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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc 

Năm 2015  
  

PHẦN I 

THÔNG TIN CHUNG 

1. Thông tin khái quát:   

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102886450 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 19/8/2008 và cấp thay đổi lần 9 ngày 

18/8/2015. 

- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng). 

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng). 

- Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí VN, số 167 đường Trung Kính, phường Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 

- Số điện thoại: 043.5378257 

- Số fax: 043.5378255 

- Website: www.pmb.vn 

- Mã cổ phiếu: PMB 

2. Quá trình hình thành và phát triển  

- Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc tiền thân là Chi nhánh 

Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí - Xí nghiệp kinh doanh phân bón 

Miền Bắc được thành lập theo Quyết định số 79/QĐ-HĐQT ngày 27/12/2007 của 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí. 

- Ngày 13/08/2008, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí -  

CTCP (PVFCCo) ban hành Quyết định số 118/QĐ-HĐQT về việc thành lập Công ty 

TNHH MTV Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc, Công ty TNHH MTV Phân 

bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc chính thức đi vào hoạt động theo giấy chứng 

nhận Đăng ký kinh doanh số 0104003870, ngày 19 tháng 08 năm 2008 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội. 

- Ngày 24/12/2010, PVFCCo đã ra quyết định số 271/QĐ-PBHC về việc chuyển 

Công ty TNHH MTV Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc thành Công ty cổ 

phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc. Sau khi tiến hành Đại hội cổ đông 

lần đầu và hoàn tất các thủ tục pháp lý, Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu 

khí miền Bắc chính thức đi vào hoạt động từ ngày 30/01/2011 theo giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp số 0102886450 ngày 30/01/2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

thành phố Hà Nội cấp với mức vốn điều lệ 120.000.000.000 VNĐ (một trăm hai 

mươi tỷ đồng). 

http://www.pmb.vn/
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- Ngày 07/09/2015, Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc được 

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng 

khoán. 

- Ngày 21/9/2015, Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc được Sở 

Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ra quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu trên sàn 

giao dịch chứng khoán. 

- Ngày 07/10/2015, Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc chính 

thức lên sàn giao dịch chứng khoán với mã cổ phiếu là PMB. 

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:   

- Ngành nghề kinh doanh:  

+ Bán buôn phân bón (trừ loại Nhà nước cấm) 

+ Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt. 

+ Bán buôn hóa chất được phép lưu hành (không bao gồm hóa chất y tế, hóa chất thú y 

và hóa chất bảo vệ thực vật). 

+ Quảng cáo. 

+ Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận. 

+ Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại. 

+ Vận tải hàng hóa bằng đường bộ và đường thủy nội địa. 

+ Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi 

thuê.  

+ Kho bãi và lưu giữ hàng hóa.  

+ Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống.  

+ Hoạt động dịch vụ trồng trọt.  

- Địa bàn kinh doanh: Bao gồm 29 tỉnh và thành phố thuộc khu vực Miền Bắc, từ 

Quảng Bình trở ra phía Bắc. 

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:  

- Mô hình quản trị: 

Đại hội đồng cổ đông 

Hội đồng quản trị  

Ban Kiểm soát 

Ban Giám đốc 
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- Cơ cấu bộ máy quản lý: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Định hướng phát triển:  

- Nguyên tắc phát triển: 

+ Đổi mới - An toàn - Hiệu quả - Phát triển bền vững. 

+ Tập trung kinh doanh và phân phối các sản phẩm chủ lực của PVFCCo . 

+ Kiểm soát chặt chẽ quá trình kinh doanh và phân phối nhằm đảm bảo chất lượng sản 

phẩm đến người sử dụng, thực hiện đúng các cam kết với khách hàng. 

+ Hợp tác phát triển lâu dài với các đối tác. 

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: 

+ Phát triển trở thành doanh nghiệp mạnh với ngành nghề chính là kinh doanh phân 

bón, hóa chất và các hoạt động kinh doanh khác gắn liền với định hướng dịch vụ, 

sản phẩm phân bón hóa chất của PVFCCo và ngành Dầu khí; 

+ Cung cấp các sản phẩm phân bón đặc biệt là các sản phẩm phân bón mang thương 

hiệu Phú Mỹ đảm bảo chất lượng, ổn định, hiệu quả cho khách hàng tại khu vực 

miền Bắc, giữ vững thị phần phân bón tại các vùng trọng điểm, đặc biệt là khu vực 

Bắc Trung Bộ và đồng bằng Sông Hồng. 

+ Củng cố và xây dựng mạng lưới kinh doanh hợp lý và tối ưu. Phát triển hiệu quả 

kênh phân phối, đảm bảo bền vững cả về chiều rộng và chiều sâu trở thành Doanh 

nghiệp kinh doanh phân bón có hệ thống phân phối hàng đầu tại khu vực phía Bắc. 

Hệ thống kho bãi, hậu cần chuyên nghiệp và bao phủ các địa bàn trọng điểm. 

