh tin
c~y, vi~c l~p d\l' phOng d\l'a tren gia trj thi truOng cua c6 phi6u.

• D6i vai khoan dAu tu khong xac dinh duQ'c gia tri hQ'P ly t~i th<'YidiSm ba.o cao, vi~c l~p d\l'
phang duQ'c th\l'c hi~n din cu vao khoan16 cua ben duQ'c dAu tu vai muc trich l~p b~ng chenh
l~ch gifra v6n g6p th\l'c tB cua cac ben t~i don vi khac va v6n cMSo' huu th\l'c c6 nhan vai tyl~
g6p v6n cua T~p doan so vai t6ng s6 v6n g6p th\l'c tB cua cac ben t~i dan vi khac.

Tang, giam s6 d\l' phOng t6n thllt dAutu vao cong C\lv6n cua don vi khac cAnphai trich l~p t~i ngay
kSt thuc nam tai chinh duQ'c ghi nh~n vao chi phi tai chinh.

6. Cae khoin phii thu
Cac khoan nQ'phai thu duQ'c trinh bay thea gia tri ghi s6 trir di cac khoan d\l' phang phai thu kh6
dai.

Vi~c phan lo~i cac khoan phai thu la phai thu kMch hang va phai thu kMc duQ'c th\l'c hi~n thea
nguyen tic sau:
• Phai thu cua khach hang phan anh cac khoan phai thu mang tinh chllt thuang m~i phat sinh tir

giao dich c6 tinh chllt mua - ban gifra T~p doan va ngll'<'Yimua la don vi dQc I~p vai T~p doan,
bao g6m ca cac khoan phai thu v~ ti~n ban hang xuAt khAu uy thac cho don vi khac.

• Phai thu khac phan anh cac khoan phai thu khong c6 tinh thuong m1;li,khong lien quan d6n
giao dich mua - ban~

D\l' phang phai thu kho dai duQ'c l~p cho tirng khoan nQ'phai thu kh6 dai can cu vao tu6i nQ'qua
h1;lncua cac khmin nQ'ho~c d\l' ki6n muc t6n thAt c6 th~ xay ra, c\l thS nhu sau:

• D6i vai nQ'phai thu qua h1;lnthanh toan:
30% gia tri d6i vai khoan nQ'phai thu qua h~n tir tren 6 tMng dSn duai I nam.
50% gia tri d6i vai khoan nQ'phai thu qua h~n tir I nam dSn dll'ai 2 nam.
70% gia tri d6i vai khoan nQ'phai thu qua h~n tir 2 nam dSn duai 3 nam.
100% gia tri d6i vai khoan nQ'phai thu qua h1;lntir 3 namtra len.

• D6i vai nQ'pMi thu chua qua h1;lnthanh toan nhung kh6 co kha nang thu h6i: can Cll'vito d\l'
kiSn muc t6n thAt d€ l~p d\l' phang.

Tang, giam s6 du d\1'phang nQ'phai thu kho dai cAn phai trich I~p t1;lingay k6t tMc nam tai chinh
duQ'cghi nh~n vao chi phi quan Iy doanh nghi~p.

7. Hang tAnkho
Hang t6n kho duQ'c ghi nh~n thea gia thAp han giua gia g6c va gia tri thuAn c6 th~ th\l'c hi~n dll'Q'c.

Gia g6c hang t6n kho duQ'c xac dinh nhu sau:

• Nguyen v~t li~u, hang h6a: bao g6m chi phi mua va cac chi phI lien quan tr\1'ctiSp khac pMt
sinh d€ c6 duQ'c hang t6n khoa dia diSm va tr1;lngthai hi~n t1;li.
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• Thanh pham: bao gbm chi phi nguyen v~t lieu, nhan cong true ti~p va chi phi san xuAt chung
co lien quan tnrc ti~p duoc phiin b6 dua tren mire dQ hoat dQng binhthirong.

• Chi phi san xuM kinh doanh do dang: chi bao gbm chi phi nguyen v~t lieu chinh.

Gia g6c cua hangtbn kho duoc tinh thea plurong phap binh quan gia quyen va duoc hach toan thea
phirong phap ke khai thuongxuyen,

Gia tri thuAn co th~ thuc hien duoc la gia baniroc tinh cua hangtbn kho trong ky san xuAt, kinh
doanh binh thuong trir chi phi uoc tinh d~ hoan thanh va chi phiiroc tinh cAnthiet cho viec tieu thu
cluing.

DV phong giam gia hangtbn kho duoc I~p cho tung m~t hangtbn kho co gia g6c IO'nhan gia tTi
thuAn co th~ th\fc hi~n duQ'c. Tang, giam s6 du dv phong giam gia hangtbn kho cAn phai trfeh I~p
t~i ngay k~t thuc nam tai chinh duqc ghi nh~n vao gia v6n hang ban.

8. Chi phi tra trU'cYc
Chi phi tra truac bao gbm cac chi phi thvc t€ da phat sinh nhung co lien quan d€n k€t qua ho~t
d(>ngsan xuAt kinh doanh clla nhiSukY k~ toano Chi phi tn'!.truac CllaT~p doan bao gbm cac chi phi
sau:·

Cong cp,dpng cp
Ok cong C1,l,d1,lngC1,lda dua vaosu d1,lngduQ'c phan b6 vao chi phi thea phuang pluip dUOngthing
vai thai gian phanbb khong qua 36 thling.

Chi phi sua chila ta;san ctJ djnh
Chi phi sua chua tai san pIlat sinh m(>t IAn co gia trj Ian duqc pha.n bb vao chi phi thea phuang
pIlap dUOngthing trong 36 thang.

9. Taisan thue ho~t nqng
Thue tai san duQ'c phan lo~i la thue ho~t d(>ngn~u phAn Ian rui ro va IQ'iich gin liSn vai quySnsa
huu tai san thuQc v~ nguai cho thue. Chi phi thue ho~t dQng duQ'c phan anh vao chi phi thea
phuong pIlap du(mg thing cho su6t thai h~n thue tai san, khong ph1,lthu9C vao phuang thuc thanh
toan tiSn thue.

10. Tai san cB ninh huu hinh
Tai san c6 dinh hfru hinh duQ'c th~ hi~n thea nguyen gia trir hao mon liiy kS. Nguyen gia tai san c6
dinh huu hinh bao gbm toan b(>cac chi phi rna T~p doan phai b6 ra d~ co duQ'c tai san c6 dinh tinh
d~n thai di~m dua tai san do vao tr~ng thai s~n sangsu d1,lng.Cac chi phi phat sinh sau ghi nh~n
ban dAu chi duQ'c ghi tang nguyen gia tai san c6 dinh nSu cac chi phi nay chic chin lam tang IQ'ifeh
kinh tS trong tuong lai do su d1,lngtai san do. Cac chi phi pIlat sinh khang thOa man diSu ki~n tren
duQ'Cghi nh~n la chi phi san xuAt, kinh doanh trong nam.

Khi tai san c6 dinh huu hinh duQ'cban hay thanh Iy, nguyen gia va gia tri hao mon lGy k~ duQ'c xoa
sbva lai, 16 pIlat sinh do thanh Iy duQ'Cghi nh~ vao thu nMp hay chi phi trong nam.

Tai san c6 dinh huu hinh duQ'c khAu hao thea phuang phap dUOng thing dva tren thai gian huu
d1,lnguac tinh. S6 nam khAu hao clla cac lo~i tai san c6 dinh hfru hinh nhu sau:
Loai tai san c6 dinh S6 nam Nam nay
Nha cua, v~t ki~n truc 10 - 25
May moc va thiSt bi 07 - 12
Phuang ti~n v~n tai, truySn d~n 07 - 10
Thi~t bi, d1,lngC1,lqulin Iy 08
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11. Tai sanc8djnh vo hinh
raj san c6 dinh va hinh dUQ'CthB hien thea nguyen gia tnr hao monloyk8.

Nguyen gia tai san c6 dinh va hinh bao g6m toan bQ cac chi phi rna Tap doan phai bo ra d@co
diroc tai san c6 dinh tfnh d~n thai di@mdua tai san dovao trang thai sfin sang sir dung. Chi phi lien
quan d~n tai san c6 dinh va hinh phat sinh sau khi ghi nhan ban ddu duoc ghi nhan la chi phi san
xu&t, kinh doanh trong narn trir khi cac chi phi nay g~n Ii~n voi mot tai san c6 dinh va hinh cu thS
va lam tang IQ'iich kinh t~tir cac tai san nay.

Khi tai san c6 dinh vo hinhduoc ban hay thanhly, nguyen giava gia trj hao mon IGyk~ duQ'c xoa
s6 va Uii,16 phat sinh do thanh Iy duQ'cghi nh~ vao thu nh~p hay chi phi trong nam.

Tai san c6 djnh vo hinh cua T~p doan bao g6m:

Quy~n sir d\lng dAt la toan bQ cac chi phi thl,Ic t~ T~p doan dii chi ra co lien quan tn,rc tiSptai d&tStl'

d\lng, bao g6m: ti~n chi ra dS co quyen sir d\lng dAt, chi phi cho d~n bu, giai phong m~t bing, san
lApm~t bing, I~ phi,truacb~,....9uy~n sir d\lng dAt duQ'c khAu hao thea phuan~ phap duang th~ng
tir 39 - 50 nam, quyen sir d\lng dlit khong xac djnh thai h~n khong duQ'c tinh khau hao.

ChuO'IIgtrinh pltan mim
Chi phi lien quan dSn cac chuang trinh phdn m~m may dnh khong phai la mQt be>ph~n g~n kSt vai
phdn cirng co lien quan duQ'c v6n hoa. Nguyen gia cua phdn m~m may tinh la toan be>cac chi phi
rna T~p doan dii chi ra tinh d~n thai di8m dua phdn m~m vao sir d\lng. Phdn m~m may tinh duQ'c
khAu hao thea phuong phap dUOngth~ng trong08nam.

12. Chi phi xay d1}'ngCO' ban dO'dang
Chi phi xliy dl,Ingcaban do dang phan anh cac chi phi lien quan trl,l"ctiSp (bao g6m ca chi phi Uii
vay co lien quan phil h~ vai chinh ,sach k~ !oan cua T~p doan) dSn cac tai s~n dang trong qua trinh
xliy dl,Ing, may moc thiet bj dang Jap d~t de ph\lc V\l cho m\lC dich san xulit, cho thue va quan Iy
cling nhu chi phi lien quan dSn vi~c sira chua tai san c6 dinh dang thl,Ic hi~n. Cac tai san nay duQ'c
ghi nh~n thea gia g6c va khong duQ'c tinh khAu hao.

13. Cae khoan nC}'phai tra va chi phi phai tra
Cac khoan nQ'phai tra va chi phi phai tra duQ'Cghi nh~n cho s6 ti~n phai tra trong tuang lai lien
quan d~n hang hoa va djch V\l dii nh~n duQ'c. Chi phi phai tra duQ'c ghi nh~n dl,Ia tren cacuac t111h
hQ'PIy v~ s6 ti~n phai tra.

Vi~~ phlin lo~i cac khoan phai tra la phai tra nguai ban, chi phi phai tra va phai tra khac duQ'c thl,Ic
hi~n thea nguyen t~c sau:
• Phai tra nguai ban phan anh cac khoan phai tra mang tinh chAt thuong m~i phat sinh tir giao

djch mua hang hoa, djch V\l, tai san va nguai ban la dan vj doc I~p vai T~p doan, bao g6m ca
cac khoan phai tni khi nh~p khftu thong qua nguai nh~ uy thac.

• Chi phi phai tra phan anh cac khoan phai tra cho hang hoa, djch V\l dii nh~n duQ'c tir nguai ban
ho~c dii cung cAp cho nguai mua nhung chua chi tra do chua co hoa dan ho~c chua du h6 sO',
tai Ii~u kS toan va cac khoan phai tra cho nguai lao dong v~ ti~n luang nghi phep, cac khmin
chi phi san xuAt, kinh doanh phai trich truac.

• Phai tra khac phan anh cac khoan phai tra khong co tinh thuang m~i, khong lien quan d~n giao
djch mua, ban, cung dp hang hoa djch V\l.
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CONG TV CO PHAN LUaNG THl/C THl/C PHAM ViNH LONG
Dia chi: S6 38 dirong 2/9, phuong 1,TP. Vinh Long,tinh Vinh Long
BAa cAo TAl CHINH HOP NHAT
Chonam tai chfnh k6tthuc ngay 31 thang 12nam 2015
Ban thuy~t minh Bao caoUti chfnh hop nhit (ti6ptheo)

14. Cac khoan d1}'phOng pha]tra
DVphong tr(1cap thoi vifc
T~p doan phai chi tra tro cApthai viec cho nguoi lao dQnglam viec thirong xuyen tai T~p dean nr
du 12 thang tro len d6i voi thai gian khong tham gia d6ng bao hiern thAtnghiep khi 119cham dirt
hop d6ng lao dQng.Dtr phong tro cdp thoi viecducc trich I~pvoi rmrc bing 1/2 thang luang cong
phu cApluang (n~u c6) binh quan cua sau thang li~n k~ gAnnhAttinh dSnthai di8m l~pBao cao tid
chlnh cho 1 nam lam viec.

Tang, giam s6 dir du phong tro cApthai vi~c cAnphai trich l~p tf;lingay k~t thUcnam tili chinh duQ'c
ghi nh~n vilo chi phi quan ly doanh nghi~p.

15. V6n ehuSO' hitu
van gop ciia chiisO' hii'u
V6n g6p cua chitsahuu duQ'cghi nh~ thea s6 v6n thvc tS da g6p cua cac c6 dong cua Congty.

16. Phin ph6i lQinhu~n
LQ'inhu~n sau thuS thu nh~p doanh nghi~p duQ'cphilnph6i cho cac c6 dong sau khi da trich l~pcac
quy thea Di~u l~ cua Congty cling nhu cac qui dinh cua phap lu~t va da duQ'cD~i hQid6ng c6
dong phe duy~t.

Vi~c phau ph6i IQ'inhu~n cho cac c6 dong duQ'cdin nh~c dSn cac khoan m\lCphi ti~n t~ nim trong
IQ'inhu~n sau thu~ chua philn ph6i c6 th~ anhhuang dSn lu6ng ti~n va kha nang chi tnt c6 tuc nhu
lai do danh gia If;litai san mang di g6p v6n, lai do danh gia If;licac khoan m\lCti~n t~, cac cong C\l
tili chinh va cac khoan m\lc phi ti~n t~ khac.

