
C«ng ty CP Simco S«ng §µ

Tµi s¶n M· sè
ThuyÕt 
minh

Sè ®Çu n¨m

A. Tµi s¶n ng¾n h¹n ( 100=120+130+140+150) 100 155.530.346.761 294.512.577.804

I. TiÒn vµ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn 110 VI.1 70.738.608.775 122.118.440.469

  1. TiÒn 111 1 9.980.275.475 2.118.440.469

  2. C¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn 112 60.758.333.300 120.000.000.000

II. C¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh ng¾n h¹n 120 15.627.300.000 17.300.860.000

  1. Chøng kho¸n kinh doanh 121 16.797.550.000 18.939.370.000

  2. Dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n kinh doanh 122 (1.520.250.000) (1.638.510.000)

 3. §Çu t− n¾m gi÷ ®Õn ngµy ®¸o h¹n 123 350.000.000

III. C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n 130 58.728.586.924 148.892.692.335

  1. Ph¶i thu ng¾n h¹n cña kh¸ch hµng 131 3 3.516.190.282 90.903.724.030

  2. Tr¶ tr−íc cho ng−êi b¸n ng¾n h¹n 132 4 16.626.206.298 19.305.244.941

B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n hîp nhÊt
Ngµy 31 th¸ng 03 n¨m 2016

Sè cuèi kú

MÉu sè B 01 - DN
(Ban hµnh theo TT200/2014/TT-BTC
ngµy 22/12/2014 cña Bé tr−ëng BTC)

1 C§KT  - Hợp nhất 

  2. Tr¶ tr−íc cho ng−êi b¸n ng¾n h¹n 132 4 16.626.206.298 19.305.244.941

  3. Ph¶i thu néi bé ng¾n h¹n 133

  4. Ph¶i thu theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch hîp ®ång x©y dùng 134

  5. Ph¶i thu vÒ cho vay ng¾n h¹n 135 2 5.954.163.196 5.954.163.196

  6. C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 136 5 35.858.029.935 35.955.562.955

  7. Dù phßng ph¶i thu ng¾n h¹n khã ®ßi 137 6 (3.226.002.787) (3.226.002.787)

  8. Tµi s¶n thiÕu chê xö lý 139

IV. Hµng tån kho 140 9.726.278.091 5.831.386.378

  1. Hµng tån kho 141 7 9.726.278.091 5.831.386.378

  2. Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho 149

V. Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 150 709.572.971 369.198.622

  1. Chi phÝ tr¶ tr−íc ng¾n h¹n 151 8 193.307.774 211.855.835

  2. ThuÕ GTGT ®−îc khÊu trõ 152 9 516.265.197 157.342.787

  3. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i thu Nhµ n−íc 153 9 0

  4. Giao dÞch mua b¸n l¹i tr¸i phiÕu ChÝnh phñ 154

  5. Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 155

B. Tµi s¶n dµi h¹n (200 = 210+220+240+250+260) 200 277.221.389.868 261.758.964.869

I. C¸c kho¶n ph¶i thu dµi h¹n 210 7.956.722.000 8.244.598.790

  1. Ph¶i thu dµi h¹n cña kh¸ch hµng 211  1. Ph¶i thu dµi h¹n cña kh¸ch hµng 211

  2. Tr¶ tr−íc cho ng−êi b¸n dµi h¹n 212

  3. Vèn kinh doanh ë ®¬n vÞ trùc thuéc 213

1 C§KT  - Hợp nhất 



Tµi s¶n M· sè
ThuyÕt 
minh

Sè ®Çu n¨m

  4. Ph¶i thu dµi h¹n néi bé 214

  5. Ph¶i thu vÒ cho vay dµi h¹n 215

  6. Ph¶i thu dµi h¹n kh¸c 216 18 7.956.722.000 8.244.598.790

  7. Dù phßng ph¶i thu dµi h¹n khã ®ßi 219

II. Tµi s¶n cè ®Þnh 220 42.034.549.694 42.514.697.818

  1. Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 221 10 42.034.549.694 42.514.697.818

  - Nguyªn gi¸ 222 60.274.200.519 61.006.581.748

  - Gi¸ trÞ hao  mßn lòy kÕ 223 (18.239.650.825) (18.491.883.930)

  2. Tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh 224

  - Nguyªn gi¸ 225

  - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ 226

  3. Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh 227

  - Nguyªn gi¸ 228 11 244.160.000 244.160.000

  - Gi¸ trÞ hao  mßn lòy kÕ 229 (244.160.000) (244.160.000)

III. BÊt ®éng s¶n ®Çu t− 230 0 0

Sè cuèi kú

2 C§KT  - Hợp nhất 

  - Nguyªn gi¸ 231

  - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ 232

IV. Tµi s¶n dë dang dµi h¹n 240 183.372.346.236 183.372.346.236

  1. Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang dµi h¹n 241 75.902.112.441 75.902.112.441

  2. Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang 242 12 107.470.233.795 107.470.233.795

V. C¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh dµi h¹n 250 43.619.462.671 27.449.462.671

  1. §Çu t− vµo c«ng ty con 251

  2. §Çu t− vµo c«ng ty liªn kÕt, liªn doanh 252 13 41.519.462.671 25.349.462.671

  3. §Çu t− gãp vèn vµo ®¬n vÞ kh¸c 253 14 7.000.000.000 7.000.000.000

  4. Dù phßng ®Çu t− tµi chÝnh dµi h¹n 254 15 (4.900.000.000) (4.900.000.000)

  5. §Çu t− n¾m gi÷ ®Õn ngµy ®¸o h¹n 255

VI. Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c 260 238.309.267 177.859.354

  1. Chi phÝ tr¶ tr−íc dµi h¹n 261 16 238.309.267 177.859.354

  2. Tµi s¶n thuÕ thu nhËp hoSn l¹i 262

  3. ThiÕt bÞ vËt t− phô tïng thay thÕ dµi h¹n 263

  4. Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c 268

Tæng céng tµi s¶n 270 432.751.736.629 556.271.542.673
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Nguån vèn M· sè
ThuyÕt 
minh

Sè ®Çu n¨m

A. Nî ph¶i tr¶ 300 148.583.294.276 273.495.780.932

I. Nî ng¾n h¹n 310 64.388.473.407 189.155.284.268

  1. Ph¶i tr¶ ng−êi b¸n 311 20 6.492.790.118 5.451.501.668

  2. Ng−êi mua tr¶ tiÒn tr−íc ng¾n h¹n 312 21 1.975.672.086 1.975.672.086

  3. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ n−íc 313 22 3.108.069.921 2.738.910.172