+ Lấy việc nâng cao giá trị dịch vụ trong sản phẩm (công tác bán hàng, hỗ trợ bán 

hàng, các giải pháp kỹ thuật, các hoạt động xúc tiến thương mại, vận tải, sự sẵn có 

hàng hoá, phối hợp nội bộ trong PVFCCo North ...) làm công cụ cạnh tranh lâu dài 

và bền vững để các sản phẩm mang thương hiệu Phú Mỹ luôn là sự lựa chọn đầu 

tiên của người tiêu dùng trên khu vực. 

+ Đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động. 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN GIÁM ĐỐC 

Phòng Kinh doanh  
Phòng Tài chính 

Kế toán 
Phòng Tổ chức 

Hành chính 
Phòng Kế hoạch 

Điều độ 

BAN KIỂM SOÁT 
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- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: 

Phát triển bền vững, trở thành một trong những doanh nghiệp kinh doanh và phân 

phối phân bón hàng đầu tại khu vực miền Bắc. 

- Các mục tiêu phát triển bền vững: 

Phát triển doanh nghiệp luôn đi đôi với bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội. 

6. Các rủi ro:  

- Rủi ro về thời tiết.  

- Rủi ro về giá nông sản.  

- Rủi ro thị trường (cung vượt cầu).  

- Rủi ro cạnh tranh.  

- Rủi ro về sự thay đổi quy định pháp luật, thay đổi chính sách đối với mặt hàng phân 

bón.  
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PHẦN II 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2015 

I. Tình hình hoạt động trong năm 2015: 

 
STT Chỉ tiêu 

Đơn vị 

tính 

Thực hiện 

năm 2014 

Kế hoạch 

2015 

Thực hiện 

năm 2015 

%TH 

/KH 2015 

%TH 

2015/TH 

2014 

I Các chỉ tiêu về sản lượng Tấn 167.279,30 177.000,00 184.648,70 104% 110% 

1 Đạm Phú Mỹ Tấn 142.223,25 155.000,00 160.548,70 104% 113% 

2 NPK Phú Mỹ Tấn     2.660,00   11.000,00     5.339,55 49% 201% 

3 Kaly Phú Mỹ Tấn     5.116,05   11.000,00  18.760,45 171% 367% 

4 Phân bón tự doanh Tấn  17.280,00 - - 
 

0% 

II 
Các chỉ tiêu tài chính (đã 

kiểm toán)       

1 Tổng tài sản Tỷ đồng 190,74 189,20 192,78 102% 101% 

2 Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 147,48 137,00 158,09 115% 107% 

3 Tổng doanh thu Tỷ đồng  1.253,19 1.414,10   1.425,71 101% 114% 

4 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng   34,10  25,55    32,45 127% 95% 

5 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng   26,16  19,93    25,31 127% 97% 

6 Nộp NSNN Tỷ đồng    9,11    6,48       9,23 142% 101% 

7 Tỷ suất LNTT/VĐL % 28% 21%    27% 129% 96% 

II. Tổ chức và nhân sự:  

1. Danh sách Ban điều hành:  

STT Tên tổ chức/cá nhân 
Chức vụ tại  

Công ty  
Năm sinh 

Tổng số cổ phần Tỷ lệ sở hữu 

cổ phần  Đại diện Cá nhân 

1.  Nguyễn Thị Hồng Dung Chủ tịch HĐQT 1978 4.800.000  40% 

2.  Nguyễn Ngọc Luận 
Thành viên HĐQT, 

Giám đốc 
1977 3.000.000  25% 

3.  Nguyễn Văn Quyền Thành viên HĐQT 1969 1.200.000  10% 

4.  Trần Quốc Toản Thành viên HĐQT 1968   - 

5.  Hoàng Thị Thu Hằng Thành viên HĐQT 1971  18.000 0,15% 

6.  Đào Thị Kim Anh 
Trưởng Ban 

Kiểm soát 
1974 

 
6.000 0,05% 

7.  Nguyễn Quang Đoàn Phó Giám đốc 1971  8.000 0,067% 

8.  Phạm Trần Nguyễn Phó Giám đốc 1980  18.550 0,155% 

9.  Trần Anh Dũng Kế toán trưởng 1980  2.000 0,017% 

10.  Phạm Như Hồng 
Thành viên 

Ban Kiểm soát 
1977 

  
- 

11.  Phạm Hồng Quang 
Thành viên 

Ban Kiểm soát 
1964 

 
120.000 1,00% 

2. Những thay đổi trong ban điều hành: 

STT Tên tổ chức/ cá nhân Chức vụ 
Ngày bổ nhiệm/không còn là thành 

viên HĐQT, GĐ 

1 Trương Công Minh 
Nguyên Thành viên HĐQT,  

Giám đốc 
Thôi giữ chức vụ từ 01/8/2015 

2 Nguyễn Ngọc Luận Thành viên HĐQT, Giám đốc Bổ nhiệm từ 01/8/2015  
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3. Số lượng cán bộ, nhân viên: 

- Tính đến thời điểm 31/12/2015: tổng số lao động của Công ty là 58 người (trong đó 

lao động nữ là 28 người). 100% lao động được ký HĐLĐ theo đúng quy định của Bộ 

luật lao động. 