C6 tuc duQ'cghi nh~n Ia nQ'phai tra khi duQ'cDf;lihQid6ng c6 dong phe duy~t.
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17. Ghi nh~n doanh thuva thu nh~p
Doanh thu ban hang hoa, thanh pham
Doanh thu ban hang h6a, thanh phdm duQ'Cghi nh~n khi d6ng thai thoa man cac di~uki~n sau:
• T~p doan da da chuy~n giao phAnIan ruifO va IQ'iich g~n li~n v6i quy~nsa hii'u sfm phAm

ho~chang h6a cho nguai mua.
• T~p doiln da khong can n~m giii' quy~n quan Iy hilng h6a nhu nguaisa hii'u hang h6a ho~c

quy~nki~m soat hang h6a.
• Doanh thu duQ'cxac dinh mang d6i ch~c ch~n. Khi hQ'Pd6ng qui dinh nguai mua duQ'cquy~n

tra If;lisan phdm, Mng hoa, da mua thea nhii'ngdi~u ki~n C1,lth8, doanh thu chi duQ'cghi nMn
khi nhfrng di~u ki~n C1,lth~ d6 khong can t6n tf;liva nguai mua khong duQ'cquy~n tra l~i san
phdm, hang hoa (tru truOnghQ'pkhach Mng c6 quy~ntra If;lihang h6a du6i hinh thuc d6i l~idS
lAyMng h6a, dich V\lkhac).

• T~pdoan da ho~c se thu duQ'cIQ'iich kinh tSillgiao dich ban hang.
• Xac dinh duQ'cchi phi lien quan d~n giao dich ban hang.

Doanh thu cung cap dichV(l

Doanh thu cung cap dich V1,lduQ'cghi nh~nkhi d6ng thai thoa man cac di~u ki~n sau:
• Doanh thu duQ'cxac dinh tuang d6i ch~c ch~n. Khi hQ'pd6ng qui dinh nguai mua duQ'cquy~n

tni If;lidich V1,lda mua thea nhfrng di~u ki~n C1,lth~, doanh thu chi duQ'cghi nh~n khi nhii'ng
di~u ki~n C\lth~ d6 khong can t6n tf;liva nguai mua khOngduQ'cquy~n tra If;lidich V1,lda cung
~cap.

• T~p doan da ho~c se thu duQ'cIQ'iich kinh tSillgiao dich cung cap dich V1,ld6.
• Xac dinh duQ'cphAncong vi~c da hoilnthanh vao thai di~m bao cao.
• Xac dinh duQ'cchi phi phat sinh cho giao dich va chi phi d~ hoan thanh giao dich cung dp dich

v1,ld6.
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CONG TV CO PHAN LUaNG THUC THUC PHAM ViNH LONG
Dia chi: se 38 duong 2/9, phuong 1, TP. VInh Long, tinh VInh Long
BAa cAo TAl CHINHHOP NHAT
Cho nam tai chfnh k8t thuc ngay 31 thang 12 nam 2015
Ban thuy@t minhBao caotAi chfnh hq'p nhM (ti8pthea)

Truong hQP dich vuduoc thuc hien trong nhieu ky thi doanh thu diroc ghi nhan trongky duoc can
cir vao k8t qua phan cong viec da hoan thanh vao ngay k8t thuc nam tai chinh.

Doanh thu gia cong
Doanh thu d6i voi heat dQng nh~ gia cong v~ttu,hang hoa la s6 ti~n gia cong thtrc t8 duoc huang,
khong bao gAm gia tri v~ttu, hang hoa nhan gia congo

Doanh thu cho thue tai san Itoflt iI{Jng
Doanh thu cho thue tai san hoat dQngduoc ghi nhan thea plnrong phapduong thang trong su6tthai
gian cho thue, Ti~n cho thue nh~n tnroc cua nhieu ky dUQ'cphan b6 vao doanh thu phil hQ'pv6ithai
gian cho thue.

Tiin liii
Ti6n lai duQ'c ghi nh~n tren cosathai gian va UiisuAtth\fc t8 tung kyo

ca tuc va I¢ nltu{in ilU'(J'ccltia
C6 tuc va lQ'inhu~n duQ'c chia duQ'c ghi nh~n khi T~p doan da duQ'c quy~n nh~n c6 tuc ho(lc IQ'i
nhu~n tu vi~c gop v6n.cll tuc duQ'c nMn b~ng c6 phi8u chi duQ'c thea d5i s6 IUQ'ngc6 phi8u tang
them, khong ghi nh~ gia tri c6 phi8u nh~n duQ'c.

18. Chi phi diyay
Chi phi di yay bao gAm lai ti6n yay va cac chi phi kMc pMt sinh lien quan tr\fc ti8p d8n cac khoan
yay.

;~d/.
Chi phi di yay duQ'c ghi nh~n vito chi phi khi phat sinh. TruOng h9'P chi phi di yay lien quan tr\fc ...?-~
ti8p d8n vi~c dAu tu xay d\fng ho(lc sim xuAt tai san da dang cAn co mQt thai gian du dai (tren 12 j$
thang) d~ co th~ dua vao sir d\lng thea m\lc dich dinh tru6c ho(lc ban thi chi phi di yay m'ty duQ'c
tinh vao gia tri cua tai san do. D6i vai khoan yay rieng ph\lc V\l vi~c xay d\fng tai san c6 dinh, bAt
dQng san dAutu, lai yay duQ'c v6n hoa k~ ca khi thai gian xay d\fng duai 12 tMng. Cac khoan thu
nh~p phat sinhill vi~c dAu tu t~m thai cac khoan yay duQ'c ghi giam nguyen gia tai san co lien
quart.

D6i v6i cac khoan v6n yay chung trong do co sir d\lng cho m\lc dich dAu tu xay d\l'ng ho~c san xu~t
tai sanda dang thi chi phi di yay v6n hoa duQ'c xac dinh thea1)' l~ v6n hoa d6i vai chi phi lfiy k8
binh quan gia quySn phat sinh cho vi~c dAutu xay d\fng co ban ho~c san xuAt tai san do. Ty l~ v6n
hoa duQ'c dnh thea1)' l~ lai suAt binh quan gia quySn cua cac khoan yay chua tra trong nam, ngo<;li
tru cac khoan yay rieng bi~t ph\lc V\lcho m\lc dich hinh thanh mQt tai san C\lth~.

19. Cae khoan chi phi
Chi phi la nhung khoan lam giam lQ'i feh kinh t8 duQ'c ghi nh~ tl;1ithai di~m giao dich pMt sinh
ho~c khi co kha nang tuong d6i chic chin se pMt sinh trong tuong lai khong phan bi~t da chi ti~n
hay chua.

Cac khoan chi phi va khoan doanh thu do no t~o ra phai duQ'c ghi nh~n dAng thai theo nguyen tic
phil hQ'p.Trong truOng h9'P nguyen tic phu h9'P xung dQt v6i nguyen tic tMn trQng, chi phi duQ'c
ghi nh~n can cu vao ban chAt va quy dinh cua cac chuAn m\fc k8 toan d~ dam bao phan anh giao
dich mQt cach trung th\},c,h9'P IY.

20. Thu~thu nhip doanh nghifp
Chi phi thuB thu nh~p doanh nghi~p bao gAm thuB thu nh~p hi~n hanh va thuB thu nh~p hoan 11;1i.
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CONG TV CO PHAN LUONG THl/C THl/C PHAM ViNH LONG
Dia chi:sf, 38 duong 2/9, phuong 1, TP. Vinh Long, tinh Vlnh Long
BAo cAo TAl CHINH HOP NEAT
Cho nam tai chfnh k~t thuc ngay 31 thang 12nam 2015
Ban thuy@tminh Bao do tid chinhhop nhAt (ti~p theo)

Thui thu nh{ip hijn himh
Thu~ thu nhap hien hanh lit khoan thu~ diroc tinhdua tren thu nhap tinh thue. Thu nhap tinht1lU~
chenh lech so voi 19i nhuan kS toan lit do di~u chinh cac khoan chenh lech tam thai gilra thue va kS
toan, cac chi phi khongdiroc tnr cling nhu di~u chinh cac khoan thu nhap khong phai chiu thue va
cac khoan 16duoc chuyen,

Thui thu nh{ip hoiin [(Ii
ThuS thu nh~p hoan lai la khoan thuS thu nh~p doanh nghiep se phai nQP hoac se duoc hoan lai do
chenh lech tarn thai gitta giatri ghi s6 cua tai san va ng phai tra cho mvc dich l~p Bao cao tai chinh
va ca sa Hnh thuS thu nMp. Thue thu nh~p hoan ll;liphai tra dugc ghi nMn cho tfrtcit cac khoan
chenh l~ch tl;lm thai chiu thuS. Tai san thuS thu nh~p hoan ll;lichi dugc ghi nh~n khi chic chin
trong tuang lai se co 19i nhu~n tinh thuS d~ sir dVng nhfrng chenh l~ch tl;lmthai dugc kh~u tru nay.

Gia tri ghi s6 cua Uti san thu€ thu nh~p doanh nghi~p hoan ll;lidugc xem xet ll;liVilOngay ket thuc
nam tai chinh va se dugc ghi giam den muc dam bao chic chiin co du 19i nhu~n tinh thuS cho phep
19i ich cua mQt phAn ho~c toan bQ tM san thuS thu nh~p hoan ll;lidugc sir dVng. Cac tai san thuS thu
nh~p doanh nghi~p hoan l~i chua dugc ghi nh~n truac day dugc xem xet ll;livao ngay kSt thue nam
tai chinh va dugc ghi nh~n khi chic chin co du 19i nhu~n tinh thuS dS co thS sir dVng cac tai san
thuS thu nh~p hoan l~i chua ghi nh~n mly.

Tai san thuS thu nh~p hoan Il;1iva thu€ thu nh~p hoan Il;1iphai tra dugc xac dinh theo thuS su~t d\l'
tinh se ap dVng cho nam tai san dugc thu h6i hay ng phai tra duge thanh toan d\l'a tren cac mue
thu€ su~t co hi~u l\l'c tl;lingay kSt thuc nam titi chinh. Thu€ thu nh~p hoan Il;1idugc ghi nh?n vao
Bao cao kSt qua hOl;ltdQng kinh doanh va chi ghi tr\l'c tiSp vao v6n chusa hfru khi khoan thuS do
lien quan dSn cac khoan m\lc dugc ghi th~ng vao v6n cMsahfru.

Tai san thu€ thu nh~p hoan Il;1iva ng thuS thu nh~p hoan ll;liphlii tra dugc bU tru khi:

• T~p doan co quy~n hgp phap dugc biI tru gifra titi san thu€ thu nh~p hi~n hanh vai thuS thu
nh~p hi~n hanh phai nQP; va

• Cae tai san thuS thu nh~p hoan Il;1iva thuS thu nh~p hoan ll;liphai tra nay lien quan dSn thuS thu
nh~p doanh nghi~p dugc quan ly bai cLingmQt ca quan thu€:

D6i vai cLingmQt dan vi chiu thuS; ho~c
T?p doan d\l' dinh thanh tOM thu€ thu nh?p hi~n himh phai tni va tai san thuS thu nh~p hi~n
hitnh tren casa thudn ho~c thu h6i titi san d6ng thai vai vi~c thanh toan ng phai tra trong
tun? kY tuang lai khi eac khoan trQng y€u cua thl!S thu nh?p hoan ll;liphai tni ho~c tid san
thue thu nh~p hoan Il;1idugc thanh toan ho~e thu hoi.

21. Ben lien quan
Cae ben dugc coi lit lien quan nSu mQt ben co kha nang kiSm soat ho~c co anh huang dang kS d6i
vai ben kia trong vi~e ra quy€t dinh cae ehinh saeht!li chinh va hOl;1tdQng. Cae ben cling duge xem
lit ben lien quan n€u cLingehiuSl,l' kiSm soat chung hay ehiu anh huang dang k~ chung.

Trong vi~c xem xet m6i quan h~ eua cae ben lien quan, ban ch~t eua m6i quanM dugc ehu trQng
nhi~u han hinh thuc phap lY.

22. Bao cao theo bQph~n
BQ ph~n thee ITnhV\l'Ckinh doanh lit mQt phdn co thS xac dinh rieng bi~t tham gia vao qua trinh san
xu~t ho~c cung cAp san phAm, dieh vv vit co rui ro va 19i ieh kinh tS khac vai cac bQ ph~n kinh
doanh khae.
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CONG TV CO PHAN LUONG THl!C THl!C PHAM ViNH LONG
Via chi: se 38 duong 2/9, phirong 1, TP. Vinh Long, tinh Vinh Long
BAa cAo TAl CHINH HOP NHAT
Chonam taichfnhkSt thucngay 31 thang 12nam 2015
Ban thuy~t minh Bao cao tal chlnh hqp nhAt(tiSp theo)

BO phan thea khu V\fCdia Iy la mot phdn co th8 xac dinh rieng bi~t tham gia vao qua trinh san xufrt
hoac cung cAp san pham, dich vu trong pham vi mot moitnrong kinh t~ cu th8 va co rui ro va 19i
Ich kinh t~ khacvoi cac bo phan kinh doanh trong cac moi tnrong kinh t€ khac.

Thong tin be>phandiroc l~p va trinh bay phu hop voi chinh sach k€ toan ap dung cho viec l~p va
trinh bay Bao cao tai chinh hop nhAt cua T~p doan,

23. Congcy tai chinh
Tili san tili chlnh
Vi~c phan loai cac tai san tai chinh nay phu thuoc vao ban chAt va m\lC dich cua tai san tai chinh va
duQ'cquy~t dinh t~i thai di8m ghi nh~n ban ddu. Cac tai san tai chinh cua T~p doan g6m ti8n va cac
khoan tuoog duoog ti8n, cac khmin phai thu khach hang, phai thu kbac, cac cong C\l tai chinh dugc
niem y~t va khong duQ'c niem y~t.

T~i thai di8m ghi nh~n ban ddu, cac tai san tai chinh duQ'c ghi nh~n thea gia g6c cong cac chi phi
giao dich co lien quan tqlc ti8p d8n tai san tai chinh do.

N(1phai tra tili chlnh
Vi~c phan Io~i cac khoan nQ'tai chinh ph\l thuoc vao ban chAt va m\lc dich cua khoanng tai chinh
va dUQ'cquy€t dinh t~i thai di8m ghi nh~n ban ddu. NQ' phai tra tai chinh cua T~p doan g6m cac
khoan phii tni nguai ban, vay va nQ',cac khoan phai tni khac.

T~i thai di€m ghi nMn ldn ddu, cac khoan nQ'pMi tni tai chinh khac duQ'c ghi nh~n ban ddu thea
gia g6c tm cac chi phi giao dich co lien quan tr\lc ti8p d€n nQ'phai tnl tai chinh do.

Cong C{I van chit siJ hii"u
Cong C\lv6n chit sa hfru la hqp d6ng chung t6 duQ'c nhung IQ'iich con l~i v8 tai san cua T~p doan
sau khi tru di toan bo nghia V\l.