  4. Ph¶i tr¶ ng−êi lao ®éng 314 2.128.886.944 2.103.329.662

  5. Chi phÝ ph¶i tr¶ ng¾n h¹n 315 23 306.511.258 1.459.059.399

  6. Ph¶i tr¶ néi bé ng¾n h¹n 316

  7. Ph¶i tr¶ theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch hîp ®ång x©y dùng 317

  8. Doanh thu ch−a thùc hiÖn ng¾n h¹n 318 28 275.678.578 229.640.394

  9. Ph¶i tr¶ ng¾n h¹n kh¸c 319 24 41.161.202.430 43.536.694.315

  10.Vay vµ nî thuª tµi chÝnh ng¾n h¹n 320 19 8.939.055.500 131.658.870.000

  11. Dù phßng ph¶i tr¶ ng¾n h¹n 321

  12. Quü khen th−ëng phóc lîi 322 606.572 1.606.572

  13. Quü b×nh æn gi¸ 323

  14. Giao dÞch mua b¸n l¹i tr¸i phiÕu chÝnh phñ 324

Sè cuèi kú

3 C§KT  - Hợp nhất 

  14. Giao dÞch mua b¸n l¹i tr¸i phiÕu chÝnh phñ 324

II. Nî dµi h¹n 330 84.194.820.869 84.340.496.664

  1. Ph¶i tr¶ dµi h¹n ng−êi b¸n 331

  2. Ng−êi mua tr¶ tiÒn tr−íc dµi h¹n 332

  3. Chi phÝ ph¶i tr¶ dµi h¹n 333

  4. Ph¶i tr¶ néi bé vÒ vèn kinh doanh 334

  5. Ph¶i tr¶ néi bé dµi h¹n 335

  6. Doanh thu ch−a thùc hiÖn dµi h¹n 336

  7. Ph¶i tr¶ dµi h¹n kh¸c 337 26 55.948.609.669 56.094.285.464

  8. Vay vµ nî thuª tµi chÝnh dµi h¹n 338 27 25.537.315.856 25.537.315.856

  9. Tr¸i phiÕu chuyÓn ®æi 339

  10. Cæ phiÕu −u ®Si 340

  11. ThuÕ thu nhËp hoSn l¹i ph¶i tr¶ 341 2.708.895.344 2.708.895.344

  12. Dù phßng ph¶i tr¶ dµi h¹n 342

  13. Quü khoa häc ph¸t triÓn vµ c«ng nghÖ 343

B. Vèn chñ së h÷u (400 = 410+430) 400 284.168.442.353 282.775.761.741

I. Vèn chñ së h÷u 410 29 284.168.442.353 282.775.761.741

  1. Vèn ®Çu t− cña chñ së h÷u 411 262.061.580.000 262.061.580.000

 - Cæ phiÕu phæ th«ng cã quyÒn biÓu quyÕt 411a 262.061.580.000 262.061.580.000 - Cæ phiÕu phæ th«ng cã quyÒn biÓu quyÕt 411a 262.061.580.000 262.061.580.000

 - Cæ phiÕu −u ®0i 411b
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Ngudn vdn Ma sd
Thuyc't
minh

Sd cuoi ki Sd dAu nim

2. Thdng dr vdin cd phAn 412

3. Quydn chon ddi tr.ii phidl 4t3

4. Vdn khdc cria chir sd hfu 4t4

5. Cd phiO-u ngan quj (l.682.000) (1.682.000)

6. Chenh l€ch diinb giii l4i t)i sen 416

7. Chenh lech ti git hdi do6i 411 6.309 .943 .421 6.322.94't .'7 | |

8. Qui ddu ru phdt rridn 418 29 1.231.903.807 L231.903.807

9. Qu! h6 Iro slp x€p doanh nghi€p 419

10. Qut khdc thudc vtln chri s& htu 420 29

I l. Loi nhuAn sau thud chua phin ph6i 421 14.566.697.t25 t3.r6r.ot2.223

- Ldi nhuan chua phan phdi de'n cudi ky rrudc 42la 13.t61.0t2.223 8.'7 69 .625 .434

- Ldi nhuar chua phan phdi ky niy 42tb | .405 .684 .902 4.391.386.789

12. Ngudn vdn ddu ru XDCB 422

II- Ngu6n kinh phi vd quj khdc 430
U 0

I. Ngudn kinh phi 431 30

2. Ngudn kinh phi di hinh thlnh TSCD 432 3l

T6ng c6ng ngu6n vdn 440 432.7 St.7 36.629 556.271.542.67 3
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Quy I - 2016

Chi tieu Ma
Quy I Luf ke'

Nam nay Ndm lrudc Nam nay Nam trudc

ll. Doonhtttu bdr hing vd cung cdpdichvu
I

OI 7.764.683.065 7.133.994.746 7.764.683.065 7.133.994.746

l2.Cic khoan Biim lrir doanh dlu (0344+05d6+0?)
I

13. Doanh thu thudn bAn hd g vd ctng cdp ilich vu (10414.

14. Ci6 vdn hlng bin

tl

l,

Llr ilhue: 8!p ]:::?!_vti1-cune cdp.dich vu (20=10- t 1)

Dornh thu hoat ddng riichinh

chi phi rai chinh

I Tfttns d6: Chi phi lai v.ty

I

18. Chi phi brin hAng

:*'llty It doanh nghiep

10, Loi nh n fiuin tt hoat d^ng kinh.loanh

I l. Thu nh4p khdc

12. Chi phi kh6c

13. hti nhuAn thdc (4031-32)

14. PMn !!:t! b::t cons tt tii!!::!y, rtt
15. Tdng ldi nh-u4n butc.thu; (50-30+40)

r6.o'iphthudrNDNnlllgT _ _

'7chllrrhyrl3ll,lg _ _
: :'a YY" :* y (!:,*',::y! "' ru r- y-y:4
I8. Lei c(r bin rran cd-phigu 

__.
I 9. Lei suy giim rran cd phiCu

v
:!
It

275.83t.400 206.788.?00 275.831.400 206.788.7U)

6.927 .206.0467.488.851.665 6.927.206.046 7.468.851.665

3.?58.,11J9.6893.?58.4{)9.689 4.238.t t4.112 4.238.114.7',|2

20 3.7 30.44 L97 6 2 .6 89 .09 r .274 3.730.441.976 2 .6E9.09 t .27 4

2l | .230 .536.4't'1 2.1t9.a92 1.230.536.4',7'l 2.719.892

22 2.398 .43 | .564 280.563.7E2 2.398.43t.564 280.563.182

23 2.398.43t .564 280.563.'7a2 2.398.43 | .564 240.563.7A2

25

2.75t.395.30'7 2.203.156.123 2.75t.195.30't 2.203 ,t 56.723

30 QEE.E48.4I8) 208.090.661 (16E.E48.4t8) 20E.090.66r

3l 1.945.954.545 2.t47.463 | .945 .954.545 2.t47.863

32

1t) 1.945.954.545 2.147.863 1.945.954.51s 2.147.863

1S

50 1.757.106.127 2r0.23E.524 t.757.106.r27 210.238.524

5l 35t.42t.225 46.252.4'7 5 35 t.42t.225 46.252.4',7 5

60 1.405.684.902 163.986.049 1.405.684.902 163.966.049
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CONG TY CP SIMCO SONG DA

LI.ru CHUYdN TIEN TE HOP NHAT
(Theo phlrdne phdp mtc ieb)

u -20t6

Chi ticu Me sd
Quf I-20r6 Lui kii

NAm nay Nam arudc Nim nay Nam trudc

ll. Luu chuyin ti6n lir hoat ddng kihh doanh

|. Tien thu tli biin hdng, cung ctp dich vu vi doanh lhu khdc 01 124.039.095.607 1.963.655.305 124.03S.095.607 1.963,655.305

2. Ti6n chi td cho ngudi cung ca'p hlng ho6 vd dich vu a2 (2.7 02.77 5.110) (3.059.140.024 12.702.77 5.11O1 (3.059.140.024)

13. Tien chi rri cho ngudi lao d6ng 03 \1.203.515.147) (976.393.200) (1.203.515.147) {976.393.200)

14. Tidn chi rrA lEr vay 04 (1.831.592.975) (241.383.877t {1.831.592.975) 1241.3$.477\

15. Ti€n chi nop thuC rhu nhap doanh n8hrep 05 0 0 0 0

6. Tidn rhu khdc ri hoa! d6ng kinh doanh 06 209.974.790.970 34.347.472.O15 209.974.790.970 38.347.472.015
7 Ti€n chi kh:lc cho hoat d6ng kinhdoanh

Luu chuyin tiin thudn ti hoat dong kinh doanh

07 (255.330.269.318) e4.429.151.392\) (255.330.269.318) 128429.151 .392',)

20 72.945.734.027 7.60s.058.827 72.945.734.027 7.605.058.827

ll. Luu chuyin tidn thudn ti hoat dong ddu tu 0 0

l. Ti6n chi mra sam, xAy dung TSCD vi di srin dil han khir 21 (1.860.202.30s) (16.748.623.684 (1.860.202.305) (16.748.623.684