- Trong năm 2015, Công ty đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Thỏa ước Lao 

động tập thể, chính sách nhân viên, nội quy lao động cho phù hợp với tình hình kinh 

doanh, mô hình quản lý của công ty cổ phần niêm yết. Các chính sách đang thực hiện 

đã thể hiện sự quan tâm cao của Công ty đến lợi ích chính đáng của người lao động 

nhằm động viên, khích lệ người lao động phát huy, cống hiến và gắn bó lâu dài với 

Công ty. 

III. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án  

Năm 2015, Công ty không đầu tư và thực hiện dự án nào. 

IV. Tình hình tài chính  

1. Tình hình tài chính: 

                  ĐVT: Tỷ đồng 

Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 
Tỷ lệ tăng 

(giảm) 

Tổng tài sản    190,74    192,78 +1,01% 

Doanh thu thuần 1.245,77 1.422,90 +14,21% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh      29,46       32,31 +9,67% 

Lợi nhuận trước thuế     34,10       32,45 -4,84% 

Lợi nhuận sau thuế     26,16       25,18 -3,75% 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức   17%     12% (dự kiến) 
 

 

2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

Chỉ tiêu 2014 2015 

- Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   

Hệ số thanh toán ngắn hạn  3,74 4,81 

Hệ số thanh toán nhanh  2,80 3,32 

- Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   

Hệ số nợ/Tổng tài sản 18% 23% 

Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu 22% 29% 

- Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   

Vòng quay hàng tồn kho  24,36 28,99 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản 6,53 7,38 

- Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   

Hệ số LNST/Doanh thu thuần 2,1% 1,8% 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 17,74% 15,93% 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 13,72% 13,06% 

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần 2,36% 2,27% 
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V. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: 

1. Cổ phần:  

Công ty hiện đang lưu hành 12.000.000 cổ phần phổ thông. Trong đó có 2.827.450   

cổ phần là cổ phần chuyển nhượng tự do và 9.172.550 cổ phần là cổ phần hạn chế 

chuyển nhượng. 

2. Cơ cấu cổ đông:  

Theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 

03/3/2016, tổng số cổ phần đang lưu hành là 12.000.000 cổ phần, trong đó có 01 cổ 

đông lớn là PVFCCo chiếm 75%, còn lại là các cổ đông nhỏ lẻ. 

Cơ cấu cổ đông: 

STT Cổ đông Tỷ lệ nắm giữ cổ phần 

1 Trong nước  

 Cổ đông lớn (PVFCCo) 75% 

 Các tổ chức khác 19,5% 

 Cá nhân 4,8% 

2 Nước ngoài  

 Tổ chức 0,7% 

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

Năm 2015, Công ty không có sự thay đổi về vốn đầu tư của chủ sở hữu. 

VI. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty 

1. Công tác quản lý nguồn nguyên vật liệu:  

Là công ty chuyên kinh doanh và phân phối nên lượng rác thải và sử dụng năng lượng 

và tài nguyên nước là không nhiều. Đồng thời Công ty cũng luôn có các chính sách và 

hoạt động nhằm quản lý, sử dụng một cách hiệu quả các nguồn nguyên vật liệu, tài 

nguyên, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. 

2. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:  

- Thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường, kịp thời phổ 

biến, triển khai đến các đơn vị; đồng thời thường xuyên tổ chức rà soát, cập nhật các 

quy trình/quy định về ATSKMT-CL để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật 

và tình hình thực tế phát sinh. 

- Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các hoạt động trong công tác môi trường, thường 

xuyên tiến hành kiểm tra định kỳ, đột xuất đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người, 

hàng hóa, giữ môi trường làm việc sạch sẽ, gọn gàng và nâng cao ý thức tiết kiệm các 

nguồn tài nguyên, chi phí của công ty. 
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- Thực hiện quan trắc môi trường định kỳ 6 tháng/lần, bảo đảm môi trường làm việc tốt 

nhất cho CBNV. 

- Công tác quản lý chất thải được tuân thủ đúng và đầy đủ theo yêu cầu của pháp luật: 

bố trí kho chứa chất thải nguy hại, phân loại và thu gom chất thải rắn, chất thải nguy 

hại để chờ xử lý. 

3. Chính sách liên quan đến người lao động:  

- Công ty xây dựng thang lương, bảng lương, định biên, định mức lao động, đơn giá 

tiền lương theo đúng nguyên tắc và quy định của pháp luật, Tập đoàn và Tổng công 

ty. Việc trả lương, thưởng được thực hiện đúng theo quy chế trả lương, trả thưởng và 

phân phối quỹ phúc lợi của Công ty. 

- Công ty xây dựng kế hoạch, biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động và cải thiện 

điều kiện lao động, kế hoạch huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động; đảm 

bảo cung cấp các trang thiết bị BHLĐ cho các cá nhân làm việc theo đúng quy định. 

Thực hiện đầy đủ các chế độ phụ cấp cho mạng lưới an toàn vệ sinh viên và CBNV 

làm việc thường xuyên tại các kho, cảng. 