Bit IriTcac cong C{l tili chlnh
Cac tai san tai chinh vang phai tra tai chinh chi dugc bu tm vai nhau va trinh bay gia tri thufin tren
Bang din d6i k8 toan khi va chi khi T~p doan:

• Co quy8n hgp phap d€ bu tm gia tri d!l duQ'cghi nh~n; va
• Co d\l dinh thanh toan tren cO"sa thudn ho~c ghi nh~n tai san va thanh toan nQ'phai tra cung

mot thai di€m.

V. THONG TIN BO SUNG CHOcAc KHoAN MVC TRINH BAy TRONG BANG CAN DOl
KE ToAN HQP NHAT

1. Ti~n va eae khoantU'O'ngdU'O'ngti~n
sA cuAi nam sA dAu nam

Ti8n m~t 160.685.500 185.981.500

Ti8n giri ngan hang 1.238.829.247 8.485.608.385

Ti8n dang chuy€n 711.660.000

Cac khoan tuO"ngduoog ti8n 3.300.000.000 850.000.000

Tidn girl co kj; hr;mtic 03 thang tra xu6ng 3.300.000.000 850.000. 000

Cqng 4.699.514.747 10.233.249.885
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CONG TY CO PHAN LUONG THI/C THI/C PHAM ViNH LONG
Dja chi:se 38 duong 2/9, plurong 1, TP. Vlnh Long, tinh Vlnh Long
BAa cAa TAl CHiNH HOP NHAT
Cho nam tai chinhk€t thuc ngay 31 thang 12nam 2015
Ban thuy@t minhBao caotai chfnh hQ"pnhAt (ti€ptheo)

2. Cae khoan dAu tu tai ehinh
Cac khoan dAu tu tai ehinh cua T~p dean bao g6m clnrng khoan kinh doanh, dAu tu vao cong ty
lien k€t va dAu tu gop v6n vao don vi khac. Thong tin v€ cac khoan dAu tu tai chinh cua T~p doan

nhu sau:

2a. Chungkhodn kinh doanh
S6 cu6i nam S6 dAunam

Gia g6c Gia tr] hop Iy D!!QhOng Gia g6c Ghi trj h2"1~Ii Dy' QhOng

cJphilu 11.250.882 1.240.500 (10.010.382) 11.250.882 1.472.100 (9.778.782)

Cong ty c6
phan chirng
khoan Bao
Vi~t 8.162.500 714.000 (7.448.500) 8.162.500 816.000 (7.346.500)

Ngan hang
TMCP Sai
Gon-HaNQi 3.088.382 526.500 (2.561.882) 3.088.382 656.100 (2.432.282)

CQng 11.250.882 1.240.500 ~10.010.382~ 11.250.882 1.472.100 !9.778.7822

Tlnh hinh bien dQng du phong giam gia chirng khoan kinh doanh nhu sau: ~
~t.

Nlim nay Nlim trllO-c ~.. Cl
S6 dAunam 9.778.782 9.778.782 COl

Trieh I~p b6 sung 231.600 (IEM'

S6 eu6i nlim 10.010.382 9.778.782
~

2b. J)/iu til' VtlO ding ty lien kit ~

S6 eu6i Dlim S6 dAu nlim

Gia g6e 5.250.000.000 5.250.000.000

LQ'inhu~n phat sinh sau ngay dAutu 5.736.263.058 6.965.360.491

Cqng 10.986.263.058 12.215.360.491

Nlim Da~ Nlim trllO-c

s6 dAunam 12.215.360.491 10.673.340.676

LQ'inhu~n dUQ'eehia (6.408.857.915) (3.203.807.926)

PhAn llii trong eong ty lien k€t 5.120.009.774 5.016.263.426

Di€u ehinh tang IQ'inhu~n nam truae thea phuong
phap v6n eMsa huu 59.750.708 (270.435.685)

S6 eu6i Dlim 10.986.263.058 12.215.360.491

Tinh hinh hogt i16ngeua eong ty lien kit
Cong ty TNHH thuong m~i Sai Gon - Vlnh Long hi~n dang ho~t dQng kinh doanh blnh thm'mg,
khong co thay d6i Ian so vai nam truae.

Giao dieh v6'ieong ty lien kit
Cae giao dieh trQng y€u giua T~p doim vai eongty lien k€t nhu sau:
Trong nam, T~p doan phat sinh piao dieh nh~n IQ'inhu~n tir Cong ty TNHH thucrng m~i Sid Gon -
Vlnh Long Iii eong ty lien ket vai s6 tiSn Iii 6.408.857.915 VND (eimg ky nam truae Iii
3.203.807.926 VND).
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CONG TV CO PHAN LUONG THI/C THI/C PHAM ViNH LONG
Dia chi:S6 38 duong 2/9, phirong 1,TP. Vinh Long, tinh Vinh Long
BAo cAo TAl CHiNH HOP NHA T
Cho nam tai chinhk~t thuc ngay 31 thang 12nam 2015
Ban thuy~t minh Bao caotili chfnh hQ'p nhdt (tiep theo)

2e. lJliu til'gop van vaodan vi khac
S6 cU6inam S6 dAu nam

Dy' phOng Gia tr] hQ'pIyGia g6c Gia g6cDy' phOng Gia trj hQ'pIy
Cong ty c6
phAnbia
Sai Gon-
Vinh Long
Cong ty c6
phAndu
lich Sai
Gon-Ninh
Chfr
Cong ty c6
phan nong
nghiep
Tam Nong 5.000.000.000 (272.054.114) 4.727.945.886 5.000.000.000 (272.054.114) 4.727.945.886
Cqng 11.500.000.000 (1.227.618.805) 10.272.381.195 11.500.000.000 (1.209.640.002) 10.290.359.998

1.500.000.000 - 1.500.000.000 1.500.000.000 - 1.500.000.000

5.000.000.000 (955.564.691) 4.044.435.309 5.000.000.000 (937.585.888) 4.062.414.112

Du:phong cho cac khoan ddutil' gop v6n vao don vi khdc
Tinh hinh bi8n dQng dtr phong eho cac khoan dAutu gop v6n vao don vi khac nlur sau:

Nam Day Nam trmrc

S6 dAuDam
Trich l~p du phong b6 sung
Hoan nh~pdu phong
SB cuBi Dam

(1.278.743.934)(1.209.640.002)
(17.978.803)

3. Phaithu DgiD han cuakhach haDg

69.103.932

(1.227.618.805) (1.209.640.002)

SB cuBi Dam SB dAu Dam

98.570.404.619 106.486.862.569
98.328.564.251 105.665.064.251

241.840.368 821.798.318
21.859.973.631 25.435.895.754
21.859.973.631 25.435.895.754

120.430.378.250 131.922.758.323

Phiii thu cae ben lien quan
Cong ty eAphAn Doeimexeo
Cong ty TNHH m9t thanh vien - TAng eong ty
luong th\le Mi~n Nam
Phiii thu cac khaeh hang khac
Cae khileh hang khae
CQDg

M9t s6 khoan phai thu ngAn h~n ella khaeh hang t~i ngay31112/2015 co gia tri 98.328.564.251
VND dil duge th8 chip d8 dam bao eho cae khoan vay eua Ngiin hfmg TMCP DAutu va Phat tri8n
Vi~t Nam - Chi nhanh Vinh Long va m9t s6 khoan phai thu ngAn h~n eua khaeh hang t~i ngay
31112/2015 co gia tri 18.648.568.040 VND dil duge th€ chip d€ dam bao cho cae khoan vay eua
Ngiin hang TMCP An Blnh - Chi nhanh Ti~n Giang.

M9t s6 khoan phai thu ngAn h~n ella khaeh hang t~i31112/2015 co gia tri 108.371.269.195 VND
Cong ty dil nQp don kh6i ki~n va dil co quy~t dinh xu ly ella Toa an va m9t s6 khoim phai thu ngAn
h~n ella khach hang t~i31112/2015 co gia tri 11.169.167.006 VND Cong ty dang ti~n hanh kh6i
ki~n.

Ban thuy€t minh nay fa m(5t h(5ph4n hWJ thiJnhvaphdi aU(1capc cimgvai Baa cao tai chfnh hWJ nhdt
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CONG TV CO PHAN LUONG THI!C THI!C PHAM ViNH LONG
Dia chi: S6 38 duong2/9, phuong 1, TP. Vinh Long, tinh Vinh Long
BAa cAa TAl CHiNH HOPNHAT
Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 Dam2015
Ban thuy~t minh Bao cao tAichfnh hQ"pnhAt (ti~ptheo)

4. Trii trinrc cho ngtriYiban DgaDhgn
S8 dAu namS8 cu8i Dam

6.131.652.873

6.050.000.000

81.652.873

rril trU'ue cho ngU'ili han khae
Doanh nghiep tu nhan Khanh Hung

Cac nha eung cAp khac

CQDg

5.101.595.890
5.009.287.000

92.308.890

6.131.652.8735.101.595.890

5. Phiii thu DgaDhan khac
S8 dAu nam

Ghi tri DI}' phOng
S8 cu8i Dam

Ghi trj Dv phimg

Phiii thu cdcta chtrcva cd
nhlin

- Cue thue Vinh Lon* - thu~
TNDN bi truy thu ( ) 31.347.563.097

- Tam irng nhan vien 118.114.394

- Cac khoan phai thu nglln han
khac 2.737.677.447

CQng 34.203.354.938

31.347.563.097

301.347.282

3.119.585.452

34.768.495.831

(0) T~p doan diroc yeu eAu phai nOp va da tarn nOp themmot khoan thue thu nhap doanh nghiep
(TNDN) la 31.347.563.097 VND eho cac nam tai chinh k~t thuc ngay31112/2007va 31/12/2008
thea Quy~t dinh s6213/QD-CT ngay 22/6/2010 va Quy~t dinh s646/QD-CT ngay 28/01/2011 eua
Cve thu~ tinh Vinh Long, Quy~t dinh s6979/QD-TCCT ngay 13/7/2011 eua T6ng e\ie thu~. Tuy
nhien, T~p doan khong chAp nh~n s6 thu~ phai nOp nay va da ti~n hanh giri dan ki~n Cve thu~ Hnh
Vinh Long len Toa an nhan dan tinh Vinh Long d~ xae dinh I~i s6 thu~ TNDN pMi nOp. Theo ban
an sa thAm s607/2013/HCST ngay 24/9/2013, Toa an nhan dan tinh Vinh Long ra quy~t dinh huy
s6 thu~ TNDN truy thu nam 2007 va 2008 thea Quy~t dinh giai quy~t khi~u n~i s646/QD-CT ngay
28/0112011va Quy~t dinh xu ph~t vi ph~m pilap lu~t v6 thu~ so213/QD-CT ngay 22/6/2010 cua
Cve truOng Cve thuB tinh Vinh Long. Khong d6ngy v6i quy~t dinh eua Toa an nhan dan tinh Vinh
Long, C\le thu~ tinh Vinh Long da gui dan khang eao len Toa an nMn dan T6i cao. D~n thai di~m
l~p Bao eao tai ehinh nay, vv ki~n chua duqe hoan tAtnen T~p doan van dang ghi nMn khoantl1U~
TNDN t~m nOp nhu mOt khoim pMi thu khae tren Bang can d6i k~ toan hqpnl1k

6. J.
NQ' xau

Thai gian
qua h\ln

s6 cu6i nam s6 d§u nam

Gia trj co Thai gian Gia trj co
Gia g6c the thu h6i qua h\lD Gis g6c the thu h6i

87.996.124.67926.398.837.404 95.332.624.67963.633.105.404

- Du6'i 01 95.332.624.67963.633.105.404
niim

87.996.124.67926.398.837.404Tir 02 niim
din du6'i
03 niim

27.063.447.721 9.465.433.257 31.014.749.765 16.797.623.843

Cdc ben lien
quail
C6ng ty CP Du6'i 01
Docimexco(i) niim

Tir 02 niim
din du6'i
03 niim

Cdc la cluTc
va cd 1I111i1l
klldc
Phai thu cae Du6'i 01
t6 chucva ca niim
nhdn khac

- Du6'i 01
niim

12.377.730.738 8.664.411.516

Bcm Ihuyit minh nayIii mpl bp pMn hr;p thiinh vii phili aurtc a(Jccimg vui Baa caa liii chinh hr;p nhtil 28



CONG TV CO PHAN LUONG THl/C THl/C PHAM ViNH LONG
Dja chi: S6 38 dirong 2/9, phirong 1, TP. Vinh Long, tinh Vinh Long
BAo cAo TAl CHiNH HOP NHAT
Cho nam tai chinhk8t thuc ngay 31 thang 12nam 2015
Ban thuy@t minhBao cao tsi chinh hQ'p DhAt (ti8ptheo)

S8 cu8i Dam S8 dftu nam

Thiri gian Gia tr] co Thiri glan Gia trj co

qua h,D Gia g8c th~ thu h6i qua h,n Giii g8c
;I. ).

the thu hoi

toot nam 10.287.886.269 5.143.943.133 toot nam 16.266.424.655 8.133.212.327
din duoi din duoi
02nam 02nam

m02nam 14.404.967.080 4.321.490.124 m02nam
din duai din duai
03 nam 03 nam

Tren 03 2.155.825.972 - Tren 03 2.370.594.372
ndm nam

CQng 114.844.804.00035.864.270.661 126.347.374.44480.430.729.247

(i) Khoan phai thu Congty c6 phAn Docimexco ngoai khoan ti~n g6c 87.996.124.679 VND con phai
thu, thi con khoan ti~n phai thu v~ liii cham tra la 10.332.439.572 VND. Do do, t6ng s6 ti~n con
phai thu cua Congty c6 phAn Docimexco tren s6 sach k8 toan cua T~p doan la 98.328.564.251
VND.