2. Tidn thu rri rhanh li, nhuong b6n TSCD vi ULi sin ddih4n 22 198.842.045 198.842.045 0

3- Ti€n chi cho vay, mua c{c c6ng cu no ctia dqn vi khdc 23

4. TiCn thu hdi cho vay, Mn lai c6ng cu no cia don vi kh6c 24

5. Tidn chi ddu ur g6p v6n vao ddn vi khiic 0

6. Tien lhu hdi ddu tll g6p vo'n vao ddn vi khdc 26 0 0 0 0
?. Tien thn lei cho vay, cd tfc vd ldi nhuAn duoc chia 27 35.783.846 2.577.587 35.783.846 2.577.547
Luu chuydn tiin thudn til hoat al6ng ddu tu 30 (1.625.576.414) (16.746.046.097) (1.625.576.414) (16.746.046.097)

IIl. Luu chuydn ti6n ti hoat dong tii chinh

l. TiCn lhu ti ph6r hlnh cd phidu, nhrn v6n g6p cira CSH -i;2. Tien chi tri v6n g6p cho cdc cii.sdhiiu, mua lai cd phi6u

3. Tien vay ngln han, dei han nhan duoc 33 605.020.570 7.002.s22.215 605.020.570 7.002.s22.21s
4. Tidn chi lii no gttc vay 34 (123.327.655.000) 12.923.27 4 .199) (123.327.6ss.000) (2.923 .27 4 .199)
5. Tidn chi tri nd thue dichinh 35

6- Cd tfc, Ioi nhuAn de tri cho chi sd h&u 36

Luu chuyin tidn thu6n tiJ hoat d6ng aii chinh 40 1122.722.634.4301 4.079.648.016 l't22.722.634.430t 4.079.648.016

Lrru chuyd[ aidn thudn trong ki 50 (51.402.476.8171 (5.061.339.254) ls't.402.476.8171 (s.061.339.254)

TiAn vA tu(mg dumg tiin tldu kj 60 122.'118.440 .465 8.484.918.360 122.114.440.469 8.484.918.360

lnh hLrdn8 cira rhalddi ti Bii,hdidodiqny ddi ngoai Q

Tiin vi tuung aludrg ti6n cudi k,
22.645.123 40.170.755 22.645.123 40.170.755

70 70.738.608.775 3.463.749.861 70.738.608.775 3.463.749.861
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I.

1.

Các đơn vị thành viên

Địa chỉ

- Hà Tĩnh

- Hà Nội

- Hà Nội

Công ty cổ phần SIMCO SôngĐà tiền thân là Công ty Cổ phần Cungứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại
SôngĐà, được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước - Công ty Cungứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại
SôngĐà thuộc Tổng Công ty SôngĐà theo quyết định số 627/QĐ-BXD ngày 09/05/2003 của Bộ trưởng Bộ
Xây dựng. Công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, thương mại.

Trụ sở chính của Công ty tại: Toà nhà Simco SôngĐà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc,
Quận Hà Đông, TP Hà Nội.

CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Tòa nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc

Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH H ỢP NHẤT  

Quý 1 -2016

ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Hình thức sở hữu vốn

Chi nhánhCôngty Cổ phần SimcoSông Đà -

Hoạt động kinh doanh chínhTên đơn vị

Ban quản lý dự án Hà Tĩnh

Trường Caođẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ -
Kinh tế SIMCO Sông Đà

Quản lý dự án

Đào tạo ngoại ngữ và giáo dục định 
hướng, dạy nghề

Xây dựng,kinh doanhnhà,hạ tầng, vật
- Hà Nội

Địa chỉ

- Myamar

Địa chỉ

- Hà Nội

- Hà Nội

- Yên Bái

2.

3.

-

-

-

-

-

-

Công ty cổ phần hữu hạn Myamar Simco Sông
Đà

Các công ty liên kết

Ngành nghề kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: sản xuất, dịch vụ, thương mại

Chi nhánhCôngty Cổ phần SimcoSông Đà -
 Xí nghiệp xây dựng Simco Sông Đà

Xuất nhập khẩu và kinh doanh: vật tư, thiết bị công nghệ xây dựng, máy móc thiết bị, tư liệu sản xuất, tư liệu
tiêu dùng;

Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông;

Kinh doanh phát triển nhà, khu công nghiệp, đô thị;

Kinh doanh vật liệu xây dựng;

Hoạt động xuất khẩu lao động (theo quy định của pháp luật);

Dịch vụ tư vấn du học;

Công ty cổ phần Rượu Việt Nam Thụy Điển Sản xuất, kinh doanh các loại rượu

Công ty cổ phần tự động hóa và công nghệ
thông tin Sông Đà

Các công ty con được hợp nhất

Tên đơn vị

Tên đơn vị

Xây dựng,kinh doanhnhà,hạ tầng, vật
tư, máy móc, thiết bị.

Theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 0103002544 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành 
phố Hà Nội cấp ngày 21/07/2003, và các đăng ký thay đổi, hoạt động kinh doanh của Công ty là:

L ĩnh vực kinh doanh

Công ty cổ phần khoáng sản Simco - Fansipan Khai thác và chế biến đá trắng

Hoạt động kinh doanh chính

Khai thác khoáng sản

Hoạt động kinh doanh chính

Sản xuất, kinh doanh phần mềm, tư
vấn thiết kế trong lĩnh vực CNTT

1
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Dịch vụ quản lý các khu đô thị;
Thành lập các trung tâm thương mại, trung tâm nghiên cứu ứng dụng phục vụ cho các ngành nghề kinh tế
quốc dân trong và ngoài nước;

Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ phần mềm và phát triển công nghệ tin học;

Tư vấn nghiên cứu ứng dụng phát triển và chuyển giao công nghệ kỹ thuật cao;

Thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống mạng và thiết bị máy tính,điện tử, tin học, viễn thông,
truyền thông (Không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình);

Sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy;

Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế;

Kinh doanh dịch vụ thể thao vui chơi giải trí;
Kinh doanh máy móc thiết bị, linh kiện điện tử, tin học, máy tính,điện lạnh,điện gia dụng, thiết bị viễn thông,
truyền thông, thiết bị điện tử điều khiển, thiết bị phát sóng;

Sản xuất và kinh doanh thiết bị vật liệu điện;

Sản xuất và kinh doanh nước giải khát, nước khoáng, nước tinh lọc;

Sản xuất và kinh doanh các loại hóa chất (Trừ hóa chất Nhà nước cấm);

Tư vấn thiết kế trang web, lắp đặt mạng máy tính, thi công mạng điện tử viễn thông (Không bao gồm dịch vụ
thiết kế công trình);

Kinh doanh dịch vụ ăn uống;

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm gỗ từ tre, nứa;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sản xuất và mua bán mũ bảo hiểm;

Đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ nghề cho các nghề thuộc lĩnh vực xây dựng (Doanh nghiệp chỉ
được hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép);

Trang trí nội ngoại thất các công trình văn hóa, nhà bảo tàng, nhà văn hóa, nhà bảo tàng, nhà văn hóa và các
công trình xây dựng khác thuộc nhóm C và một số hạng mục thuộc nhóm B;

Đào tạo ngoại ngữ và giáo dục định hướng phục vụ xuất khẩu laođộng (Doanh nghiệp chỉ được hoạt động sau
khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép);

Kinh doanh thu gom, tái chế và xuất khẩu vật tư thiết bị điện, điện tử, nhựa, kim loại;

Sáng tác, lập dự ánđầu tư, thi công xây dựng các công trình tượng đài, tranh hoàng tráng, tranh nghệ thuật,
tranh lịch sử (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình);

Thiết kế mẫu quảng cáo và thi công các hạng mục quảng cáo;
In ấn tranh nghệ thuật, tranh truyền thống cổ động và các văn hóa phẩm được phép lưu hành (trừ hoạt động
Nhà nước cấm);

Mua bán rác phế liệu, thủy tinh, cao su phế thải, nhựa đã qua sử dụng, thạch cao phế phẩm, sắt thép phế liệu,
đồng nát;

Mua bán và vận chuyển than;

Nhận ủy thác đầu tư của các tổ chức và cá nhân;

Thiết kế sản xuất thời trang đồ nội ngoại thất (không bao gồm thiết kế nội ngoại thất công trình);

Sáng tác, sản xuất và mua bán các loại tượng phù điêu, tranh nghệ thuật;

Buôn bán các mặt hàng về hóa mỹ phẩm (cho cả nam và nữ);

Xây dựng và kinh doanh các công trình cơ sở hạ tầng;

Mở các trung tâm nuôi dưỡng, chăm sóc người già Việt Nam và người già nước ngoài (không bao gồm dịch
vụ khám chữa bệnh);

Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;

Kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa, dịch vụ khai thuê hải quan;

Sản xuất và kinh doanh các loại hóa chất (Trừ hóa chất Nhà nước cấm);

Nghiên cứu sản xuất một số loại vật liệu xây dựng;
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II.
1.