- Định kỳ Công ty đã thực hiện quan trắc, phân tích môi trường làm việc tại các kho 

cảng, văn phòng Công ty nhằm theo dõi thường xuyên chất lượng môi trường, đảm 

bảo điều kiện làm việc và làm căn cứ xây dựng chế độ bồi dưỡng cho CBNV thường 

xuyên, trực tiếp làm việc tại các kho của Công ty.  

- Tổ chức khám sức khỏe cho CBNV nhằm phát hiện bệnh nghề nghiệp hoặc các loại 

bệnh khác để có biện pháp chữa trị, thông báo, kiểm tra chuyên sâu kịp thời cho 

CBNV theo quy định. 

- Công tác đào tạo luôn được Công ty quan tâm với chủ trương đầu tư một cách có hiệu 

quả cho nguồn nhân lực để hỗ trợ người lạo động đảm bảo có việc làm và phát triển 

sự nghiệp. Công tác đào tạo nội bộ đã được nâng cao về cả số lượng và chất lượng. 

4. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương  

- Tích cực triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội tại khu vực Công ty phụ trách 

như: Tết vì người nghèo, cứu trợ bão lũ, hỗ trợ nạn nhân chất độc màu da cam, học 

bổng cho học sinh nghèo vượt khó….  

- Tổ chức gây dựng và đóng góp Quỹ tương thân tương ái của Công ty nhằm chia sẻ, 

giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.  

- Hoạt động thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách, các trung tâm bảo trợ xã hội 

… luôn được quan tâm và tổ chức một cách định kỳ. 
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PHẦN III 

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

 

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

Năm 2015, Ban Giám đốc (BGĐ) Công ty đã điều hành hoạt động kinh doanh và các 

hoạt động khác của công ty trên cơ sở định hướng, kế hoạch phát triển công ty được Đại 

hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua. Trong quá trình 

thực hiện nhiệm vụ, BGĐ đã phát huy hết năng lực, tinh thần trách nhiệm, tìm kiếm và 

đưa ra các giải pháp kịp thời, đúng đắn, giúp công ty hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu đề 

ra, đồng thời đảm bảo ổn định đời sống tinh thần, thu nhập cho CBNV. 

II. Tình hình tài chính  

1. Tình hình tài sản: 

STT Chỉ tiêu ĐVT 31/12/2015 31/12/2014 
Tăng, 

giảm 

Tăng, 

giảm (%) 

A B C Số tiền [1] 
Tỷ trọng 

(%) 

Số tiền 

[2] 

Tỷ trọng 

(%) 

[3]=[1]

-[2] 

[4 

=[3]/[2] 

1 Tổng tài sản ngắn hạn Tỷ đ 166,80 87% 161,63 84,7% 5,17 3,2% 

1.1 
Tiền và các khoản tương đương 

tiền         
” 103,54 54% 87,46 45,9% 16,07 18,4% 

1.2 Các khoản phải thu ngắn hạn    ” 11,32 6% 33,29 17,5% (21,97) -66,0% 

1.3 Hàng tồn kho    ” 51,47 27% 40,29 21,1% 11,18 27,7% 

1.4 Tài sản ngắn hạn khác      ” 0,47 0% 0,58 0,3% (0,11) -19,5% 

2 Tổng tài sản dài hạn Tỷ đ 25,99 13% 29,11 15,3% (3,12) -10,7% 

2.1 Tài sản cố định      ” 20,19 10% 21,43 11,2% (1,25) -5,8% 

2.2 Tài sản dài hạn khác   ” 5,80 3% 7,68 4,0% (1,88) -24,5% 

  Tổng tài sản  Tỷ đ 192,78 
 

190,74 
 

2,04 1,1% 

Tính đến ngày 31/12/2015: Tổng tài sản của công ty là 192,78 tỷ đồng tăng 1,1% so 

với năm 2014. Kết cấu tài sản của công ty nghiêng về tài sản ngắn hạn (chiếm tỷ lệ 

87%/tổng tài sản). Trong khi tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng thấp (chiểm 13%/tổng tài sản) 

Hàng tồn kho tính đến 31/12/2015 tăng 27,7% so với năm 2014, chiếm tỷ lệ 27% trên 

tổng tài sản, phù hợp với doanh nghiệp kinh doanh hàng phân bón. Việc mở rộng quy mô 

dự trữ hàng tồn kho phù hợp với tình hình kinh doanh và kế hoạch sản xuất kinh doanh 

của công ty. 

Trị giá các khoản phải thu ngắn hạn cuối năm 2015 là 11,32 tỷ đồng, giảm 66 % so 

với đầu năm. Các khoản phải thu ngày càng có xu hướng giảm là điều có lợi cho Công ty , 

nó sẽ làm tăng hiệu quả sử dụng vốn nói chung và tăng hiệu quả sử dụng vốn lưu động 

nói riêng. Việc theo dõi thu hồi công nợ được tiến hành thường xuyên và chặt chẽ. Công 

ty không có các khoản phải thu dài hạn. Trong năm 2015 Công ty không phát sinh nợ xấu, 

nợ khó đòi, nợ mất khả năng thanh toán. 
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2. Tình hình nợ phải trả: 

STT Chỉ tiêu ĐVT 31/12/2015 31/12/2014 
Tăng, 

giảm 

Tăng/gi

ảm (%) 

A B C Số tiền [1] 
Tỷ trọng 

(%) 

Số tiền 

[2] 

Tỷ trọng 

(%) 

[3]=[1]

-[2] 

[4]=[3]

/[2] 

1. Tổng nguồn vốn Tỷ đ 192,78 
 

190,74 
 

2,04 1,1% 

2. 