Tinh hinh bi8n dQng dtr phong no phai thu kho doi nhu sau:

NQ'pbai thu
DgliDh~D

S6 dAuDam

Trich l~p d\l phOng b6 sung

Hoan nh~p d\l phong

Sa cuai Dam

(45.916.645.197)

(38.314.681.733)

5.250.793.591

(78.980.533.339)

sa cuai Dam

G·, I. D h'la goc l,l' P ODg

sa dAu Dam

G·, I. D h'la goc l,l' P ODg

7. HaDg tADkho

Nguyen li~u, v~t li~u
Chi phi san xudt, kinh doanh do
dang

Thanh phAm

Hanghoa

CQDg

177.760.104 813.070.758

3.548.325.511 (1.953.251.278)

96.479.885

634.242.690

5.677 .983.092

1.928.306.163

3.822.565.500 (1.953.251.278) 9.053.602.703

Tinh hinh bi8n dQng d\l phong giam gia hang t6n kho nhu sau:

s6 dAunam

Trich l~p d\l phOng

sa cuai nam

Nam Day Nam tnr6'c

(1.953.251.278)

(1.953.251.278)

8. Chi phi tnl tru6'c

8a. Chiphi tra trU'ucngiinh(ln
sa cuai Dam sa dAu Dam

Chi phi cong C\!,d\lng C\l
Chi phi Uiiyay tra tru6c ngan hang

CQDg

94.000.000 87.138.023

311.855.556

94.000.000 398.993.579

Blm thuyit minh nay Iii mptbpph~n h(lJJthiinh viiphai il14lciI(Jccimg voi Bao clio tiii chinh h(lJJnhdt 29



CONG TV CO PHAN LUaNG THV'C THV'C PHAM ViNH LONG
Dia chi:S638 duong2/9, phuong 1,TP. Vinh Long, tinhVtnh Long
BAa cAo TAl CHINHHOP NHAT
Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12nam 2015
Ban thuy~t minh Bao cao tili chinh hop nhftt (tiep theo)

8b. Chi phi trd tnruc dili h{ln
S8 cu8i Dam S8 dAu Dam

Chi phicongcu, dung cu 100.732.794 508.324.533

Chi phi thue dAt 137.083.336 195.833.335

Chi phi sua chua Ian tai san c6 dinh 62.096.571 894.301.180

Cac chi phi tra tnroc dai han khac 110.300.188 160.443.155

Cl}ng 410.212.889 1.758.902.203

9. Tai san c8 dinh hiru hinh
Phuong ti~n

Nha cira, v~t Maymocva v~n tai, Thi~t b], dung

ki~n true thi~t bi
). lI:

Cl} guan II CllDgtrul:en dan

Nguyen gia
s6 dAunam 102.969.935.163 94.937.314.369 7.201.440.866 392.809.169 205.501.499.567

Thanhly,nhuQ'Ilg (42.092.005.196) (37.303.307.691) (3.060.395.457) (85.158.000) (82.540.866.344)

ban
Ban giao cho ngan (483.025.300) (483.025.300)

hang

S8 cu8i nam 60.394.904.667 57.634.006.678 4.141.045.409 307.651.169 122.477.607.923

Trangdo:
Ba khAuhao h~t 3.030.672.044 7.283.852.947 1.317.653.174 216.259.940 11.848.438.105

nhimg vdn con sir
dung

Gia tri hao mon
s6 dA~nam 29.303.907.857 42.312.825.165 3.476.207.226 377.641.978 75.470.582.226

KhAuhao trong 3.748.174.112 6.276.033.819 541.069.389 11.423.904 10.576.701.224

nam
Thanh Iy, nhuong (7.074.847.014) (11.350.322.496) (1.441.958.206) (85.158.000) (19.952.285.716)

ban
Ban giao eho ngan (357.396.356) (357.396.356)

hang
s6 cu8i nam 25.619.838.599 37.238.536.488 2.575.318.409 303.907.882 65.737.601.378

Gia tr] con l\li
s6 dAunam 73.666.027.306 52.624.489.204 3.725.233.640 15.167.191 130.030.917.341

s6 cu8i nam 34.775.066.068 20.395.470.190 1.565.727.000 3.743.287 56.740.006.545

MQt s6 tai san e6 dinh hfru hinh co gia trj con I~i thee s6 saeh t~i ngay31112/2015 la
39.528.527.188VND da duQ'cth8 chApd8 dam bao cho cae khoan vay Cllacae Ngan hang.

Ban thuy€t minh nay la mptbp pMn h(1JJthGnhva phai al-/fTca(Jccimg w7i Bao cao tai chinh h(1JJnhdt 30



CONG TV CO PHAN LUONG THUC THUC PHAM ViNH LONG
Dia chi: s6 38 duong 2/9, plnrong 1,TP. Vinh Long, tinh Vinh Long
BAo cAo TAl CHINH HOP NHAT
Cho nam tai chinh kSt thuc ngay 31 thang 12 nam 2015
Ban thuy@t minhBao caotai chlnh hopnhftt (tiSp theo)

10. Tai san cAdjnhvo hinh
Quy~n sfrdung Chirong trinh

dAt
;I. ;I. Ct}ng~han mem

Nguyen gia

se dAunam 45.702.223.178 92.562.000 45.794.785.178

Thanhly,nhuqngban (23.484.778.884) (23.484.778.884)

Ban giao cho ngan hang {2.701.800.000) (2.701.800.000)

sA cuAi nam 19.515.644.294 92.562.000 19.608.206.294

Trang tl6:
Dii khdu hao h~tnhungvftn con sudung 92.562.000 92.562.000

Gia trj hao men
se dAunam

KhAu hao trongnam

Thanh Iy, nhuong ban
sA cuAi nam

1.199.844.010

275.702.255
(1.053.485.893)

422.060.372

92.562.000 1.292.406.010

275.702.255
(1.053.485.893)

92.562.000 514.622.372

44.502.379.168

19.093.583.922

Gia trj con l\li
se dAunam

sA cuAi nam

44.502.3 79.168

19.093.583.922

M9t s6 tai san c6dinh vo hinh co gia tri con lai thea s6 sach tai ngay 31112/2015 la 14.024.724.286
VND dii duoc th~ chAp d~ dam bao cho cac khoan yay cua cac Ngan hang.

11. Chi phi xiy d11ngco' ban dO'dang

XDCB d6dang
-Cong trinh nhamayxay xcit,
h? th6ng sdy va lau bong g(la

CQng

sA dAu nam
823.614.676

Phat sinh
tang trong

nam

J. AKet chuyen
VaG TSCD
trong nam

sA cuBi
nam

- 823.614.676

823.614.676
823.614.676

_____ - 823.614.676
- 823.614.676-~~-=

12. Tai san thu~ thu nh~p hoan l\li
12a. TiLisan thulthu nhpp hoiin [(Ii ilii ghi nhpn

S6 d§u nam

Ghi nh~n vao
k@tqua kinh
doanh trong

nam

Ghi nhan VaG
v6n cM 'so' hu'u

trong nam S6 cu6i nam

Tai san thuS thu nh~p hoan
l~i lien quan dSn cac kho{m
chenh l~cht~mthbi duQ'c
khiu trir
Tr(Jetip thoi vi¢c
Tai santhuSthu nh~p hoari
l~i lien quan dSn16 tinh
thuS chua sir dvng

CQng

376.996.059
376.996.059

(168.724.539)
(168.724.539)

208.271.520
208.271.520

5.898.377.630

6.275.373.689

5.898.377.630

(168.724.539) ~ __ ._.;,;6.::.,;10;,.;;6.;,;;.6..;.;49:;;,;.1;;.,;;;5,;;.0

Bim thuyit minh nay ia ml)t hI)ph4n h(1p thanh va phai al,l(1ca(Jc cimg Vl;i Bao cao taichinh h(lJJnluft 31
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CONG TV CO PHAN LUO'NG THUC THUC PHAM VINH LONG
Dia chi: S6 38 dirong 2/9, phuong 1, TP. Vinh Long, tinh Vinh Long
BAo cAo TAI CHiNH HOP NHAT
Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2015
Ban thuy~t minh Bao caotM chinh hop nhAt (ti~p theo)

Thu6 sufit thu€ thu nhap doanh nghiep sir dung d€ xac dinh gia tri tai san thue thu nhap hoan lai la
22% (nam tnroc thu€ suAt III22%).

12b. Tai san thui thu nh{ip hoiin [(Iichua ([u(lcghi nh{in
T~p doan chua ghi nhan tai san thu€ thu nh~p hoan lai cho khoan 16 tinh thu€ nam 2014 va narn
2015 voi s6 tiSn la 160.448.899.954 VND.

Theo Luat thu€ thu nhap doanh nghiep hien hanh, khoan 16 cua bAtky nam tinh thu€ nao duoc
chuyen sang bu trir vao thu nMp trong thai gian t6i da khong qua 05 narn k€tir nam ti6p sau nam
phat sinh 16 va chenh I~ch tarn thai co th€ dUQ"CkhAutrir khong hi giai h~n v€ thai gian. Taisim
thu€ thu nh~p hoan l~i khong dUQ"cghi nh~n cho nhUng khoan nay vi it co kha nang co tl1Unh~p
chiu thu€ trong tuong lai d€ sir d\lng nhung IQ"iich do.

13. Phiii trii DgUOObaD
S6 cu6i Dam S6 dau Dam

Phai tra eae ben lien quan
Phai tra eac nha cung eap khae
Cac nha cung cApkhac .

CQDg

295.000
295.000

10.282.458
10.282.458

295.000 10.282.458 --315·

HolA
iY'

·..H~)
&.

·;AH

14. Nguoo mua trii ti~D truO'c Dg~Dh~D
S6 cu6i Dam S6 dau Dam

Tra truue ella ben lien quan
Tra truue ella eae kl,aeh hang khae
Gng VO VanThi
Cong ty TNHH m!)t tMnh vien Thing Thing PMt

SHENZHEN LIANYIMIYE LIMITED

CQDg

64.700.000
64.700.000

681.637.500

233.900.000

447.737.500

64.700.000 681.637.500

15. Thu~ va cae khoiiD phiii DQPNha DUO'C
86 d§u nlim 86 phllt sinh trong nlim 86 cu6i nam

Thu~ GTGT
Mng bannQi
dja
Thu~thu
nh~p doanh
nghi~p
Thu~thu
nh~peanhan
Thu~ nM ddt,
ti€n thue ddt

Caelo~i thu~
khae

CQng

Phai nOp Phai thu 86 phai nOp 86 da thy'c nOp PhainQP Phiii thu

30.283.626 2.995.395 4.322.228.432 (4.219.648.283) 132.863.775

- (1.036.151.892) - 1.036.151.892

13.303.620 117.437.041 (118.524.139) 12.216.522

- 2.521.044 260.175.885 (257.654.841)

296.859.471 (26.716.906) __:2=-:7..::.0:.:..1.:.:.42:.::.5::.:6:.::.5_

43.587.246 5.516.439 4.996.700.829(5.658.696.061) 415.222.8621.036.151.892

Bern thUy¬ tminh nay 10 m(jt b(jpMn h(1p thOnh va phai aU(1capc dmg vaiBaD CaD tai chinh h(1p nhdt 32



CONG TV CO PHAN LUaNG THl/C THl/C PHAM ViNH LONG
Dja chi: se 38 duong 2/9, phuong 1, TP. Vinh Long, tinh Vinh Long
BAo cAo TAl CHiNH HOP NHAT
Cho nam tai chinh k8t thuc ngay 31 thang 12 nam 2015
Ban thuy~t minh Bao caotili chfnh hop nhat (ti8p theo)

Thui gia tri gia tang
Cac cong ty trong n.p doan nQp thuB gia tri gia tang thea phuong phap khilu tnr, ThuS suilt thuS gia
tri gia tang nhu sau:

Hang XUllt khAu 0%

Gao, tAm 5%

Kinh doanh cac mathang sieu thi, thanh lytai san 10%

Thui xutft, nh(ip khau
Cac cong ty trong T~p doan ke khai va nQPthea thong bao cua Hai quan.

Thui thu nh(ip doanh nghiip
Cac cong ty trong T~p doan phai nQP thuB thunhap doanh nghiep eho cac khoan thu nhdp tinhthue
vai thuS suAt22%.

ThuB thu nh~p doanhnghiep phainQPtrongnam diroc du tinh nhirsau:
Nam nay

Thu nhtjp t{nh thu€ cua hogt a9ng kinh doanh
chinh
Thu nhtjp tinh thu€ cua hogt ar)ngkinh doanh bat
a9ngscm
ThuB suAtthu~ thu nh~p doanh nghi~p

Thui thu n~(ip doanh n1Jhiipphai n{jpclw hO{lt
d{jngchuyen nltlr(J'ngbat d{jngsan
Thu~ thu nh~p doanh ilghi~p con phii nQp

Vi~e xae dinh thu~ thu nh~p doanh nghi~p pbai nQP eua cae eong ty trong T~p dofm duqe can elr
vao cae qui dinh hi~n hanh v~ thuS. Tuy nhien, nhii'ng qui dinh nay thay d6i thea tung thai ky va
cae qui dinh v~ thu~ d6i vai nhi~u lo~i giao dieh khae nhau co th€ duqe gild thleh thea nhi~u each
khae nhau. Do v~y s6 thu~ duqe trinh bay tren Bao eao tM ehlnh hqp nhAt co thS se thay d6i khi co
quan thuB ki8m tra.

T6ng loi nhuan k~ toan truae thu~

Cae khoan di~u ehinh tang, giam lqi nhu~n kB
toan dS xac dinh lqi nhu~n ehiu thuB thu nh~p
doanh nghi~p:

Cae khoan di~u ehinh tang

Cae khoan di~u ehinh giam

Thu.nh~p ehiu thuB

Thu nMp chiu thu€ cua hogt ar)ngkinh doanh
chinh
Thu nMp chiu thu€ cua hogt ar)ngkinh doanh
bat ar)ngscm
Thu nh~p duqe mi6n thuB

L6 cae nam truae duqe ehuy€n

Thu nh~p tinh thuB

Nam trmrc

(73.891.066.741) (59.588.353.365)

1.114.071.924

(12.445.804.915)

(85.222.799.732)

9.678.140.589

(8.124.355.908) I~. IJ.

(58.034.568.684) ,\0
'iHH

(75.226.100.222)
~V)
•
Hd

17.191.531.538 .A
~.~

(58.034.568.684)

(75.226.100.222)

17.191.531.538
22%

3.782.136.938

3.782.136.938

(81.319.873.850)

(3.902.925.882)

(85.222.799.732)

(81.319.873.850)

(3.902.925.882)
22%

Theo Lu~t s632/2013/QH13 v~ sua d6i b6 sung mQt s6 di~u eua Lu~t thuB thu nh~p doanh nghi~p
duqe Qu6c hQi nuae CQng hoa xa hQi ehu nghia Vi~t Nam khoa XIII ky hOp thu 05 thong qua ngay
19 thang 6 nam 2013, thuB sUdt thuB thu nh~p doanh nghi~p ph6 thong giam tu 22% xu6ng con
20% tu ngay 01 thang 01 nam 2016.

Ban thuyit minh nay fa m(jt b(jph~n h(i'JJthanh vaphili aU(1capc cimg vai BaDcaDtai chinh h(i'JJnhift 33



CONG TV CO PHAN LUONG THUC THUC PHAM ViNH LONG
Via chi: se 38 dirong 2/9, phuong 1, TP. Vinh Long, tinh Vinh Long
BAa cAo TAl CHINH HQP NHAT
Cho nam tai chfnh k6t thuc ngay 31 thang 12 nam 2015
Ban thuy~t minh Bao cao tili chfnh hop nhit (tiep theo)

tu«thue alit
T~p doan phainop ti~n thue dAtd6ivoi di~n tieh 18.301,5 m2 dAt dangSIT dung tai tinh Vinh Long
va 7.125 m2 tai thanh ph6 cAn ThO"voi mire ti~n thue theo thong bao nQP ti~n time dAt hang nam
. h Aeua CO"quan t ue.