2.

III.

1.

2

IV

Hình thức kế toán áp dụng

Công ty sử dụng hình thức kế toán trên máy vi tính.

TUYÊN BỐ VỀ VIỆC TUYÊN THỦ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN 

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

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND). 

CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 Bộ trưởng Bộ Tài chính và các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán
của Bộ Tài chính.

Công ty đã tuân thủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam đươ- c ban
hành theo Quyết định sô.  15/2006/QĐ–BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng như

Niên độ kế toán:

Kinh doanh các sản phẩm vật tư, thiết bị chuyên ngành mỹ thuật, các sản phẩm mỹ thuật, hàng thủ công mỹ
nghệ:

NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

Hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

V

1

2

3

−          50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm.

−          70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm.

−          100% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 3 năm trở lên.

−          30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ trên 6 tháng đến dưới 1 năm.

CÁC CHÍNH SÁCH K Ế TOÁN ÁP DỤNG

Tiền và các khoản tươngđương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu
tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành
một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi thành tiền

Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho

Giá gốc hàng tồn khođược tính theo phương pháp bình quân gia quyền vàđược hạch toán theo phương pháp
kê khai thường xuyên.

Dự phòng phải thu khóđòi được lập cho từng khoản nợ phải thu khóđòi căn cứ vào tuổi nợ quá hạn của các
khoản nợ hoặc dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra, cụ thể như sau:

Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ.

Dự phòng giảm giá hàng tồn khođược ghi nhận khi giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá
trị thuần có thể thực hiện được là giá bánước tính của hàng tồn kho trừ chi phíước tínhđể hoàn thành và chi
phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

hành theo Quyết định sô.  15/2006/QĐ–BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng như
ca. c thông tư hươ. ng dẫn thư- c hiê- n chuẩ n mư- c va1  chê.  đô-  kê.  toa. n của Bô-  Ta1 i chi.nh trong việc lập và trình bày
Báo cáo tài chính.

Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác

Nguyên tắc xác định các khoản tiền và tương đương tiền

•         Đối với nợ phải thu quá hạn thanh toán:

Hàng tồn khođược xácđịnh trên cơ sở giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua và các chi phí liên
quan trực tiếp khác phát sinhđể có được hàng tồn khoở địa điểm và trạng thái hiện tại, chi phí quyền sử dụng
đất, các chi phí trực tiếp và các chi phí chung có liên quan phát sinh trong quá trìnhđầu tư xây dựng bất động
sản. 

3
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Số năm

6 – 35

5-10

6-8

3 

Tài sản cố định hữu hi1nh được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế.Nguyên giá tài sản cố định hữu 
hi1nh bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài 
sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên 
giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. 
Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận ngay vào chi phí.

Tài sản cố định hữu hi1nh được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính.
Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định hữu hi1nh như sau:
Loại tài sản cố định

Nhà cửa, vật kiến trúc 

Máy móc và thiết bị 

Thiết bị, dụng cụ quản lý 

•        Đối với nợ phải thu chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi: căn cứ vào dự kiến mức tổn
thất để lập dự phòng.

Phương tiện vận tải, truyền dẫn

Ghi nhận và khấu hao Tài sản cố định

Tài sản cố định hữu hình

Khi tài sản cố định hữu hi1nh được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ
khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.
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 - 

5

6 Kế toán các khoản đầu tư tài chính
Các khoản đầu tư vào chứng khoán, công ty con, công ty liên kết và cơ sở kinh doanhđồng kiểm soátđược
ghi nhận theo giá gốc. Tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận của các kỳ trước khi khoản đầu tư được muađược hạch toán
giảm gái trị của chính khoản đầu tư đó. Tiền lãi, cổ tức và lợi nhuận của các kỳ sau khi khoản đầu tư được
mua được ghi nhận doanh thu.

Tài sản cố định vô hình

Tài sản cố định vô hi1nh được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Ta1 i sản cô.  đi-nh vô hi1nh của Công
ty là phần mềm máy tính.

Gia.  mua củ a phâ1 n mê1 m ma. y ti.nh ma1  không phả i la1  mô- t bô-  phâ- n gă. n kê. t vơ. i phâ1 n cư. ng co.  liên quan thi1  đươ- c
vô. n hoa.  . Nguyên gia.  của phần mềm máy tính là toàn bộ các chi phí mà Công ty đã chi ra tính đến thời điểm
đưa phần mềm vào sử dụng. Phần mềm máy tính được khấu hao theo phương pha. p đươ1 ng thẳng trong 03 năm.

Dự phòng giảm giá chứng khoánđược lập cho từng loại chứng khoánđược mua bán trên thị trường và có giá
thị trường thấp hơn giá trị đang hạch toán trên sổ sách. Giá thị trường làm căn cứ xem xét trích lập dự phòng
được xác định như sau:

•        Đối với chứng khoánđã niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) là giá giao dịch bình
quân tại ngày trích lập dự phòng.

Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí đi vay và các khoản chi phí khác 

Chi phíđi vay được ghi nhận vào chi phí khi phát sinh. Trường hợp chi phíđi vay liên quan trực tiếp đến việc
đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang cần có một thời gian đủ dài (trên 12 tháng)để có thể đưa vào
sử dụng theo mục đích định trước hoặc bán thì chi phí đi vay này được vốn hóa. 
Đối với các khoản vốn vay chung trongđó có sử dụng cho mục đíchđầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở
dang thì chi phíđi vay vốn hóađược xácđịnh theo tỷ lệ vốn hóađối với chi phí lũy kế bình quân gia quyền
phát sinh cho việc đầu tư xây dựng cơ bản hoặc sản xuất tài sản đó. Tỷ lệ vốn hóađược tính theo tỷ lệ lãi suất
bình quân gia quyền của các khoản vay chưa trả trong kỳ, ngoại trừ các khoản vay riêng biệt phục vụ cho mục
đích hình thành một tài sản cụ thể. 

Tài sản cố định khác

•        Đối với chứng khoánđã niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) là giáđóng
cửa tại ngày trích lập dự phòng.
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8 Chi phí trả trước dài hạn

Công cụ, dụng cụ

Chi phí phải tr ả

Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên cácước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hóa, dịch vụ đã sử
dụng. 

Dự phòng cho các khoản đầu tư vào tổ chức kinh tế khácđược trích lập khi các tổ chức kinh tế này bị lỗ (trừ
trường hợp lỗ theo kế hoạchđãđược xácđịnh trong phương án kinh doanh trước khi đầu tư) với mức trích lập
bằng chênh lệch giữa vốn góp thực tế của các bên tại tổ chức kinh tế và vốn chủ sở hữu thực có nhân (x) với
tỷ lệ góp vốn của Công ty so với tổng số vốn góp thực tế của các bên tại tổ chức kinh tế.

Tăng, giảm số dư dự phòng các khoản đầu tư tài chính được ghi nhận vào chi phí tài chính trong kỳ.

Khi thanh lý một khoản đầu tư, phần chênh lệch giữa giá trị thanh lý thuần và giá trị ghi sổ được hạch toán
vào thu nhập hoặc chi phí.

•        Đối với chứng khoánđã đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch của các công tyđại chúng chưa niêm
yết (UPCom) là giá giao dịch bình quân trên hệ thống tại ngày trích lập dự phòng.