Các khoản nợ phải trả ngắn 

hạn 

Trong đó: 

Tỷ đ 34,70 18% 43,26 23% (8,56) -19,8% 

2.1 Phải trả cho người bán ” 9,15 5% 15,98 8% (6,82) -42,7% 

2.2 Người mua trả tiền trước ” 9,66 5% 9,14 5% 0,52 5,7% 

2.3 Các khoản phải trả khác ” 15,89 8% 18,15 10% (2,26) -12,4% 

3 Vốn chủ sở hữu Tỷ đ 158,09 82% 147,48 77% 10,60 7,2% 

Tương ứng với sự gia tăng của tài sản là sự gia tăng của nguồn vốn. Tổng nguồn vốn 

năm 2015 tăng 2,04 tỷ đồng tương ứng mức tăng 1,1% so với năm 2014. Trong kết cấu 

nguồn vốn, nợ phải trả chiếm 18% trên tổng nguồn vốn, vốn chủ sở hữ chiếm 82% trên 

tổng nguồn vốn năm 2015. 

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

- Thực hiện tái cấu trúc toàn diện về tổ chức, bộ máy quản lý, cơ cấu vốn, nhân lực. 

Đồng thời, Công ty đã thực hiện việc niêm yết cổ phiếu của Công ty lên sàn GDCK 

Hà Nội vào ngày 07/10/2015. 

- Tổ chức và vận dụng có hiệu quả các buổi hội thảo, đào tạo nội bộ để CBNV có điều 

kiện phát huy tính sáng tạo, đổi mới trong mỗi chuyên đề/hoạt động; Kịp thời khen 

thưởng, động viên cho những ý tưởng có tính khả thi cao. 

- Các chính sách bán hàng thường xuyên được cập nhật và cải tiến theo hướng làm tăng 

tính chủ động trong công tác kinh doanh đối với các nhà phân phối. Phát triển các giải 

pháp bán hàng phù hợp trong bối cảnh lượng giao dịch tăng lên trong khi đơn hàng cho 

mỗi giao dịch giảm đi - để đảm bảo hiệu quả, chính xác. Hoàn thiện các chính sách hỗ trợ 

bán hàng để kích thích các cửa hàng cấp 2 tiêu thụ các sản phẩm phân bón Phú Mỹ; 

Nghiên cứu và hoàn thiện bộ sản phẩm phân bón Phú Mỹ phù hợp với nhu cầu, thị 

trường và từng loại cây trồng chủ lực. 

- Tiếp tục tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại trên cả 2 cấp, Tổng Công ty và 

Công ty, đảm bảo gắn kết giữa quảng cáo, xúc tiến thương mại và bán hàng. 

- Hoàn thiện bộ máy tổ chức Công ty cổ phần nhằm phát huy các thế mạnh hiện có của 

công ty và các cổ đông đặc biệt là hệ thống phân phối, kinh nghiệm kinh doanh phân 

bón; nâng cao hiệu quả, phát huy tính làm chủ của người lao động, gắn kết giữa các 

thành viên trong hệ thống. 

IV. Kế hoạch phát triển trong tương lai: 

Để vượt qua thách thức và đảm bảo các mục tiêu phát triển, Công ty sẽ tập trung mọi 

nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2016, đồng thời bám sát 

chiến lược phát triển của Công ty để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ giai đoạn 

tiếp theo. Công ty xác định và đặt ra một số giải pháp kế hoạch để phát triển như sau: 
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- Nâng cao chất lượng công tác xây dựng kế hoạch, dự báo sát với thực tế và bám sát 

kế hoạch để thực hiện. 

- Tiếp tục cải tiến, điều chỉnh các chính sách bán hàng phù hợp, linh hoạt với tình hình 

mới, nhằm kích thích hệ thống Đại lý/Cửa hàng trong việc tiêu thụ các sản phẩm 

thương hiệu Phú Mỹ. 

- Sàng lọc và phát triển hệ thống phân phối, làm tốt công tác phân vùng thị trường, hạn 

chế sự chồng chéo trong hệ thống phân phối. Mục tiêu tăng độ bao phủ của sản phẩm 

tại những thị trường trọng điểm. Xây dựng, củng cố và phát triển hệ thống kênh phân 

phối làm công cụ đảm bảo cho sự phát triển bền vững, thực hiện nhiệm vụ sản xuất 

kinh doanh, có hệ thống phân phối hàng đầu khu vực phía Bắc trong lĩnh vực kinh 

doanh phân bón. 