Thui nha alit
Thu8 nha dAtduoc nQP theo thong bao cuacoquan thue.

Cac IO(lithui khdc
T~p doan ke khai va nop theo qui dinh.

16. Phaitrii ngllm lao dQng
La ti~n hrong con phai tra nguoi lao d(>ng.

17. Chi phi phiii trii ng~n han

Phdi trd cdc ta chuc va ca nhiin khdc
Chi phi !iii yay phai tra

CQng

18. Phiii trii ngln h,n khac

Pluii Ird cac aO'nvi va ca nhan khac
C6 tuc pbai tra

Cac khoan phai tra ng~n h~ khae

CQng

19. Yayva nQ'thue tai chinh

19a. Vayva n(1thue tai c/tinh ngiin h(ln

Vayngiin h(lnphdi trd cac ta chuc va ca nhan
khac
Vay ng~n h~h ngan hang

VayNgdn hcmgrMCP Ngo(li thUYJngVi¢tNam-
Chi nhanh VinhLong(i)

Ngdn hcmgrMCPDeiu tu va Phat tridn Vi¢tNam
- Chi nhanh VinhLong(ii)
Ngdn hang rMCP Phat tridn rp. H6 Chi Minh-
Chi nhanh An Giangiii)
Ngdn hang rMCPDeiu tu va Phat tridn Vi¢tNam
- Chi nhanh Citu Longiv)

Ngdn hang rMCP An Binh - Chi nhanh TiJn
Giang(v)

Vay dai h~n d8n h~n tra

CQng

sa cuai nam sa dAunam

11.494.942.528

11.494.942.528

281. 788.121

281.788.121

11.494.942.528 281.788.121

sa cuai nam sa dAu nam

417.516.000
369.516.000

48.000.000

417.516.000
369.516.000

48.000.000

417.516.000 417.516.000

sa cuai nam sa dAu nam

177.599.875.344 225.161.062.300

48.700. 000. 000 55.630. 000. 000

84.741.454.000 93.093.756.900

25.000. 000. 000 53.900. 000. 000

4.979.296.244 4.660. 000. 000

14.179.125.100 17.877.305.400
6.000.000.000

177.599.875.344 231.161.062.300

T~p doan chua danh gia duqe kba nang thanh toan cae khoan nq yay eua cae ngan bang.
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CONG TV CO PHAN LUaNG THUC THUC PHAM ViNH LONG
Dia chi: s6 38 duong 2/9, phirong 1, TP. Vinh Long, tinh Vinh Long
BAo cAo TAl CHiNH HOP NHAT
Cho nam tai chlnh ket thuc ngay 31 thang 12nam 2015
Ban thuy@tminh Bao cao tai chinhhop nhAt (tiep theo)

(i) Khoan vay Ngan hang TMCP Ngoai thuong Vi~t Nam - Chi nhanh Vinh Long d~ b6 sung v6n luu
dQng voi liii suAt7%/nam,thai han vay 04 - 06 thang, Khoan vay nay diroc dambao bang viec th~
chAptai san c6dinh (xem thuyet minh s6 V.9 va V.IO).

(ii) Khoanvay Ngan hang TMCP BAu tuva Phattri~n Vi~t Nam - Chi nhanh VinhLong d~ b6 sung
v6n luu dQngvoi liii suAt thea tung IAnnhan no,thai hanvay tu 02 - 06thang.Khoan vay nay
duocdam bao bang viecth~ chApkhoan congnc phai thu ngan han cua khachhang (xem thuyet
minh s6 V.3).

(iii) Khoan vay Ngan hang TMCP Phat tri~n TP.H6 Chi Minh - Chi nhanh An Giang d€ b6 sung v6n
luu dQng v&i liii suAt thea tung IAnnh~n nQ',thai h~n vay 06 thang. Khoan vay nay duQ'c dam baa
b~ng vi~c th~ chAp tai san c6 dinh (xem thuy~t minh V.9 va V.10).

(iv) Khoan vay Ngiin hang TMCP BAu tu va Phat tri~n Vi~t Nam - Chi nhanh Cuu Lang d~ b6 sung
v6n luu dQng v&i liii suAt thea tung IAnnMn nQ',thai h~n vay 04 thang. Kh01in vay nay duQ'c dam
bao b~ng vi~c th~ chAp tai san c6 dinh (xem thuy~t minh s6 V.9 va V.10).

(v) Khoan vay Ngiin hang TMCP An Binh - Chi nhanh Ti8n Giang d~ b6 sung v6n luu dQng v&i liii
suAt thea tung IAn nh~ nQ', thai h~n vay 06 tMng. Khoan vay nay duQ'c dam baa b~ng vi~c th~
chAp tai san c6 dinh (xem thuy~t minh s6 V.9 va V.IO) va th~ chAp khoan cong nQ'pbai thu ng~n
h1;1ncua khach himg (xem thuy~t minh s6 V.3).
Chi ti~t s6 pMt sinh v8 cac khoan vay ng~n h~n trong nam nhu sau:

Chenh l~ch
S6 ti@nvay pMt t5' gia cU6i
sinh trong nam namS6 d§u nam

S6 ti@nvay da tra
trong nam S6 cu6i nam

Yay
ng~nh\ln
ngan
hang 225.161.062.300 201.683.195.158 48.274.950 (249.292.657.064) 177.599.875.344

Yay dai
h\lnden
h\lDtn} 6.000.000.000 {6.000.000.000}

C{}ng 231.161.062.300 201.683.195.158 48.274.950 {255.292.657.064} 177.599.875.344

19b. Vayva n!f tltue tai chinh dai h(ln
s6 ddu nam

s6 cokha nang
Ghi tri tra nO'

s6 cu6inam
s6 cokha

Gia trj nang tra nQ'

Vaydai h(lnphai tra cae ta
chuc khac
Vay dai h~n ngiin himg

VayNgan hemg TMCPA CMu -
Chi nhcmh Vinh Long(i)

C(}ng

40.244.437.000 40.244.437.000
40.244.437.000 40.244.437.000

40.244.437.000 40.244.437.000
40.244.437.000 40.244.437.000

Chi ti~t s6 phat sinh v8 khoan vay dai h~n trong nam nhu sau:

S6 dAunam 40.244.437.000

S6 ti~n vay dii tra (40.244.437.000)

s6 cu6inam
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CONG TV CO PHAN LUONG THI/C THI/C PHAM ViNH LONG
Diachi: sf> 38 duong 2/9, phuong 1, IP. Vinh Long, tinh Vinh Long
BAa cAa TAl CHlNH HOP NHAT
Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2015
Ban thuy@t minh Bao cao tai ehfnh hop nhAt (tiep theo)

19c. Vayva n(J'thue tai chinh qua h(ln chua thanh todn
S6 eu6i nam

Gae Ui CQng Gae
S6 dAu nam

Ui CQng

Vay
Ngdn hang TMCP An
Btnh - Chi nhanh TiJn
Giang ('J

Ngdn hang TMCP Dduttr
va PMt triin Vi?! Nam -
Chi nhdnh Vtnh Long ('J

Ngdn hang TMCP Ddu tu
va PMt trien Vi?t Nam=
Chi nhanh Ciru Longf'J

Ngdn hang TMCPA
Chdu - Chi nhanh Vtnh
Long ('J

Ngdn hang TMCP PMt
triin TP. HCM - Chi
nhdnh An Giangf"J

Ngdn hang TMCP Ngoai
thuang Vi?t Nam - Chi
nhanh Vinh Longf'J

CQng

129.875.499.300 164.303.677 130.039.802.977

14.179.125.100 11.028.209 14.190.153.309 17.877.305.400 13.904.571 17.891.209.971

84.741.454.000 5.424.584.569 90.166.038.569 93.093.756.900 123.932.818 93.217.689.718

4.979.296.244 11.618.358 4.990.914.602 4.660.000.000 9.320.000 4.669.320.000

25.000.000.000 3.143.439.072 28.143.439.072

14.244.437.000 17.146.288 14.261.583.288

~

~ C~
CO~

~\E~1

129.875.499.300 164.303.677 130.039.802.977
~

~

48.700.000.000 2.904.272.320 51.604.272.320

177.599.875.344 11.494.942.528 189.094.817.872

(.) Khoan yay nay daduoc gia hanno,

Khoan yay nay chuaduoc thanh toan do I~p doan dang g~p kho khan v8ali chinh nen chua co
luong ti8n d~ thanh tmin.

(..)
20. Quy khen thuOng, phuc IQi

sa euai nAm s6 d§u nam

690.000 690.000

48.842.004 48.842.004

49.532.004 49.532.004

S8 cu8i nam S8 d§u nam

946.688.725 1.713.618.451

946.688.725 1.713.618.451

Quy khen thu6ng
Quy thu6ng Ban qu{mly, di~u hanh

CQng

21. n" phOng phai tra dai h~n

IrQ'dp th6i vi~c con phai tra

CQng

22. VAnchoSO' hii'u
22a. Bang ilai chiiu biin ilpng cua van chu sO'him

van dAu to' Quy dAu to'
eua ehuSO' pMt tri@n

hiru

Quy dV
phOng tai

ehfnh

LQ·j nhu~n
sau thu@ehu'a

hA hJ.·P an P 01 CQng

sb du ddunam tru6c 119.599.820.000

Lgi nhu~n trong nam
tru6c
ThU lao HDQT va
Ban ki~msoat

GiamkMc
sa dO' euai nAm
trO'6'e 119.599.820.000 32.013.194.783 5.268.205.297~~~~~--~~~~~--~~~~

32.013.194.783 5.268.205.297 (17.164.019.326) 139.717.200.754

(63.630.110.833) (63.630.110.833)

(276.000.000)

(270.435.685)

(276.000.000)

(270.435.685)

(81.340.565.844) 75.540.654.236
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CONG TV CO PHAN LUaNG THV'C THV'C PHAM ViNH LONG
Dia chi: S6 38 dirong 2/9, phuong 1, TP. Vinh Long,tinh Vinh Long
BAa cAo TAl CHINH HOP NHAT
Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2015
Ban thuy~t Minh Bao cao tai chinh hop nhAt (tiep theo)

V6n dAu tu Quy diu nr QuYd",· LQ'i nhuan
ciia chii SI)' phat trien phong tai sau thu~ chua

hu'U chfnh ~hiin eh6i C5!ng

S6du d~u nam nay 119.599.820.000 37.281.400.080 (81.340.565.844) 75.540.654.236

LQ'inhuan trong nam
nay (74.059.791.280) (74.059.791.280)

ThiI lao HDQT va
Ban kiem soat (92.000.000) (92.000.000)

Di~u chlnh tang lei
nhuan tiI cong ty lien
k~t theo phuong
phap v6n chu 56 httu 59.750.708 59.750.708

S6 du cu6i nam nay 119.599.820.000 37.281.400.080 (155.432.606.416~ 1.448.613.664

22b. Chi tiJt vangop ciia ehusuhiiu

Cong ty TNHH mot thanh vien - T6ng cong ty
hrong thtrc Mi~n Nam
Cong ty c6 phAn dAutu va phat tri~n Nguyen Kim

Cac c6 dong khac

CQng

sA cuAi nam sA dAu nam

47.840.000.000

27.928.640.000

43.831.180.000

47.840.000.000

27.928.640.000

43.831.180.000

119.599.820.000

--:816

NHA
~1Y
:\~vl
.8t.
CAN

119.599.820.000

Tinh hinh gop v6n di~u l~ nhu sau:
Theo GiAyclnmg nh~n
dang ky doanh nghi~p

Ty l~
(%)VND

vAn di~u l~ dii
gop (VND)

V I. d';>" lAon leu It
con phiii gop

(VND)

-.!G·'

T6ng cong ty luang th\Ic Mi~n
Nam
Cong ty c6 phAn dAutu va pbat
tri~n Nguy~n Kim
Cac c6 dong khac