•        Đối với chứng khoán chưa đăng ký giao dịch ở thị trường giao dịch của các công tyđại chúng là giá
trung bình trên cơ sở giá giao dịch do tối thiểu của 3 công ty chứng khoán công bố tại ngày lập dự phòng.

•        Đối với chứng khoán niêm yết bị hủy giao dịch, ngừng giao dịch kể từ ngày giao dịch thứ sáu trở đi là giá
trị sổ sách tại ngày lập Bảng cân đối kế toán gần nhất.

9

10

Nguyên tắc chuyển đổi ngoại tệ và các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái

Các giao dịch phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh giao dịch. Số dư các
khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được qui đổi theo tỷ giá tại ngày kết thúc kỳ kế toán. 

Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ từ các giao dịch bằng ngoại tệ của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ
và chênh lệch tỷ giá dođánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ sau khi bù trừ chênh lệch
tăng và chênh lệch giảm được ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí tài chính. 

Tỷ giá sử dụng để qui đổi các giao dịch phát sinh bằng ngoại tệ là tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh giao
dịch của ngân hàng thương mại nơi Công ty có giao dịch phát sinh. Tỷ giá sử dụng để đánh giá lại số dư các
khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ là tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại hoặc tỷ giá mua vào
bình quân của các ngân hàng thương mại nơi Công ty mở tài khoản công bố tại ngày kết thúc kỳ kế toán.

Mức trích lập các quỹ được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội cổ đông hàng năm.

Cổ phiếu quỹ

Thuế thu nhập doanh nghiệp
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại.

Thuế thu nhập hiện hành

Khi mualại cổ phiếu do Côngty pháthành,khoản tiền trả baogồm cả cácchi phí liên quanđến giao dịch
được ghi nhận là cổ phiếu quỹ và được phản ánh là một khoản giảm trừ trong vốn chủ sở hữu. Khi tái phát
hành, chênh lệch giữa giá tái phát hành và giá sổ sách của cổ phiếu quỹ được ghi vào chỉ tiêu Thặng dư vốn
cổ phần.

Cổ tức

Cổ tức được ghi nhận là nợ phải trả khi được công bố.

Trích lập các quỹ

Nguồn vốn chủ sở hữu

Công cụ, dụng cụ

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số thực tế đã đầu tư của các cổ đông.

Các công cụ, dụng cụ đã đưa vào sử dụng được phân bổ vào chi phí theo phương phápđường thẳng với thời
gian phân bổ không quá 2 năm.
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CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Tòa nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc
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11 Nguyên tắc ghi nhận doanh thu
Doanh thu cung cấp dịch vụ

Tài sản thuế thu nhập hoãnlại và thuế thu nhập hoãnlại phải trả được xácđịnh theothuế suất dự tính sẽ áp
dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán dựa trên các mức thuế suất có hiệu lực tại
ngày kết thúc kỳ kế toán. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
trừ khi liên quanđến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu khi đó thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ
được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu.

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập tính thuế. Thu nhập tính thuế chênh lệch
so với lợi nhuận kế toán là dođiều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán, các chi phí
không được trừ cũng như điều chỉnh các khoản thu nhập không phải chịu thuế và các khoản lỗ được chuyển.
Thuế thu nhập hoãn lại
Thuế thu nhập hoãn lại là khoản thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp hoặc sẽ được hoàn lại do chênh lệch
tạm thời giữa giá trị ghi sổ của tài sản và nợ phải trả cho mục đích Báo cáo tài chính và các giá trị dùng cho
mục đích thuế. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời chịu
thuế. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn trong tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuế
để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ này.
Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanhnghiệp hoãnlại được xemxét lại vàongàykết thúckỳ kế toán
và sẽ được ghi giảm đến mức đảm bảo chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế cho phép lợi ích của một phần
hoặc toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn lại được sử dụng. Các tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
chưa được ghi nhận trước đâyđược xem xét lại vào ngày kết thúc kỳ kế toán vàđược ghi nhận khi chắc chắn
có đủ lợi nhuận tính thuế để có thể sử dụng các tài sản thuế thu nhập hoãn lại chưa ghi nhận này.

Cổ tức và lợi nhuận được chia
Cổ tức và lợi nhuận được chiađược ghi nhận khi Công tyđược quyền nhận cổ tức hoặc lợi nhuận từ việc góp
vốn. Riêng cổ tức nhận bằng cổ phiếu không ghi nhận vào thu nhập mà chỉ theo dõi số lượng tăng thêm.

Doanh thu ba. n lô đâ. t đã xây dư- ng cơ sở ha-  tâ1 ng đươ- c ghi nhâ- n khi đã hoa1 n tha1 nh cơ bản công ta. c xây dư- ng cơ
sở ha-  tâ1 ng va1  lô đâ. t đã đươ- c ba1 n giao cho kha. ch ha1 ng.
Doanh thu xây dựng
Khi kết quả thực hiện hợp đồng được ước tính một cách đáng tin cậy thì:

•        Đối với các hợp đồng xây dựng qui định nhà thầu được thanh toán theo giá trị khối lượng thực hiện,
doanh thu và chi phí liên quanđến hợp đồngđược ghi nhận tươngứng với phần công việc đã hoàn thànhđược
khách hàng xác nhận và được phản ánh trên hóa đơn đã lập.

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi không còn những yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan
đến việc thanh toán tiền hoặc chi phí kèm theo. Trường hợp dịch vụ được thực hiện trong nhiều kỳ kế toán thì
doanh thu được ghi nhận căn cứ vào tỷ lệ dịch vụ hoàn thành tại ngày kết thúc  kỳ kế toán.
Doanh thu bán lô đất đã xây dựng cơ sở hạ tầng

•         Chi phí của hợp đồng chỉ được ghi nhận vào chi phí khi đã phát sinh.
Chênh lệch giữa tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng đã ghi nhận và khoản tiền lũy kế ghi trên hóa
đơn thanh toán theo tiến độ kế hoạch của hợp đồngđược ghi nhận là khoản phải thu hoặc phải trả theo tiến độ
kế hoạch của các hợp đồng xây dựng.

Tiền lãi

Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thư- c tê.  từng kỳ.

Các khoản tăng, giảm khối lượng xây lắp, các khoản thu bồi thường và các khoản thu khác chỉ được ghi nhận
doanh thu khi đã được thống nhất với khách hàng.

•        Đối với cáchợp đồng xây dựng qui định nhàthầu được thanhtoántheotiến độ kế hoạch, doanhthu và
chi phí liên quanđến hợp đồngđược ghi nhận tươngứng với phần công việc đã hoàn thành do Công ty tự xác
định.

Khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng không thể ước tính được một cách đáng tin cậy, thì:
•        Doanh thu chỉ được ghi nhận tương đương với chi phí của hợp đồng đã phát sinh mà việc hoàn trả là
tương đối chắc chắn.
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CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ
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VI