- Lấy việc nâng cao giá trị dịch vụ trong sản phẩm (công tác bán hàng, hỗ trợ bán, các giải 

pháp kỹ thuật, các hoạt động xúc tiến thương mại, vận tải, sự sẵn có hàng hoá, phối hợp 

nội bộ trong Công ty miền Bắc ...) làm công cụ cạnh tranh lâu dài và bền vững.  

- Tăng cường công tác hậu cần. Xây dựng phương án hậu cần cụ thể cho từng vùng 

nhằm mục tiêu đảm bảo đáp ứng nhu cầu của thị trường. Hạn chế tình trạng thừa, 

thiếu hàng cục bộ. 

- Tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện bộ sản phẩm phân bón Phú Mỹ phù hợp với yêu 

cầu, thị trường và từng loại cây trồng chủ lực tại khu vực; Ưu tiên phát triển những 

dòng sản phẩm NPK chuyên dụng có chất lượng nhằm gia tăng sản lượng thị phần 

cũng như nâng cao hiệu quả kinh doanh cho hệ thống. 

- Tiếp tục rà soát chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các đơn vị, hoàn thiện bảng 

mô tả chức danh công việc để tiêu chuẩn hóa các yêu cầu chuyên môn, kỹ năng đối 

với từng vị trí chức danh công việc, đảm bảo tối ưu hóa nguồn nhân lực hiện có. 

- Thực hiện các hoạt động quảng cáo gián tiếp thông qua các chương trình an sinh xã hội 

với mục tiêu xây dựng hình ảnh phân bón Phú Mỹ cũng như thực hiện các chính sách 

kéo (phối hợp với hệ thống khuyến nông, trồng trọt cấp tỉnh, huyện, xã) lấy sức ép từ 

người tiêu dùng với hệ thống phân phối làm công cụ tăng lượng hàng bán ra. 

- Tăng cường công tác quản lý và sử dụng vốn, xây dựng và kiểm soát chặt chẽ định 

mức hàng tồn kho, công nợ phải thu, phải trả. Tăng cường các biện pháp kiểm soát rủi 

ro, đảm bảo an toàn tài chính.  

- Tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, triển 

khai áp dụng mô hình 5S trong toàn Công ty. 

V. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty: 

- Công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm về môi trường theo quy 

định. Định kỳ thực hiện các báo cáo về công tác an toàn - sức khỏe - môi trường cho 

Công ty mẹ và các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương. 

- Công tác an sinh xã hội cũng được Công ty luôn quan tâm, chú trọng nhằm thể hiện 

vai trò, trách nhiệm của Công ty đối với cộng đồng tại địa phương.  
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PHẦN IV 

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

 

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

Mặc dù trong năm 2015, Công ty gặp nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm và chỉ đạo 

sâu sát, HĐQT nhận thấy Ban Điều hành đã hết sức nỗ lực cố gắng, lãnh đạo, chỉ đạo 

và cùng với CBNV Công ty thực hiện tốt các nhiệm vụ kế hoạch được giao. Cụ thể: 

- Bám sát nhiệm vụ kế hoạch của năm, tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế 

hoạch năm 2015. 

- Giữ vững thị phần Ure Phú Mỹ tại khu vực và dần củng cố, hoàn thiện mạng lưới 

phân phối tại khu vực miền Bắc. 

- Xây dựng thành công thương hiệu phân bón Phú Mỹ và được người tiêu dùng, bà con 

nông dân tại khu vực yêu thích, tin dùng. Chú trọng phát triển, quan tâm, chăm sóc 

cửa hàng cấp 2 tạo kênh phân phối xuyên suốt từ Công ty đến bà con nông dân. 

- Tổ chức rà soát, xây dựng phương án bố trí sắp xếp nhân sự, cơ cấu lại tỷ lệ lao động 

trực tiếp và gián tiếp.  

- Thực hiện tốt các chương trình tiếp thị truyền thông; An sinh xã hội; Công tác chăm sóc 

khách hàng; Các hội thảo bán hàng trực tiếp; Các hội nghị tập huấn về nông nghiệp... 

- Công tác quản lý và sử dụng vốn, đặc biệt là công tác quản lý công nợ được kiểm soát 

chặt chẽ, đảm bảo an toàn về tài chính. 

- Công tác an toàn luôn được Công ty quan tâm và đặt lên hàng đầu. Trong năm 2015, 

Công ty không để xảy ra sự cố nào làm ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh. Công tác 

an ninh, phòng chống cháy nổ luôn được chú trọng. 

- Luôn thực hiện đầy đủ các yêu cầu của pháp luật liên quan đến vấn đề môi trường, cụ 

thể: quan trắc môi trường định kỳ 2 lần/năm tại các kho trực thuộc; đo kiểm tra chất 

lượng môi trường lao động tại các đơn vị trực thuộc 1 lần/năm. Các chỉ số đo trong 

thời gian qua đều nằm trong các giới hạn cho phép. 

II. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc Công ty: 

Kết thúc năm 2015, HĐQT đánh giá BGĐ đã có những nỗ lực rất lớn và hoàn thành 

tốt nhiệm vụ được giao, triển khai tốt các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và 

HĐQT. 

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

- Chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2016 do ĐHĐCĐ thông qua. 