CQng

47.840.000.000 40,00 47.840.000.000

27.928.640.000
43.831.180.000

23,35
36,65

27.928.640.000
43.831.180.000 ------
119.599.820.000

~~~===119.599.820.000 100,00

12c. cJpltiJu

s6 IUQ11gc6 phi~u dangIcy phat Mnh

s6 IUQ11gc6 phi~u da ban ra cong chung

cdphiiu phd thOng·
cdphidu 1maiii

s6 IUQ11gc6 phi~u dang luu hanh

cdphidu phd thong
cdphidu 1maiii

sA cuAi nam sA dAu nam

11.959.982

11.959.982

11.959.982

11.959.982

11.959.982

11.959.982

11.959.982

11.959.982

11.959.982

11.959.982

M~nh gia c6 phi~u dang luu hanh: 10.000 VND.
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CONG TV CO PHAN LUONG THUC THUC PHAM VINH LONG
Dja chi: S6 38 duong 2/9, phuong 1, TP. Vinh Long, tinh Vinh Long
BAa cAa TAl CHINH HOPNHAT
Cho nam tat chfnh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2015
Ban thuy~t minh Bao caotsi chfnh hQ'pnhAt (ti~p theo)

23. Cac khoan muc ngoal Bang dindAi k~ toan
23a. Tiiisan thue ngoai

Tang s6 ti~n thue t6i thiSu trongtirong lai cua cac hop d6ng thue hoat dQngali san khong thS huy
ngang thea cac thai han nhir sau:

sA cuAi nam sA dAu Dam

Til 01 nam tro xuong 296.849.389 384.451.639

Tren 01 nam d€n 05 nam 1.187.397.556 1.537.806.554

Tren05 nam 8.747.959.286 11.889.610.071

CQng 10.232.206.231 13.811.868.264

Cac khoan thanh toan ti~n thue heat dQnga tren la tang s6 ti~n thue 16.325,70 m2 ddt dangSlr dung
tai tinh Vinh Long va 7.125 m2 tai thanh ph6 cAn ThO"voimire ti~n thue thea thong bao nQP ti~n
thue ddt hang nam cuacoquan thue.

23b. Ngo(li t?cdc loai
T~i ngay k8t thuc nam tai chinh, ti€n bao g6m 20.124,38 USD (s6 dAu nam la 28.608,39 USD).

VI. THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHoAN MVC TRINH BAy TRONG BAo cAo KET
QuA HO~T DQNG KINH DOANH HQ'P NHAT

1b. Doanh thu btin hang va cung cap dicl,V{I cho cac ben lien quan
T~p doan khong phat sinh giao dich ban hang va cung cAp dichVI,I cho cong ty lien kk Giao dich
v~ ban hang va cung cAp dichVI,I cho cac ben lien quan khong phai Ia cong ty lien k€t nhu sau:

___ ___:N:..:;a=m:::....::D:::a:.z_Y Namtmac
Cong ty 1NHH mQt tMnh vien - Tang cong ty
IUO"Dgth\lc Mi~n Nam
Doanh thu xudt khduuy thac gt;lO
Cong ty IUO"Dgth\lc th\lc phAm An Giang
Doanh thu ban thcmh phdm (bao bi)
Cong ty IUO"Dgth\lc Soc Trang
Doanh thu ban thcmh phdm (bao bi)
Cong ty IUO"Dgth\lc B8n Tre
Doanh thu ban hcmg hoa (gt;lO,nip)
Cong ty IUO"Dgth\lc Long An
Doanh thu ban hcmg hoa (nip)
Cong ty IUO"Dgth\lC BI;1CLieu
Doanh thu ban hcmg hoa (gt;lo)
Cong ty IUO"Dgth\lc D6ng Thap
Doanh thu ban hcmg hoa (tdm)

1. Doanh thubaD hang va cung cip djch vI}

1a. Timg doanh thu

Doanh thu ban tMnh phAm, hang hoa

Doanh thu cung cdp dichVI,I

CQng

~~.
H'
~HH
VVA

Nam nay Nam tnrac
801.858.594.216

685.948.677
207.4 76.299.793

1.673.357.638

209.149.657.431 802.544.542.893

45.412.936.860
45.412.936.860

101.503.600
101.503.600
71.194.200
71.194.200

16.143.995.000
16.143.995.000

76.662.445.178
76.662.445.178

25.262.541.750
25.262.541.750
14.400.000.000
14.400.000.000
4.028.622.500
4.028.622.500

17.151.267.500
17.151.267.500

38Ban thuyit minh nay Iii m61b6 phQn h(1pthiinh vii phai iJU(1CiJ(Jccimg vai Bao cao tiii chinh h(!JJnhdt



CONG TV CO PHAN Lu'ONG THu'C THu'C PHAM VINH LONG
Dja chi: se 38 duong 2/9, phuong 1,TP.Vlnh Long, tinh Vlnh Long
BAa cAa TAl CHiNH HOP NHAT
Cho nam tai chfnhk~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2015
Ban thuy~t minh Bao caotai chfnh hqp nhftt (ti~p theo)

Niim na:y Nam trurrc

Congty luang thuc TraVinh 39.726.000

Doanh thu ban thanh phdm (Mang trang) 39.726.000

Cong ty luang thtrc Vinh Long 101.604.800 46.230.000

Daanh thu ban thanhphdm (baa bi) 101.604.800 46.230.000

Cong ty luang thuc Song H~u 11.639.700.000

Daanh thu ban hanghoa (gao) 11.639.700.000

Cong ty TNHH mQt thanh vien luang thtrc TP .H6
Chi Minh 261.000.000

Doanh thu ban hanghoa (tdm) 261.000.000

Cong ty cb phAn xuftt nh~p khAu nong san thuc
phAm CaMau 54.332.500

Daanh thu ban thanh phdm (baa bi) 54.332.500

2. Gia vBn hang ban
Nam na:y Nam truoc

Gia vbn cua hang hoa, thanh phAm dii ban 200.645.289.400 789.289.788.855

Dtr phOng/(Hoan nhap) giam gia hang t6n kho 1.953.251.278 (2.960.094.049)

Cqng 202.598.540.678 786.329.694.806

3. Doanh thu hoat dqng tai chinh
Niim na:y Niim trurrc

Lai ti~n gui co ky han 48.784.055 15.565.198.415

Lai ti~n giri khong ky h~ 74.286.280 104.223.511

cb tuc, 19inhu~n dugc chia 150.007.500 275.670.696

Liii chenh l~ch tY gia ph<itsinh 1.138.700.123 10.305.759.295

Liii ban hang tra ch~m, chi~t khAu thanh toan 301.255.531 6.867.386.956

Cqng 1.713.033.489 33.118.238.873

4. Chi phi tai chinh
Niim nal: Niim tnr6'c

Chi phi liii vay 24.033.576.981 32.380.933.851

Chiet khAu thanh toan cho nguai mua 162.453.060

L6 chenh l~chtY gia phcit sinh 2.245.204.932 8.900.905.412

L6 do thanh ly cac khoan dftu tu ng~n h~n 6.809.851.418

L6 chenh l~chtY gia do danh gia l~i cac khoan
.). " , A • 1'\ 48.539.975 421.124.612m\lc tien t~ co goc ngo~ll t~

D\l' phong/(Hoan nh~p) giam gia chung khoan
kinh doanh va tbn thAt dAutu 27.101.866 (5.198.772.950)

Chi phi tai chinh khac 36.770.841 3.386.578

Cqng 26.391.194.595 43.479.881.981
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CONG TV CO PHAN LUaNG THl/C THl/C PHAM VINH LONG
Dja chi:se 38 duong 2/9, phuong 1, TP. Vinh Long, tinh Vinh Long
BAa cAo TAI CHINH HOP NHAT
Cho nam tai chfnh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2015
Ban thuy~t minhBao caotai chinh hQ"pnhdt (ti~ptheo)

5. Chi phi ban hang

Chi phi cho nhan vien

Chi phi v~t lieu, bao bi

Chi phi dung cu, d6 dung

Chi phi khl1uhao tai san c6 dinh

Chi phi dich vu mua ngoai

Cac chi phi khac

Cqng

6. Chi phi quan Iy doanh nghi~p

Chi phi cho nhan vien

Chi phi v~t lieu quan Iy

Chi phi d6 dung van phong

Chi phi khau hao tai san c6 dinh

Thu€, phiva I~ phi

Du phong phai thu kho doi

Chi phi dich vu mua ngoai

Cac chi phi khac

Cqng

7. Thu nh~pkhac

Lai thanh Iy, nhuong ban tai san c6 dinh

Thu nhap til"thanh ly cong cu, dung cu

Thu nhaptir h6 tro lai su~t cua Chinh Phil

Thu nhdp illphat vi pham hQ"Pd6ng

Thu nhsp khac

Cqng

8. Chi phi khac

Chi phi thanh Iy, nhuqng ban tai san c6 dinh

Chi phi thanh Iy cong C\l, d\lng C\l

Ph~t do vi ph~m hQ"Pd6ng

Thu€ bi ph~t, bi truy thu

Chi phi m6i gi&i

Chi phi khac

Cqng

9. Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hoanh.d

Chi phi thu€ thu nh~p doanh nghi~p hoan I~i pMt
sinh til"vi~c hoan nh~p tai san thu€ thu nh~p hoan
I~i

Cqng

Nitm nay Nam trmrc
202.348.978

294.670.005 672.328.685

209.826.764 322.285.485

7.096.640.832 7.455.213.850

3.658.881.976 16.246.747.330

159.319.907 991.871.145

11.419.339.484 25.890.795.4 73

Nam nay Nam trutrc
9.334.469.296 15.960.652.716

264.575.125 530.033.325

148.265.723 201.270.585

3.305.169.847 2.668.396.856

439.317.392 455.695.215

33.063.888.142 39.777.492.425

1.292.801.011 2.392.070.264

2.939.099.444 3.563.969.601

50.787.585.980 65.549.580.987

Nam nay Nam trutrc

1.170.545.456 22.294.443.629

343.611.868 323.052.184

2.904.982.000 1.878.106.000

681.637.500 628.310.480

387.474.108 671.170.354

5.488.250.932 25.795.082.647

Nam nay Nam trU'o-c
3.650.856.884

115.648.611

411.810.000

573.805.837
2.393.305.000

281.275.303

560.000.000

930.777.327 60.406.625

4.812.527.9574.165.357.630

Nitm nay Nam tnro-c

168.724.539 259.620.530

168.724.539 259.620.530
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CONG TY CO PHAN LUONG THt!C THt!C PHAM VINH LONG
Dia chi: se 38 duong 2/9, phirong 1, TP. Vinh Long, tinh Vinh Long
BAo CAOTAI CHiNH HOP NHAT
Cho nam tai chinhkth thuc ngay 31 thang 12nam 2015
Ban thuy~t minh Bao caotai chinh hop nhAt (ti~ptheo)

10. Liii tren c8 phi~u
lOa. Liii ca bani suy gitimtrenc6philu

LQ'inhuan kS toan sau thuS thu nhap doanh
nghiep cua c6 dong congty me
Trich quy khen thuong, phuc IQ'i

Cac khoan di~u chinh tang, giam IQ'inhuan kS
toan dS xac dinh IQ'inhuan phan b6 cho c6 dong
sahttu c6 phieu ph6 thong:

LQ'inhuan tinh Hiicabanisuy giam tren c6 phieu

s6 hrong binh quan gia quyen cua c6 phisu ph6
thong dang hru hanh trong nam

Liii CO' bani suy giam tren c8 phi~u

Nam nay Nam trinrc

(74.059.791.280) (63.630.110.833)

(74.059.791.280) (63.630.110.833)

11.959.982 11.959.982

(6.192) (5.320)

S6 luong c6 phieu ph6 thong su dung d€ tinh Hiico bani suy giam tren c6 phiSu duQ'ctinh nhu sau:

11.959.982 11.959.982
s6 IUQ'ngbinh quan gia quy~n cua c6 phiSu ph6
thong dang luu banh trong nam

Sa hrl}'ngc8 phi~u ph8 thong sft dyng d~ tinh
liii CO' banI suy giam tren c8 phi~u

Nam nay Nam tnr6'c

11.959.982 11.959.982

11. Chi phi san xuAtkinh doanh theo y~u ta
Nam nay Nam tnr6'c

173.576.393.205 776.909.696.757

9.862.548.659 19.023.453.641

10.852.403.479 15.891.396.856

7.636.932.249 25.017.893.940

36.162.307.493 44.336.333.171

238.090.585.085 881.178.774.365

Chi phi nguyen li~u, v~t li~u

Chi phi nhan cong

Chi phi khAu hao tai san c6 dinh

Chi phi dich Vl,l mua ngoai

Chi phi khac

CQng

VII. THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN' MVC TRINH BAy TRONG BAo cAo LUU
CHUYEN TIEN T~ HC}PNHA.T

1. Ti~n thu tir di yay
Ti~n thu tir di yay hl ti~n thu tir di vay theo khS uac thong thuOng 201.683.195.158 VND.

2 T·). t' ~. len ra nl}'goc yay
Ti~n tra nQ'g6c yay la ti~n tra nQ'g6c vay theo khS uac thong thucyog 295.537.094.064 VND.

VIII. NHiJNG THONG TIN·KHAc

1. Tai san ti~m tang
MQt s6 khoan phai thu ng~n hl.ln cua khach hang tl.li ngay31112/2015 co gia tri 108.371.269.195
VND Cong ty c6 phAn luang thl,lc thl,lc phAm Vinh Long da nQP dan khai ki~n va da co quySt dinh
xu ly cua Toa an va illQt s6 khoan phai thu ng~n hl.ln cua khach bang tl.li31112/2015 co gia tri
11.169.167.006 VND Congty dang tiSn hanh khai ki~n va hi v(;mgse duQ'c thanh toano
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CONG TV CO PHAN LUONG THUC THUC PHAM ViNH LONG
f)ja chi: S6 38 duong 2/9, phirong 1, TP. VInh Long, tinh VInh Long
BAo cAo TAl CHiNH HOP NHAT
Cho nam tai chinh k€t thuc ngay 31 thang 12nam 2015
Ban thuy~t minh Bao do tai chfnh hQ'pnhAt (ti€p theo)

2. Nq' ti~m tang
Cong ty c6 phAn luang thtrc thirc pham Vinh Long da thuc hien vu kien C\lC thue tinh Vinh Long
v€ khoan thu€ thu nhap doanh nghiep bi truy thu voi sb ti€n 31.347.563.097 VND. M~c du, Toa an
tinh Vinh Long da ra phan quyet Cong ty thang kien nhung C\lC thu€ tinh Vinh Long da khang cao
len Toa an nhan dan toi cao. D€n thai di8m k€t thuc nam tai chinh nay, vftn chua co phan quyet cua
Toa an nhan dan tbi cao v€ khoan thuS thu nh~p doanh nghiep bi truy thu nay. Hien tai, Cong ty
dang ghi nhan khoan thuS bi truy thu nay vao chi tieu Phai thu ng~n han khac. NSu nhu Toa an
nhan dan tbi cao ra phan quySt Cong ty th~ng ki~n thi Congty se thu h6i Ic;titi€n thuS bi truytI1U
nay, truemg hQ'PnguQ'c Ic;tiCong ty phai ghi nMn khoim thuS bi truy thu nay vito chi phi cua Cong
ty.

3. Giao djch vasadll vOi cac ben lien quan
Cac ben lien quan vai T~p doan bao g6m: cac thanh vien quan Iy chll chbt, cac ca nhan co lien
quan vai cac thanh vien qmin Iy chll chbt va cac ben lien quan khac.