1

01/01/16
627.401.130 

1.491.039.339 

120.000.000.000 

120.000.000.000 
Cộng 122.118.440.469 

2
01/01/16

- 947.833.000 

- 5.006.330.196 

5.954.163.196 

3

60.758.333.300 

70.738.608.775 

Công ty Rượu Việt Nam – Thụy Điển 

5.954.163.196 

Công ty CP khoáng sản Simco Fansipan 

Tiền mặt

Tiền gửi ngân hàng

Các khoản tương đương tiền

Tiền đang chuyển

Phải thu ngắn hạn khách hàng 

Cộng

Các khoản cho vay ngắn hạn

5.006.330.196 

Phải thu về cho vay ngắn hạn

THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ
TOÁN 

 -   Tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng trở xuống

Tiền và các khoản tương đương tiền

31/03/16

31/03/16

60.758.333.300 

9.693.430.119 

286.845.356 

947.833.000 

3
01/01/16

2.521.869.808 

1.976.354.222 

86.405.500.000 
Cộng 90.903.724.030 

4
01/01/16

-
5.657.736.294 

300.000.000 
12.615.408.647 

732.100.000 
Cộng 19.305.244.941 

5
01/01/16

9.182.195.000 
17.967.190.232 
1.956.951.288 
6.849.226.435 

Cộng 35.955.562.955 

6

01/01/16

(2.526.354.222)Dự phòng nợ phải thu quá hạn thanh toán

31/03/16

31/03/16
9.182.195.000 

663.058.307 

31/03/16

16.626.206.698 

12.615.408.647 
Các khoản trả trước khác

Phải thu tiền ứng mua quyền khai thác mỏ
Phải thu tại Công ty Mysico

Trả trước cho người bán Dự án Vạn Phúc

 Phải thu khách hàng về hoạt động kinh doanh thương mại

Trả trước cho người bán dự án Hà Tĩnh

 Phải thu khách hàng về xây lắp

Phải thu Công ty Mysico

Trả trước cho người bán dự án tại Myanmar

1.539.836.060 

1.976.354.222 

 Phải thu về kinh doanh Bất động sản

 Phải thu khách hàng về cung cấp dịch vụ

Trả trước cho người bán dự án Phụng Hiệp

Phải thu ngắn hạn khách hàng 

3.516.190.282 

Tr ả trước cho người bán ngắn hạn

Các khoản phải thu khác 

Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 

Phải thu khác

(2.526.354.222)

35.858.029.935 

17.936.189.450 

31/03/16

1.987.952.070 
6.751.693.415 

3.047.739.744 
300.000.000 
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(699.648.565)

Cộng (3.226.002.787)

Quý 1-2016

0 

7

01/01/16
33.299.169 
11.522.492 

5.786.564.717 
Cộng 5.831.386.378 

31/03/16

Dự phòng nợ phải thu chưa quá hạn thanh toán nhưng khó thu hồi

 - Dự phòng cho các khoản nợ phải thu quá hạn từ 3 năm trở lên

Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
10.353.537 

9.689.875.175 
9.726.278.091 

Công cụ, dụng cụ 

Số cuối kỳ

Hàng tồn kho

Tình hình biến động dự phòng phải thu khó đòi như sau:

Hoàn nhập dự phòng

Nguyên liệu, vật liệu 

Số đầu kỳ
Trích lập dự phòng bổ sung

(3.226.002.787)

26.049.379 

(699.648.565)

8

01/01/16
88.009.550 

123.846.285 
Cộng 211.855.835 

9

01/01/16
157.342.787 

0 

157.342.787 

87.107.774 Chi phí Công cụ dụng cụ
Chi phí bảo hiểm

Chi phí tr ả trước ngắn hạn

0 

193.307.774 

Thuế GTGT còn được khấu trừ

 - Thuế TNCN

Các khoản thuế phải thu

106.200.000 Chi phí khác

516.265.197 

Các khoản thuế nộp thừa cho nhà nước

31/03/16
516.265.197 

31/03/16
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CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ
Báo cáo tài chính

Quý 1-2016

10  TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
Đơn vị tính: VND

I. Nguyên giá
1. Số dư đầu kỳ 56.289.798.605 1.459.885.727 2.727.332.865 223.738.551 305.826.000 61.006.581.748
2. Số tăng trong kỳ - - - - - -
- Mua sắm mới -

- Đầu tư XDCB hoàn thành - - - - -

- Tăng khác - - - - -

3. Số giảm trong kỳ - - 732.381.229 - - 732.381.229

Phương tiện vận 
tải, truy ền dẫn

Thiết bị, dụng cụ 
quản lý

Tài sản cố định 
khác

Cộng

Toà nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, Phường 
Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Chỉ tiêu
Nhà cửa, vật ki ến 

trúc
Máy móc, thiết bị

9

3. Số giảm trong kỳ - - 732.381.229 - - 732.381.229
- Chuyển sang CCDC - - - -

- Thanh lý, nhượng bán 732.381.229 - 732.381.229

- Giảm khác - - -

4. Số dư cuối kỳ 56.289.798.605 1.459.885.727 1.994.951.636 223.738.551 305.826.000 60.274.200.519
II. Giá tr ị đã hao mòn luỹ kế
1. Số dư đầu kỳ 14.378.836.955 1.413.626.375 2.319.583.337 223.738.551 156.098.712 18.491.883.930
2. Số tăng trong kỳ 438.871.592 5.393.904 26.325.564 - 9.557.064 480.148.124
- Trích khấu hao 438.871.592 5.393.904 26.325.564 9.557.064 480.148.124

- Tăng khác -
3. Số giảm trong kỳ - - 732.381.229 - - 732.381.229
- Chuyển sang CCDC -

- Thanh lý, nhượng bán 732.381.229 - 732.381.229

- Giảm khác -

4. Số dư cuối kỳ 14.817.708.547 1.419.020.279 1.613.527.672 223.738.551 165.655.776 18.239.650.825
III. Giá tr ị còn lại
1. Đầu kỳ 41.910.961.650 46.259.352 407.749.528 - 149.727.288 42.514.697.818
2. Cuối kỳ 41.472.090.058 40.865.448 381.423.964 - 140.170.224 42.034.549.694
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CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Tòa nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc
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11

190.500.000 282.160.000 

38.000.000 38.000.000 

152.500.000 244.160.000 

190.500.000 282.160.000 

190.500.000 282.160.000 

38.000.000 38.000.000 
152.500.000 244.160.000 

Phần mềm

Giảm trong kỳ

Đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng 91.660.000 

Giá tr ị còn lại

Trong đó:

Giá tr ị hao mòn

Cộng

91.660.000 

Số cuối kỳ

Nguyên giá
Số đầu năm
Tăng trong kỳ

Số đầu năm

Số cuối kỳ

Tăng do khấu hao 
Giảm trong kỳ

Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

91.660.000 

91.660.000 

91.660.000 

Tài sản cố định 
vô hình khác

0 0 0 
0 0 

12

01/01/16
2.309.020.651 

105.161.213.144 

Cộng 107.470.233.795 

14

Số lượng Số lượng Giá trị

2.397.000 2.397.000 5.750.000.000 

1.600.000 1.600.000 16.085.744.881 

350.000 350.000 3.513.493.624 

Cộng 25.349.238.505 

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Công ty Cổ phần TĐT và Công 
nghệ thông tin Sông Đà

Công trình phòng Hội đồng của trường

107.470.233.795 

Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

Công ty Cổ phần Hawinco đầu 
tư XD hạ tầng

Công ty CP Thuỷ điện Đăk Đoa

Giá tr ị còn lại

Dự án khu công nghiệp Phụng Hiệp

Số cuối kỳ
Số đầu năm

Số cuối kỳ

0 

Chi phí đầu tư khai thác mỏ tại Myanmar

2.309.020.651 

3.513.717.790 

5.750.000.000 

16.085.744.881 
Công ty  Cổ phần Khoáng sản 
SIMCO - FANSIPAN

16.170.000.000 

41.519.462.671 

Công ty Cổ phần Rượu Việt 
Nam – Thụy Điển

Số đầu năm

105.161.213.144 

31/03/16

Giá tr ị
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CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Tòa nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc

Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

 Tỷ lệ vốn thực 
góp  Tỷ lệ lợi ích  Vốn góp thực tế 

42,80% 32,53% 23.970.000.000
Vốn góp của Công ty 32,53% 18.220.000.000

10,27% 5.750.000.000

59,99% 59,99% 16.000.000.000

35,83% 35,83% 2.900.000.000

16.170.000.000
Cộng 59.040.000.000

15

Công ty Cổ phần Hawinco đầu 
tư XD hạ tầng

Vốn nhận ủy thác của

CBCNV(*) 10,27%

Đầu tư dài hạn khác

(*) Đây là các khoản nhận ủy thácđầu tư của cán bộ nhân viên Công ty theo các hợp đồng ủy thácđầu tư.
Theođó, Công tyđược ủy thácđể góp vốn thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan với tư cách là cổ đông
của bên nhận góp vốn.