3a. Giao dich va sa du vai cae thanh vien quiin Ij chit chat va cae ca nhlin co lienquan vai cae
thanh vien quiinlj chit cltat
Cac thanh vien quan IY·cM chbt g6m: cac thanh vien HQi d6ng quan tri va cac thanh vien Ban
T6ng Giam dbc. Cac ca nhan co lien quan vai cac thanh vien qUli.nIy chll ch6t la cac thanh vien
m~t thiSt trong gia dinh cac thanh vien quan Iy cM ch6t.

=815·-
Giao dieh v6'icac thcmhvien quemIj chu ch6t va cac ca nMn co lien quan v6'icae thanh vien quem
ljchu ch6t
T~p doan khong phat sinh giao dich ban hang va cung cAp dichV\l ciing nhu cac giao dich khac vai
cac thanh vien quan Iy chll chbt va cac ca nhan co lien quan vai cac thanh vien quan Iy chll chbt.

'~HA'
1'( 1
,II VA
&1

:AN'

Thu nhtJ,pcua cac thanh vien quan Ij chu ch6t cua C6ng tyc6phlm IU01lgth1!cth1!cphdm Vinh
Long

Nam nay Nam tnr6'c

Ti€n lucrng 958.300.000 1.615.446.154

Ph\l cAp 3.450.000 77.250.000

Ci}ng 961.750.000 1.692.696.154

3b. Giao dicit va sa du vOlcae ben lien quan khae
Cac ben lien quan khac vai T~p doan g6m:
Ben nen quan khac

=t
Cong ty TNIll-I thuang m<;liSai Gon - VInh Long
Cong ty TNIll-I mQt thanh vien - T6ng cong ty lucrng th\l'c
Mi€nNam
Cong ty c6 phAn dAutu va phat tri8n Nguy~n Kim
Cong ty lucrng th\l'c th\l'c phAm An Giang
Cong ty lucrng th\l'c Soc Trang
Cong ty lucrng th\l'c B€n Tre
Cong ty lucrng th\l'c Long An
Cong ty lucrng th\1c Bc;tcLieu
Cong ty lucrng th\1c D6ng Thap
Cong ty lucrng th\l'c Tra Vinh
Cong ty luang th\l'c VInh Long
Cong ty lucrng th\l'c Song H~u

M~· h"01 quan \'
Cong ty lien kSt

C6 dong 16'11
C6 dong Ian
Cong ty con clla c6 dongIan
Cong ty con cua c6 dong Ian
Cong ty con clla c6 dong 16'11
Cong ty con clla c6 dong 16'11
Cong ty con cua c6 dong Ian
Cong ty con clla c6 dong 16'11
Cong ty con clla c6 dong 16'11
Cong ty con clla c6 dong 16'11
Cong ty con cua c6 dong Ian
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CONG TV CO PHAN LUONG THt/C THt/C PHAM ViNH LONG
Dia chi: se 38 duong 2/9, phirong 1, TP. Vinh Long, tinh Vinh Long
BAa cAo TAl CHINH HOP NHAT
Cho nam tai chinhk~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2015
Ban thuy~t minh Bao cao tai chfnh hop nhllt (ti~ptheo)

Ben lien quan khac MBi quan h~
Cong ty TNHH mot thanh vien luang thuc TP. H6 Chi Minh Congty con cua c6 dong 16n
Cong ty c6 phAn xUdt nh~p khAu nong san thuc phAm Ca Mau Congty con cua c6 dong 16n
Cong ty c6 phAn Docimexco Congty con cua c6 dong Ion

Giao djch viii cdcben lien quan khdc
Giao dich phat sinh voi congty lien k8t da diroc trinh bay a thuyet minh s6 V.2b. Cac giao dich
phat sinh gitra T~p doan voi cac ben lien quan khac khong phai la congty lien k~t nhu sau:

____ N_A_m_D_a"'--y NAm tmO'c

Cong ty TNHH mot thanh vien - T6ng congty
luang thtrc Mi~n Nam
Doanh thubanhang luang thuc
Phi giao nhdn hanghoa, phi uy thdc xudt khdu
Cong ty luang thuc tlnrc phAm An Giang
Doanh thu ban bao bi
Cong ty luang th\lc Soc Trang
Doanh thu ban bao bi
Cong ty luang th\lc B8n Tre
Doanh thu ban himg /UlYngthl,fc
Cong ty luang th\Ic Long An
Doanh thu ban himg /UlYngthl,fc
Mua himg /UlYngthlfC
Cong ty luang th\lc B~c Lieu
Doanh thu ban hang /UlYngthlfC
Cong ty luang th\Ic D6ng Thap
Doanh thu ban hang /UlYngth1,fc
Cong ty luang th\lc Tra Vinh
Doanh thu ban hOng /UlYngthI/C
Cong ty luang th\Ic Vlnh Long
Doanh thu bem hang /UlYngthlfC, bao bi
Mua hang /UlYngthlfC
Cong ty luang th\Ic Song H~u
Doanh thu ban hang /UlYngthlfC
Nhgp mua bao PP
Phi giao nhgn hang h6a
Cong ty TNHH mQt thanh vien luang th\Ic TP .H6
Chi Minh
Doanh thu ban hang /UlYngthlfC
Cong ty c6 phAn xuAt nMp khAu nong san th\Ic
phAmcaMau
Doanh thu bem bao bi

45.713.945.530
45.412.936.860

301.008.670
101.503.600
101.503.600
71.194.200
71.194.200

16.143.995.000
16.143.995.000

77 .349 .989 .515
76.662.445.178

687.544.337

101.604.800
101.604.800

25.262.541.750
25.262.541.750
64.178.300.000 ~
14.400.000.000 ~
49.778.300.000 ;HH

4.028.622.500 'JVA'

4.028.622.500 '!%17.151.267.500 -''r.~
17.151.267.500 ,,:JP

39.726.000
39.726.000

113.164.817
46.230.000
66.934.817

11.755.710.420
11.639.700.000

86.203.500
29.806.920

261.000.000
261.000.000

54.332.500
54.332.500

64.256.000

64.256.000

Gia hang hoa, dichV\l cung cAp cho cac ben lien quan khac la gia thoa thu~n. Vi~c mua hang hoa,
dich V\l tir cac ben lien quan khac duQ'c th\Ic hi~n thea gia thoa thu~n.

Cong nr;7wli cac ben lien quan khac
Cong nQ'v&i cac ben lien quan khac duQ'ctrinh bay t~i cac thuy8t minh s6 V.3, V.6, V.13 va V.14.

Cac khoan cong nQ'phai thu cac ben lien quan khac khong co bao dam va se duQ'c thanh toan bfing
ti~n.
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CONG TV CO PHAN LUONG THl/C THl/C PHAM VINH LONG
Dia chi: se 38 duong 2/9, phuong 1, TP. Vinh Long, tinh Vinh Long
BAa cAaTAI CHINHHOPNHAT
Chonam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2015
Ban thuy~t minhBao clio tal chlnh hop nhAt (tiep theo)

4. ThOng tin v~ h{) ph~n
Thong tin bQ ph~nduoc trinh bay thealinh vue kinh doanh va khu vue dia IY. Bao cao bQphan
chinh yeu la thea linh vue kinh doanh do cac hoat dQng kinh doanh cua Tap doan duoc t6 clurc va
quan Iy thea tinh chAtcuasan pham va dich vu,

4a. Thiing tinvi linh V(fC kinh doanh
Hoat dong cua T~p doan chu yeu trong linh vue kinh doanh luang thuc.

4b. Thong tinvi khu V(fC ilia lj
Hoat dQng cua T~p doandiroc phan b6 chu ySua khu vue trong mnrc va khu vuemroc ngoai.

Chi ti@tdoanh thu thudn v~ ban hang va eung cApdich vu ra ben ngoai thea khu vue dia Iy d\}'atren
vi tri cua khach hang nhu sau:

Nam nay Nam truo-c

Khu v\l'c trong nuac
Khu v\}'cnuac ngoai

C{)ng

127.729.135.571
81.420.521.860

482.995.705.663
319.548.837.230
802.544.542.893209.149.657.431

Chi ti@tv~ chi phi da pMt sinh d~ mua tai san c6 dinh va cac tai san dai h~n khac va tai san b<)ph~n
thea khu v\}'edia Iy d\}'atren vi tri cua tai san nhu sau:

Chi fhi dli phat sinh d@mua tai
san co dinh va cac tai san dai h~n

khac

Khu YI,l'ctrong nuac
Khu YI,l'cnuac ngoai
Ci}ng

Tai sanbi} ph~n
Ni'im Day _ ____;N:...:.;i'i::.:m:;:::_:_t:...:ru:._:·{y;_:c'----___.:_,;N.:;_i'i=m:....:D=.:::a:.LyNam trm)'c

226.182.622 1.951.382.000 165.928.972.224 293.440.551.080

226.182.622 1.951.382.000 165.928.972.224 293.440.551.080

5. s6 li~u so sanh
Sa. Ap d{lng chi ilv ki toan mm

Nhu da trinh bay t~i thuy@t minh s6 III.l, tir ngay 01 thang 01 nam 2015 T~p doan da ap dVng
ThOngtu s6 200/2014/TT-BTC ngay 22 thang 12 nam 2014 cua BQ Tai ehinh huang din Ch@dQ
k@toan doanh nghi~p thay th8 Quy@tdinh s6 15/2006/QD-BTC ngay 20 tMng 3 nam 2006 eua B<)
truang Bo Tai chinh va Thong tu s6 244/2009/TT-BTC ngay 31 thang 12 nam 2009 cua B<)Tai
chinh cling nhu Thong tu s6 202/2014/TT-BTC ngay 22 thang 12 nam 2014 cua Bo Tai ehinh thay
th8 cho phAn XIII - Thong tu s6 16112007/TT-BTC ngay 31 tMng 12 nam 2007 cua Bo Tai ehinh
huang din I~p va trinh bay Bao eao tai chinh hQ'pnhAt thea ChuAn m\}'e k@tmin Vi~t Nam s6 25
"Bao eao tai ehinh hQ'Pnhdt va k8 tOlln cae khoan dAutu vao eong ty con". T~p doan da trinh bay
I~i cae s6li~u so sanh thea quy dinh eua Ch@do k@toan doanh nghi~p mai nay.

6. Quan Iy rui ro tid chinh
Ho~t dong eua T~p dmin phat sinh cae rui ro tai chinh sau: rui ro tin dl,!ng, rui ro thanh khoan va rui
ro thi truOng. Ban T6ng Giam d6e Congty ehiu trach nhi~m trong vi~e thi@tI~p cae ehinh saeh va
cae ki~m soat nh~m giam thi~u caenii ro tai ehinh cling nhu giam sat vi~e th\}'chi~n cae ehinh saeh
va cae ki~m soat da thiSt I~p.

6a. Rui ro tin d{lng
Rui ro tin dVng la rlii ro rna mot ben tham gia trong hQ'pd6ng khong co kha nang th\}'ehi~n dUQ'e
nghIa vI,!eua minh din dBn t6n thAtv~ tai ehinh eho T~p doan.

T~p doan co cae rui ro tin dl,!ngphat sinh ehu ySu tir cae khmin pMi thu khaeh Mng va ti~n gui
ngan hang.
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CONG TY CO PHAN LUaNG THV'C THV'C PHAM ViNH LONG
Dja chi: sf>38 dirong 2/9, phirong 1, TP. Vinh Long, tinh Vinh Long
BAo cAo TAl CHlNH HOP NHAT
Cho nam tai ehfnh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2015

Ban thuy@tminh Bao caoHti chinh hop nhAt (ti~ptheo)

Phai thu khach hang
T?p doan giam thiSu rui ro tin dung bing each chi giao dich voi cac don vi co kha nang Uti chinh
t5t, yeu cAurna thu tin dung hoac co tai san dam bao d5i voi cac don vi giao dich IAndAuhay chua
co thong tin v8 kha nang tai ehinh. Ngoai ra, nhan vien k€ toan cong nothirong xuyen theo d5i no
phai thu dS don d5e thu h6i.

Khoan phai thu khach hang cua T?p doan lien quan d€n nhieu don vi va ca nhan nen rui ro tin dung
t?P trung dM voi khoan phai thu khach hang la cao va T?p doan dang ti€n hanh khoi kien mot s5
khach hang da qua h~n thanh toan (xem thuy€t minh V.3).

TiJn gUi ngan hang
Cac khoan ti8n gui ngan hang co ky h~n va khOng co ky h~n cua T~p doan duQ'c gui t<:ticae ngan
hang trong nu&c. Ban T6ng Giarn d5c khong nh?n thAy co rui ro tin d\lng tn;mg y~u naotu cae
khoan ti8n gui nay.

Muc dQ rui ro tin d\lng tf>ida d5i v&i cac tai san tai chinh Ia gia tri ghi s6 cua cac tai san taiehinh
(xem thuy€t rninh s5 VIII.7 v8 gia trt ghi s6 cua cac tai san tai chinh).

Bang phan tich V8thai gian qua h<:tnva giarn gia cua cac tai san tai chinh nhu sau:
Chua qua h",n Chu'a qua h",n f>11qua h",n f>11qua h",n

ho~c chua bi nhu'ng bi giiim nhung khOng vil/ho~c bi giiim

giiimgia gia giiim gia gia qng

sA cuAi nam

Tien va cae khoan tuang
duang tien 4.699.514.747 4.699.514.747

Chung khoan kinh doanh 11.250.882 11.250.882

Phai thu khach hang 5.585.574.250 114.844.804.000 120.430.378.250

Cae khoan eho vay

Cae khoan phiii thu khac 33.912.081.498 173.159.046 34.085.240.544

Tai san tai chinh sful sang
de ban 1.500.000.000 10.000.000.000 11.500.000.000

C9ng 45.697.170.495 10.011.250.882 - 115.017.963.046 170.726.384.423

sA dAu nam

Tien va cae khoan tuang
duang tien 10.233.249.885 10.233.249.885

Chung khmln kinh doanh 11.250.882 11.250.882

Phai thu khach hang 13.451.692.769 118.471.065.554 131.922.758.323

Cae khoan phai thu khac 33.991.139.461 33.991.139.461

Tai san tai chlnh slin sang
de ban 1.500.000.000 10.000.000.000 11.500.000.000

C9ng 59.176.082.115 10.011.250.882 - 118.471.065.554 187.658.398.551

6b. RiUTO tltanh kltoiin
Rui ro thanh khmin la rui ro T?p doan gi;ipkho khiin khi th\fC hi~n nghla V\l tai chinh do thi€u ti6n.

Rui ro thanh khoan cua T~p doan chU y€u phat sinh tir vi~c cac tai san tai chinh va nQ'phiii tni tai
chinh co cac thai diSm dao h<:tnI~ch nhau.

T?p doan quan Iy nii ro thanh khmin thOng qua cac bi~n phap: thuang xuyen thea d5i cac yeu cAu
v8 thanh toan hi~n t~i vii d\l' ki8n tron~ tUO'nglai dS duy tri rnQt IUQ'ngti8n cling nhu cae khoiin yay
a muc phil hqp, giam sat cac lu6ng tien phat sinh th\l'c t€ v&i d\l' ki8n nh~rn giiirn thiSu iinh huang
do biSn dQng eua lu6ng ti8n.
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CONG TV CO PHAN LUaNG THl/C THl/C PHAM ViNH LONG
Dia chi:se 38 duong 2/9, phuong 1, TP. Vlnh Long, tinh Vlnh Long
BAa cAa TAl CHiNH HOP NHAT
Cho nam tai chfnh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2015
Ban thuy~t minh Bao cao taichfnh hop nhAt (tiep theo)