Công ty CP TĐH và CNTT
Sông Đà 35,00%

 Tỷ lệ vốn cam 
kết góp Tên Công ty

42,80%
32,53%

Côngty Cổ phần Rượu Việt
Nam -  Thụy Điển

Thông tin chi tiết về các khoản đầu tư vào công ty liên kết tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

Công ty Cổ phần Khoáng sản
Simco - Fansipan 45,00%

Số lượng Số lượng Giá trị
7.000.000.000 

300.000 300.000 3.300.000.000 

210.000 210.000 2.100.000.000 

100.000 100.000 1.100.000.000 

50.000 50.000 500.000.000 

Cộng 7.000.000.000 

16

01/01/16

0 

4.900.000.000 

500.000.000 

3.300.000.000 

1.100.000.000 

Cộng 4.900.000.000 

Giá tr ị

Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

Dự phòng khoản lỗ của các 
công ty liên kết

Dự phòng các khoản đầu tư dài hạn khác

 - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị 
và Khu công nghiệp Sông Đà Miền Trung

31/03/16

500.000.000 

4.900.000.000 

4.900.000.000 

 - Công ty CP Cao su Phú Riềng

7.000.000.000 

Công ty Cổ phần Đầu Tư Vĩnh 
Sơn 2.100.000.000 

500.000.000 

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát 
triển khu Kinh tế Hải Hà

3.300.000.000 

1.100.000.000 

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát 
triển Đô thị và Khu công 
nghiệp Sông Đà Miền Trung

Công ty Cổ phần Cao su Phú 
Riềng – Kratie

Số đầu năm

Đầu tư vào đơn vị khác

Số cuối kỳ

7.000.000.000 

1.100.000.000  - Công ty CP ĐTPT Khu Kinh tế Hải Hà

3.300.000.000 

0 

11



CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Tòa nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc

Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

17
01/01/16

120.692.267 

57.167.087 

Cộng 177.859.354 

18

01/01/16

12.028.690 

33.592.100 

1.000.000.000 

7.198.978.000 

Ký quỹ tại các ngân hàng

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh 
Quang Trung

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà 
Tây

1.000.000.000 

6.956.722.000 

Chi phí sửa chữa

Chi phí tr ả trước dài hạn

Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT tỉnh Nghệ An

Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT tỉnh Thanh Hóa 

67.774.481 

238.309.267 

Công cụ dụng cụ

Chi phí cổ phẩn hóa

Phải thu dài hạn khác

170.534.786 

31/03/16

31/03/16

7.198.978.000 

Cộng 8.244.598.790 

19

01/01/16
1.293.000.000 

122.507.058.000 

120.000.000.000 

2.507.058.000 

7.858.812.000 

Cộng 131.658.870.000 

20

01/01/16

4.957.546.914 

135.370.320 

89.366.541 

269.217.893 

Cộng 5.451.501.668 

21

01/01/16

939.051.086 

702.121.000 

   Ngân hàng BIDV
6.372.651.500 Vay và nợ dài hạn đến hạn trả
2.123.404.000 

Vay ngắn hạn các tổ chức

Vay và nợ ngắn hạn

  Công ty tài chính CP Sông Đà

2.123.404.000 

31/03/16

   Ngân hàng Nông nghiệp Thủ đô

31/03/16

Phải trả người bán về Xây lắp

5.912.069.364 

 Phải tr ả người bán

443.000.000 

6.492.790.118 

Người mua trả tiền trước

939.051.086 Người mua trả trước Dự án Hà Tĩnh

Tây

355.983.893 

6.956.722.000 

Phải trả người bán dự án Vạn Phúc

Phải trả người bán khác

Vay ngắn hạn các cá nhân

Phải trả người bán dự án Hà Tĩnh

7.956.722.000 

89.366.541 

135.370.320 

31/03/16

8.939.055.500 

Người mua trả trước Dự án khai thác mỏ tại Myanmar 702.121.000 

12



CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Tòa nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc

Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

334.500.000 

Cộng 1.975.672.086 

22

01/01/16

71.826.827 

2.264.868.915 

33.840.000 

368.374.430 

Cộng 2.738.910.172 

0%

10%

Thuế nhà đất và tiền thuê đất

Dịch vụ xuất khẩu lao động

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

1.975.672.086 

Tiền ứng trước hoạt động khác

Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp. Thuế suất thuế giá trị gia tăng như sau:

31/03/16

Thuế GTGT hàng bán nội địa 54.081.999 

2.616.290.140 

85.713.600 Thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập doanh nghiệp

334.500.000 

Các hoạt động khác

Thuế giá trị gia tăng

Thuế thu nhập doanh nghiệp

351.984.182 

3.108.069.921 

Công ty phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho các khoản thu nhập tính thuế với thuế suất 22%.

23
01/01/16

492.523.000 

156.511.258 

128.333.333 

681.691.808 

Cộng 1.459.059.399 

24
01/01/16

420.309.620 

270.166.129 

10.455.000 

5.519.383.658 

17.034.235.140 

7.442.852.795 

12.839.291.973 

Cộng 43.536.694.315 

25
01/01/16

17.034.235.140 

Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

Quỹ khen thưởng, phúc lợi

41.161.202.430 

Phải trả hoạt động XKLĐ

10.455.000 

620.750.180 

150.000.000 

4.621.163.356 

Các loại thuế khác

Công ty kê khai và nộp theo qui định.

Chi phí thẩm tra quyết toán Vốn đầu tư

Tiền thuê đất và thuế nhà đất

Tiền thuê đất và thuế nhà đất được nộp theo thông báo của cơ quan thuế.

Chi phí phải tr ả 

Cổ tức chưa thanh toán

Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp

156.511.258 

Các khoản phải tr ả, phải nộp ngắn hạn khác

306.511.258 

Công ty chứng khoán IB 6.119.539.549 

Các khoản phải trả khác 12.388.391.525 

31/03/16

31/03/16

Công ty phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho các khoản thu nhập tính thuế với thuế suất 22%.

31/03/16

Chi phí phải trả khác

Kinh phí công đoàn 366.667.680 

Tiền lãi vay

Thù lao HĐQT

13



CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Tòa nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc

Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

1.606.572 

Cộng 1.606.572 

26

01/01/16

Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn. 1.937.003.531 

Nhận uỷ thác đầu tư vào Công ty liên kết 5.750.000.000 

Nhận uỷ thác đầu tư vào Công ty con 48.407.281.933 

56.094.285.464 

27
(*)

01/01/16

1.971.376.200 

23.565.939.656 
Cộng 25.537.315.856 
Vay và nợ dài hạn Mysico

Quỹ thưởng BQL điều hành công ty

Vay và nợ dài hạn Simco (*)

23.565.939.656 

31/03/16

1.971.376.200 

31/03/16

55.948.609.669 

606.572 Qũy khen thưởng, phúc lợi

 Vay và nợ dài hạn

1.791.327.736 

48.407.281.933 

Phải tr ả dài hạn khác

25.537.315.856 

Là cáckhoản vaydài hạn cáccánhântheoHợp đồng nhận tiền gửi có kỳ hạn với cáccánhân,thời hạn vay là
36 tháng với lãi suất theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn ngân hàng TMCPĐầu tư và Phát triển Việt
Nam tại thời điểm gửi. Tiền lãi được trả 6 tháng một lần vào ngày cuối cùng của tháng thứ 6. 

606.572 

5.750.000.000 

Cộng 25.537.315.856 

28

01/01/16

97.943.816 

131.696.578 

Cộng 229.640.394 

Dịch vụ khác 131.696.578 

Phí dịch vụ đào tạo 143.982.000 

275.678.578 

Doanh thu chưa thực hiện

31/03/16

Phí dịch vụ Xuất khẩu lao động

25.537.315.856 

14



CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ
Báo cáo tài chính

Quý 1-2016

29

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu 

Đơn vị tính: VND

 Chỉ tiêu 
 Vốn đầu tư của 

Chủ sở hữu 
 Cổ phiếu 

quỹ 
 Chênh lệch tỷ giá 

hối đoái 
 Quỹ đầu tư 

phát tri ển 
 Quỹ dự phòng 

tài chính 
 Lợi nhuận 

chưa phân phối  
 Cộng 

 Số dư đầu quý này    262.061.580.000    (1.682.000)        6.322.947.711        1.231.903.807   13.161.012.223      282.775.761.741 

 Lãi trong kỳ này                           -                     -                              -                           -                             -       1.405.684.902          1.405.684.902 

 Tăng vốn trong năm nay                              -   

VỐN CHỦ SỞ HỮU

Toà nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn 
Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội.