Thai han thanh toan cua cac khoan no phai tra tai chinh phi phai sinh (baa g6m Iffi phai tra) dua
tren thai han thanh toan thea h9'P d6ng va chua duoc chiet khAunhtr sau:

sA cuAi Dam
Phai tra nguoi ban
Yay va no
Cac khoan phai tra khac

CQDg

Tir 1 Dam trO' Tren 1Dam
J. d~D 5 Dam Tren 5Dam CQDgxUODg

295.000 295.000

181.445.149.449 181.445.149.449

11.912.458.528 946.688.725 12.859.147.253

193.357.902.976 946.688.725 194.304.591.701

sA diu Dam
Phai tra ngiroi ban
Yay va no
Cac khoan phai tra khac

CQDg

10.282.458
231.161.062.300 40.244.437.000

699.304.121

10.282.458
271.405.499.300

1.713.618.451 2.412.922.572

1.713.618.451 273.828.704.330231.870.648.879 40.244.437.000

Ban T6ng Giam d6e Congty eho r~ng mire do rui ro d6i voi viec tra no la kha cao. T~p doan co du
kha nang tiSp e~n cac nguen v6n va cac khoan vay dSn h~n trong vang 12 thang co thS duO'c gia
h~n voi cae ben eho vay hi~n t~i.

6c. Rui ro thi tn¥lYng
Rui ro thi truOng la rui ro rna gia tri hQ'P Iy ho~c eac Iu6ng tiSn trong tuO'ng lai eua cong e\l tai
chinh se biSn dong thea nhung thay d6i eua gia thi truOng.

Rlii ro thi truOng lien quan dSn ho~t dong elia T~p doan gbm: rui ro ngo~i t~, rui ro UiisuAt, rlii ro
vS gia ehung khoan va rui ro gia hang hoa, nguyen v~t li~u.

Cac phan dch vc3do nh~y, cac danh gia duoi day lien quan dSn tinh hinh tai chinh eua T~p doan t~i
ngay 31 thang 12 nam 2015 va ngay 01 thang 01 nam 2015 tren eO'sa gia tri nO'thu§n. Mac thay
d6i eua tY gia, Iffi suAt, gia chung khoan, gia hang hoa, nguyen v~t li~u sir d\lng dS phan tich dQ
nh~y dU9'e dva tren vi~e dlinh gia kha nang co thS xay ra trong vang mot nam t6'i v6'i cac dic3uki~n
quan sat dU9'e eua thj truOng t~i thai diSm hi~n t~i.

Rui ro ngoqi t¢
Rui ro ngo~i t~ la rui ro rna gia tri hQ'Ply ho~c eae lubng ti~n trong tuO'ng lai cua congC\l tai chinh
se biSn dong thea nhung thay d6i euatY gia h6i doai.

T~p doan xudt khAu san phAm v6'i dbng ti8n giao dich eM ySu laUSD do v~y bi anh huang bc)"iS\f
biSn dong euatY gia h6i doai.

T~p doan quan Iy rui ro lien quan dSn biSn dong euatY gia h6i doai b~ng eaeh t6i uu thai h~n thanh
toan eae khoan n9', dv baatY gia ngo~i t~, duy tri h9'P ly eO'du vay va n9' giua ngo~i t~ va VND,
Iva ehon thai diBm mua va thanh toan eae khoan ngo~i t~ t~i thai diSmtY gia thAp, sir d\lng t6i uu
ngu6n tiSn hi~n eo dBciin b~ng giua nii ro ty gia va rlii ro thanh khmin.
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CONG TV CO PHAN LUONG THI/C THI/C PHAM ViNH LONG
Dja chi: se 38 duong 2/9, phirong 1, TP. Vinh Long, tinh Vinh Long
BAo cAo TAl CHINH HOP NHAT
Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12nam 2015
Ban thuy@t minhBao cao UtichinhhVp nhAt (ti~p theo)

Tai san/(NQ' phai tra) thuan co g6e ngoai t~ cua T~p doannhu sau:
S6 cu6i nam S6dAu narn

Ti~n va cac khoan nrong duong ti~n

Phai thu khach hang
Yay va no
Uti san/(NQ'phai tra) thuAn co gBcngoait~

usn USD

20.124,38
10.777,20

(1.609.165,00)

(1.578.263,42)

28.608,39
38.457,50

(2.389.700,00)

(2.322.634,11 )

Tai ngay k~t thuc nam tai chinh, vci gill dinh cac bi~n s6 khac khong thay d6i, n~ucy gia h6i doai
gifra'VND va USD tang/giam 2% thi IQ'inhuan sau thu~ va v6n chitSo' httu nam nay cua T~p doan
se giam/tang 708.892.797 VND (cung ky nam tnroc giam/tang 992.647.366 VND).

Rui ro liii sudt
Rui ro liii suAt la rui ro rna gia tri hqp Iy ho~e eae lu6ng ti~n trong tU01lg lai eua eong e\1tai ehinh
se bi~n dong thea nhfrng thay d6i eua liii suAtthi truang.

Rui ro liii suAt eua T~p doan ehu y~u lien quan d~n cae khoan ti~n giIi co ky h~n, va eae khoan yay

co liii suAttha nM
-ill:-

T~p doan quan Iy riii ro liii suAt b~ng each phan deh tinh hinh thi tcubng dS dua ra cae quy~t djnh
hqp ly trong vi~e ehQn thai diSm yay va ky h~n yay thieh hqp nh~m co dUQ'ecae liii suAtco IQ'inhAt
eling nhu duy trieadu yay vai liii suAttha n6i va e6 dinh phu hQ'p.

Cae eong e\1tai ehinh co liii suM tha n6i eua Congty nhu sau:
S6 cu6inam

,tHAI
1Yl

.11VA
&~

:AN

S6aAu Dam

--"G-11--
Ti€n'va cae khofm wang
duang ti€n
Yay va ng

Tai saD/(NV phai tra) thufiD

VND USD VND USD

3.300.000.000

(177.599.875.344)
(174.299.875.344)

850.000.000

(1.609.165,00) (204.584.437.000)

(1.609.165,00) (203.734.437.000)

(2.389.700,00)

(2.389.700,00)

T~i ngay k~t thue nam tai ehinh, vai gia dinh cae bi~n s6 khae khong thay d6i, n~u liii suAt cae
khoan yay VND eo liii suAt tha n6i tang/giam 2% thi IQ'inhu~n sau thu~ va v5n ehuSo' huu nam nay
eua T~p doan se giam/tang 3.485.997.507 VND (nam truae giam/tang 4.074.688.740 VND).

T~i ngay k~t thue nam tai ehinh, vai gia djnh eae bi~n s6 khae khong thay d6i, n~u Hii suAt eae
khoan yay USD co liii suAt tha n6i tanglgilim1% thi lQ'inhu~n sau thu~ va v5n ehuSo' hfru nam nay
eua T~p doan se giamltang 361.386.276 VND (nam truae giamltang 510.654.993 VND).

Riti ro vJ gia chUng khoan
Cae ehung khoan do T~p dmin nAm giu eo thS bi anh hm'mg bai eae rui ro vS gia trj tuang lai eLla
ehung khoan dAuill.T~p doan quan ly rui ro v~ gia ehung khoan b~ng eaeh thi~t I~p h;;mmue d~u
tu va da d~ng bOa danh m\1e dAutu.

Gia tri hqp ly eua cae khoan dAu tu vao e6 phi~u niem y~t eua T~p dmin t~i ngay k~t thue nam tai
ehinh la 1.240.500 VND (s6 dAunam la 1.472.100 VND).

Ban T6ng Gi~m d5e danh gia mue dO anh huang do bi~n dong eua gia ehung khoan d~n IQ'inhu~n
sau thu~ va von ehuSo' hfi'u eua H.p doan la khong dang kS do khoan dAuill chUng khoan eo gia tri
nha.
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CONG TV CO PHAN LUONG THl/C THl/C PHAM ViNH LONG
Dja chi: S6 38 dirong 2/9, phirong 1, TP. Vinh Long, tinh VInh Long
BAa cAo TAl CHINH HOP NHAT
Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12nam 2015
Ban thuy@tminh Bao cao tal chfnhhep nhAt (ti~ptheo)

Rui ro vJ giahanghoa, nguyenw;lt li~u
T~p doan c6 rui ro v8 str bien dong cua gia hang h6a, nguyen v~t lieu. T~p doan quanIy rui ro v8
gia hang h6a, nguyen v~t lieu bangeachthea d5i chat che cac thong tin va tinh hinh c6 lien quan
cua thi tnrong nham quanIy thai di€m mua hang, kS hoach san xUdt va mire hang t6n kho mot each
hop IY.

Tap doan chua su dung cac cong C1,lphai sinh dam bao dB phong ngira cac rui ro vS gia hang h6a,
nguyen v~t lieu.

6d. Tiii san damMo
Tai scmtM eh6p eho dan vikhac
T~p doan thS chdp khoan phai thu ngan han cua khach hang dB dam bao cho khoan yay cua Ngan
hang TMCP DAu tu va Phat tri€n Vi~t Nam - Chi nhanh VInh Long va Ngan hang TMCP An Binh
- Chi nhanh TiSn Giang (xem thuySt minh s6 V.3). Gia tri s6 sach clla tai san th~ chAp t~i ngay k~t
thuc nam tai chinh hlI16.977.132.291 VND (s6 dAunam la 126.884.221.335 VND).

T~p doan se duQ'c giai chdp cac tai san th~ chdp khi da hoan tdt nghIa V1,ltra nQ'.Khang c6 cac diSu
khoan va diSu ki~n d~c bi~t lien quan dSn vi~c su d1,lngcac tai san th8 chdp filly.

Gili trj ghi sa

Tai san nht;intM eh6p eua aan vi khae
T~p doan khong nh~n tai san dam bao nao Clla don vi khac t~i ngay 31 thang 12 nam 2015 va t~i
ngay 01 thang 01 nam 2015.

7. Tii san tii chinh vi nQ'phii tra tii chinh
Tai san tai ehinh

sA cu6i nam S6 dAu nam Gili trj hQ'pIy
S6 cu6i nam S6 dAu nam

Ti~n va cae khoan
tucmg ducmg ti8n 4.699.514.747

Chung khoan kinh
doanh 11.250.882 (10.010.382)

Phlii thu khaeh hang
120.430.378.250 (78.980.533.339)

Cae khoan ph<lithu
khae 34.085.240.544

Hi san tai ehinh sfut
sangdeban 11.500.000.000 {1.227.618.805)

CQng
170.726.384.423 !80.218.162.526!

Gili g6c Dv phimg Gili g6c DIf phong

10.233.249.885 4.699.514.747 10.233.249.885

11.250.882 (9.778.782) 1.240.500 1.472.100

131.922.758.323 (42.839.681.530) 41.449.844.911 89.083.076.793

33.991.139.461 - 34.085.240.544 33.991.139.461

11.500.000.000 {1.209.640.0021 10.272.381.195 10.290.359.998

187.658.398.551 !44.059.100.314)90.508.221.897 143.599.298.237

N(J'phai tra tai ehinh
Gia tri ghi sA Gia trj hQ'p Iy

S6 cu6i nam S6 dAu nam S6 cu6i nam S6 dAu nam
Phai tra ngub'iban 295.000 10.282.458 295.000 10.282.458
Yay va nQ' 177.599.875.344 271.405.499.300177.599.875.344 271.405.499.300
Cac khoan phai tra khac 12.859.147.253 2.412.922.57212.859.147.253 2.412.922.572
CQng 190.459.317.597 273.828.704.330 190.459.317.597273.828.704.330

PlurO'ngphap xae dinh gia tri h(J'JJIi eua cae tai san tai ehinh va n(J'phai tra tai cJtinh
Gia tri hqp Iy ~lla cac tai san tai chinh va nQ'phai tra tai chinh duQ'c phan anh thea gia tri c6 th€
duQ'c chuyBn doi trong mot giao djch hi~n t~i giii'a cac ben c6 dAy du hiBu bi~t va mong mu6n giao
dich.
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CONG TV CO PHAN LUONG THl/C THl/C PHAM VINH LONG
Dja chi: S6 38 duong 2/9, phuong 1, TP. Vinh Long, tinh Vinh Long
BAo cAo TAl CHiNH HQP NHAT
Cho nam tai chfnhk(h thuc ngay 31 thang 12nam 2015
Ban thuy@t minhBao caotsi chfnh hQ'p nhAt (ti~p theo)

H.p doan sir dung phuong phap va gia dinh sau d~uoc tinh gia tri hop Iy cua cac tai san tai chinh
va no phai tra taichinh:
• Gia tri hoply cua ti~n va cac khoan tirong dirong ti~n, phai thu khach hang, cac khoan phai thu

khac, vay, phai tra ngiroi ban va cac khoan phai tra khac ng~n han tuong duong gia tri s6 sach
(da trir du phOn~ cho phAn uoc tinh co kha nang khong thu h6i duoc) cua cac khoan muc nay
do co ky han ngan,

• Gia tri hQ'P Iy cua cac tai san tai chinh sAn sang d~ ban duQ'c niem YSt tren thi truOng chung
khoan Ia gia giao dich cong b6 t~i ngay kSt thuc nam tai chinh. D6i vai cac tai san tai chinh s~n
sang d~ ban chua niem YStnhung co gia giao dich do 03 cong ty chung khoan cong b6 t~i ngay
kSt thUc nam tai chinh thi gia tri hqp Iy clla cac khoan dAu tu nay Ia gia trung binh trenCO' sa
gia giao dich do 03 cong ty chung khoan cong b6.

• Gia tri hqp Iy clla vay va cac khoan phai tra khac dai h~n duQ'c uac tinh b~ng cach chiSt kh~u
dong ti~n vai Hiisu~t ap d\lng cho cac khoan nQ'co d~c di~m va tho'i gian dao h~ con I~i tuong

W·

T~p doan chua th\Ie hi~n danh gia ehfnh thue cae tai Siill tai chinh sAn sang dS ban chua niem ySt.
Tuy nhien, Ban T6ng Giam d6c Cong ty danh gia gia tri hQ'p Iy clla cac tai san tai chfnh nay khong
co S\Ikhac bi~t trQng ySu so vai gia tri ghi s6.

8. ThOng tin v~ ho,t dQng lien tyc
Nam tai chinh k8t thue ngay 31 thang 12 nam 2015 T~p doan ti8p tI,lebi 16 74.059.791.280 VND
va khoan 161uy kS dSn ngay 31 thang 12 nam 2015 Ia 155.432.606.416 VND. Ngoai ra, t~i ngay 31
thang 12 nam 2015 nQ'ng~n h~n Ian han tai san ng~n h~n 102.037.409.046 VND. Cac y8u t6 nay
co thS anh huang d8n khi nang ho~t d<)nglien t\le clla T~p doan.

Tuy nhien, T~p doan da lam vi~e vai cac ngan hang d~ gia h~n cac khoan nQ'vay va cac c6 dong
cimg cac ben co lien 2uan Clla T~p doan cling cam kSt se h6 trQ'tai chinh cho T~p doan b~ngcach
se cO'cdu I~i ngu6n von dS T~p doan co thS thanh toan cae khmln nQ'trong thai giansamnhk Do
v~y Bao eao tai ehinh ella nam tai ehinh kSt thUe ngay 31 thang 12 nam 2015 vfrn duQ'c I~p dIJa tren
gia thiSt T~p doan ho~t d<)ngkinh doanh lien tve.

9.

Ph,m Thi C§m Nhung

NglfOi I~p bi~u

Phan NgQc Binh
K~ tmin trlflyng

Tran Thanh Hung

T ;I. G" d.t.ong lam oc
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