 Phân phối lợi nhuận 
năm trước 

                          -                     -                              -                                -   

 Chênh lệch tỷ giá                   -              (13.004.290)                         -                             -                (13.004.290)

 Số dư cuối kỳ này    262.061.580.000    (1.682.000)        6.309.943.421                         -          1.231.903.807   14.566.697.125      284.168.442.353 
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CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Tòa nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc

Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận

01/01/16

262.061.580.000 

131.034.260.000 

131.027.320.000 

262.061.580.000 

01/01/16

26.206.158 

26.206.158 

26.206.158 

-

168 

Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành

31/03/16

-         Cổ phiếu ưu đãi -

Số lượng cổ phiếu đã phát hành

Số lượng cổ phiếu được mua lại 168 

26.206.158 

26.206.158 -         Cổ phiếu phổ thông

26.206.158 

31/03/16

Vốn đầu tư của chủ sở hữu 262.061.580.000 

131.034.260.000 

 - Cổ tức, lợi nhuận chia trên lợi nhuận năm trước

 - Vốn góp giảm trong kỳ

262.061.580.000  -Vốn góp cuối kỳ

131.027.320.000  - Vốn góp tăng trong kỳ

 - Cổ tức, lợi nhuận tạm chia trên lợi nhuận năm nay

Cổ tức, lợi nhuận đã chia

Cổ phiếu

 - Vốn góp đầu năm

168 

168 

-

26.206.158 

26.206.158 

-

01/01/16

1.231.903.807 

Cộng 1.231.903.807 

VII

1

Quý 1/2015

7.133.994.746 
7.133.994.746 

6.735.495.819 

398.498.927 

206.788.700 

206.788.700 

7.487.079.595 

275.831.400 

Doanh thu dịch vụ xuất khẩu lao động, đào tạo

Các khoản giảm trừ doanh thu:

Doanh thu cung cấp các dịch vụ khác

Doanh thu kinh doanh bất động sản, hợp đồng xây dựng

 -         Giảm giá hàng bán cung cấp dịch vụ

Doanh thu hoạt động kinh doanh thương mại

Quỹ đầu tư phát triển

Số lượng cổ phiếu được mua lại

THÔNG TIN B Ổ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO K ẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

Doanh thu

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

275.831.400 

Tổng doanh thu

Doanh thu cung cấp dịch vụ

168 

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Quỹ dự phòng tài chính

-         Cổ phiếu ưu đãi 

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND.

-         Cổ phiếu phổ thông 168 

1.231.903.807 

26.206.158 

1.231.903.807 

Các quỹ thuộc nguồn vốn chủ sở hữu

-         Cổ phiếu phổ thông

-         Cổ phiếu ưu đãi

277.603.470 

7.764.683.065 

7.764.683.065 

Quý 1/2016

31/03/16

26.206.158 

-

-

16



CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Tòa nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc

Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

6.927.206.046 

6.927.206.046 

0 

2

Quý 1/2015

4.238.114.772 

4.200.502.509 

37.612.263 

4.238.114.772 

3

Quý 1/2015

 -         Giảm giá hàng bán kinh doanh BĐS, HĐ xây dựng

Doanh thu hoạt động tài chính

Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp 3.758.409.689 

3.733.578.173 

Các dịch vụ khác 24.831.516 

Quý 1/2016

Hoạt động kinh doanh thương mại

Dịch vụ Xuất khẩu lao động, đào tạo

0 

-         Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ

Trong đó:

Cộng

Giá vốn hàng bán

3.758.409.689 

Giá vốn của hoạt động kinh doanh bất động sản, hợp đồng xây 
dựng

 -  Doanh thu kinh doanh bất động sản, hợp đồng xây dựng

7.488.851.665 

Doanh thu thuần 7.488.851.665 

Quý 1/2016

Quý 1/2015
2.719.892 

2.719.892 

4
Quý 1/2015

280.563.782 

280.563.782 

5
Quý 1/2015

1.218.509.870 

43.802.248 

144.253.009 

65.410.278 

30.997.957 

192.359.872 

507.823.489 

2.203.156.723 Cộng 2.751.395.307 

Chi phí nhân viên quản lý

Thuế, phí và lệ phí

Chi phí dịch vụ mua ngoài

Chi phí bằng tiền khác 486.693.020 

 Chi phí tài chính

Quý 1/2016

2.315.920.659 

Dự phòng tổn thất đầu tư tài chính

105.472.141 

1.661.025.457 

Chi phí dự phòng

Chi phí vật liệu quản lý

Hoạt động tài chính khác

82.510.905 Chi phí lãi vay

Quý 1/2016

Cộng

1.230.536.477 

2.398.431.564 

Lãi tiền gửi 1.222.240.961 

43.416 

Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện

Quý 1/2016

Cổ tức được chia

Chi phí khấu hao TSCĐ

Chi phí tài chính khác

Chi phí quản lý doanh nghiệp

8.252.100 

Cộng

Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện

328.789.408 

0 

13.155.000 

156.260.281 
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c6NG TY CO PH.i.N SIMCO SONG EA

T6a nhir Simco S0ng Dd, Tiiiu khu dd th! mdi Van Phric

Phudng V4n Phric, Quan HA Ddng, TP Hd l',19i

6 Chi phi thu6 thu nh$p doanh nghiQp phii nQp

T6ng lqi nhuin k6 todn tru6c thu6

C6c khoin diAu chinh 6ng, gi6m lgi nhuin k€ todn d6 xdc dinh lgi

nhuan chiu thuii thu nh{p doanh nghiQp:

Thu nhflp chiu thuli

Thu nhap tir hoat dQng kinh doanh Bdt dQng sdn

Thu nhip m ho?t tlong kinh doanh khtic

Thuii su6t thu6 thu nhfp doanh nghiQp

Thu6 thu nh$p doanh nghiQp pbii nQp

vul NH0NG rHonc rrx xn.,,(c

I Giao dich v6ti c6c b6n li6n quan

C6c b€n li€n quan khrlc vdi Cdng ry giim:

PhAi thu tidn cho vay

- C6ng ty Cii phdn Ruqu VEt Nan - Thaty Diin

- C6ng ty Cii phin khodng sdn Simco - Fansipan

PMi thu fian b6n hang, ti€n (rng trudc

- C6ns ty CP Tv rl|ng h6a vd, C6ng nghQ th6ng tin S6ng Dd

Qui 1/2016

1.757.106.t27

r.757 .106.127

| .7 57 .106 .t27

20,00%

35t.421.225

C6ng ty li6n kdt

C6ng ty li€n kilt

C6ng ty li€n kiit

Quf 1/201s

210.238.524

210.238.524

2t0.238.524

22,00%

46,2s2.475

5.006.330.196

947,83 3.000

490.214.295

Thdng tin so sinh
S5 ligu so s6nh tren bang CAn dtii k6 torln vd c6c thuyiit minh tuong tmg li s6 liQu tren Bio c6o tai chinh kdt

thic ngiy 3t/03/ZOl5. 56 lieu tren brlo c6o k6t qua hoat dong kinh doanh, b6o c6o luu chuydn tiAn tQ vi c6c

rhuyiit minh tuong ring h s6 lieu ct]a b6o c6o tai chinh k! qu! l/2015.

Phqm Thi Dd Giang Phqm Thi Hiiiu

,ly,ty1t, ,lit,r A"Yin

Lip bi6u

AlV
K6 toin trufing

-wq--

Lqp, ngqy 27 thdng 04 ndm 2016

r6no envt odc

Ziola0 r)}
. u ------..\"d

(",
iI

a

CONG TY

l8

M6i quan h€ 31103116
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