- Chỉ đạo công tác kinh doanh trong điều kiện thị trường cạnh tranh gay gắt. Bảo vệ và 

phát triển uy tín, thương hiệu Công ty. 
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- Tiếp tục cải tiến, hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ của Công ty phù hợp với quy 

định của pháp luật và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. 

- Tiếp tục chỉ đạo công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, kinh doanh đa dạng 

hóa sản phẩm. 

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực nhằm nâng 

cao chất lượng, năng suất lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty. 

- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông và thực hiện các nhiệm vụ 

khác khi ĐHĐCĐ giao. 

- Chỉ đạo và giám sát thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 

2016. 
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PHẦN V 

QUẢN TRỊ CÔNG TY 

 

I. Hội đồng quản trị 

1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:  

Stt Họ và tên Chức vụ 
Số lượng cổ phần 

Đại diện  Cá nhân Tổng cộng 

1 Nguyễn Thị Hồng Dung Chủ tịch HĐQT 4.800.000  4.800.000 

2 Nguyễn Ngọc Luận 
Thành viên HĐQT, 

Giám đốc 
3.000.000  3.000.000 

3 Nguyễn Văn Quyền Thành viên HĐQT 1.200.000  1.200.000 

4 Trần Quốc Toản Thành viên HĐQT   - 

5 Hoàng Thị Thu Hằng Thành viên HĐQT  18.000 18.000 

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:  

- Trong năm 2015, HĐQT Công ty đã tổ chức 04 phiên họp thường kỳ để xem xét, 

quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với sự mở rộng tham gia dự của 

Ban Kiểm soát. 

- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và 

nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty và luật Doanh nghiệp. 

- Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát 

triển của đơn vị, HĐQT Công ty đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo 

quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với BGĐ trong quá trình triển khai 

thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, cũng như các nghị quyết, quyết định của HĐQT. 

Chính vì vậy mà mặc dù trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, xong Công ty vẫn hoàn 

thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, 

tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định của Công ty. 

3. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và các tiểu ban trong Hội 

đồng quản trị: 

HĐQT Công ty không thành lập tiểu ban. Hoạt động của HĐQT được phân công cụ thể 

cho từng thành viên phụ trách theo từng lĩnh vực để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm 

quyền của HĐQT để ra quyết định, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Công ty triển 

khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT theo lĩnh vực được phân công.  

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

Công ty: 

 Bà Nguyễn Thị Hồng Dung - Chủ tịch HĐQT. 

 Ông Nguyễn Ngọc Luận - Thành viên HĐQT, Giám đốc. 

 Ông Nguyễn Văn Quyền - Thành viên HĐQT. 

 Bà Hoàng Thị Thu Hằng - Thành viên HĐQT. 
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II. Ban Kiểm soát: 

1. Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát:  

Stt Họ và tên Chức vụ 
Số lượng cổ phần 

Đại diện  Cá nhân Tổng cộng 

1 Đào Thị Kim Anh Trưởng ban  6.000 6.000 

2 Phạm Như Hồng Thành viên   - 

3 Phạm Hồng Quang Thành viên  120.000 120.000 

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát:  

Năm 2015, Ban Kiểm soát Công ty đã tổ chức họp 04 lần để thống nhất thông qua các 

hoạt động kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát với các nội dung chủ yếu:  

- Giám sát việc chấp hành nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2015 và Điều lệ Công ty. 

- Giám sát việc quản lý, tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý tài 

chính và đầu tư của HĐQT, BGĐ Công ty năm 2015.  

- Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty trong quá trình ra quyết định và 

điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. 

- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy chế/quy định quản lý hiện hành. 

- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, năm; Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 

và Báo cáo công tác quản lý hàng tháng. 

- Kết hợp cùng với Ban Kiểm toán nội bộ và các Ban chức năng của Tổng Công ty thực 

hiện kiểm tra các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

3. Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty: 

BGĐ đã tổ chức, điều hành thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015. Kết quả kinh 

doanh năm 2015 của Công ty đã đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ giao. 

4. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và 

Ban Giám đốc Công ty: 

- Trong năm 2015, HĐQT Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của ĐHĐCĐ giao, bảo 

toàn và sử dụng hiệu quả vốn của chủ sở hữu, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, các chỉ 

tiêu tài chính vượt kế hoạch, đảm bảo tỷ lệ chia cổ tức hàng năm. 

- BGĐ đã thực hiện tốt các nghị quyết của ĐHĐCĐ, các quyết nghị của HĐQT. Việc 

quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ đúng điều lệ doanh nghiệp 

và quy định của pháp luật phù hợp với nghị quyết của ĐHĐCĐ, mang lại lợi ích cho 

cổ đông. 

- Ban Kiểm soát nhận thấy báo cáo của HĐQT, báo cáo của Giám đốc Công ty đã phản 

ánh đầy đủ và trung thực tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công 

ty. Hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT và BGĐ bám sát nghị quyết và kế hoạch 

đã được ĐHĐCĐ thông qua, mang lại lợi ích cho cổ đông. Quá trình ra quyết định, 

của HĐQT và BGĐ đã tuân thủ Điều lệ hoạt động của Công ty, quy định pháp luật và 

phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua. 
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5. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016: 

- Giám sát việc chấp hành các qui định của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn và pháp luật. 

- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, năm. Thẩm định báo cáo quản lý, điều hành 

của HĐQT và BGĐ. 

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016. 

- Kiểm tra việc trích lập và sử dụng các quỹ. 

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, BGĐ, họp sơ kết, tổng kết và hội nghị chuyên đề 

của Công ty. 

- Kiểm tra, giám sát công tác tuyển dụng lao động, bổ nhiệm cán bộ và việc thực hiện 

các chế độ, chính sách với người lao động. 

- Kiểm tra, giám sát công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

- Kết hợp với Ban Kiểm toán nội bộ và các ban chức năng của Tổng công ty thực hiện 

kiểm tra các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty. 

III. Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Giám 

đốc và Ban Kiểm soát. 

1. Chi tiết tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Giám 

đốc và Ban Kiểm soát: 

STT Chức danh 
Tiền lương- 

thù lao 

Tiền thưởng- 

phúc lợi- 

lợi ích khác 

Tổng thu nhập 

(triệu đồng) 
Ghi chú 

I.  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   1.552.813.000        718.238.193      2.271.051.193      

1 
Chủ tịch HĐQT  

chuyên trách 
      716.871.000         302.852.099      1.019.723.099      

2 
Thành viên HĐQT kiêm  

Giám đốc 
      691.942.000         311.775.814      1.003.717.814      

3 Thành viên HĐQT          48.000.000           34.536.760            82.536.760      

4 Thành viên HĐQT         48.000.000           34.536.760            82.536.760      

5 Thành viên HĐQT          48.000.000           34.536.760            82.536.760      

II BAN KIỂM SOÁT      102.000.000           63.317.394         165.317.394      

1 Trưởng Ban Kiểm soát         42.000.000           28.780.634            70.780.634      

2 Thành viên Ban kiểm soát         30.000.000           17.268.380            47.268.380      

3 Thành viên Ban kiểm soát         30.000.000           17.268.380            47.268.380      

III BAN GIÁM ĐỐC   1.111.094.000        456.090.077      1.567.184.077      

1 Phó Giám đốc       584.342.000         238.608.900         822.950.900      

2 Phó Giám đốc       526.752.000         217.481.177         744.233.177      

CỘNG       4.003.552.664      

2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:  

Không có. 
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3. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:  

HĐQT đã áp dụng và thực hiện các chuẩn mực quản trị công ty cổ phần, đáp ứng yêu cầu 

theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định của 

pháp luật. Việc giám sát, đôn đốc, kiểm tra của HĐQT đã giúp Ban điều hành tổ chức 

triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT kịp thời, hiệu quả giúp cho hoạt động 

kinh doanh của Công ty phát triển ổn định và đạt các chỉ tiêu kế hoạch. 

PHẦN VI 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH  

1. Ý kiến kiểm toán (tài liệu đính kèm). 

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán (tài liệu đính kèm). 

 Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc kính báo cáo. 

 Trân trọng./. 

 

 

Nơi nhận: 

-  Như trên; 

-  HĐQT, BKS (để B/c); 

-  Phó GĐ (để biết); 

-  Lưu: VT, KBD. 

  

GIÁM ĐỐC  

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Ngọc Luận 
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E!.giri:

Chnng t6i da kiem to6n b6o c6o tei chinh kdm theo c0a COng ty C6 phdn Phdn b6n ve H6a chdt Ddu kh{ Mi€n Bic
(gai tft ld "COng ty"), duqc l6p ngiy l8 thring 02 ndm 2016, tu trang3 d6n trang 24, bao gdm Bdng cdn cl6i k6 toan

tai ngdy 3l th6ng 12 ndm 2015, B5o.c6o k6t qud ho4t dQng kinh doanh, 86o c5o luu chuy6n tien te cho nrm tdi
chlnh k6t th0c cing ngey vd Ban thuyet minh b6o cdo tdi chinh.

Trdch nhiim cda Ban Girim ddc

Trtich nhilm cia Ki6m todn vftn

Tr6ch nhi€m cia ching toi ld tlua ra j ki6n v€ bao cdo tdi chinh dua tr€n k6t qud crla cu0c ki6m to6n. Chung t6i da

ti6n hanh ii6m to6n rh'eo chudn muc kiem todn ViCt Nam. Cdc chudn mgc ndy y€u cAu chrlng tOi tuen lhi chuan

myc vd c6c quy dinh v6 dgo ttric nghA nghiQp, hp k6 hoach vd thuc hien cuoc kidm to6n d6 dat duqc sg tldm bdo

hqp l! ve viQc li€u b6o c6o tdi chfnh cia COng ty c6 cdn sai s6t trgng y6u hay kh6ng.

C6ng viQc kiiim to6n bao gdm thgc hien c6c tht.trrc nhim thu th$p c6c bing chung ki6m to6n vd c6c s6 ligu va

thuyat minh trCn biio c6o tdi chinh. C6c thri tuc kidm todn dugc lga chgn dga tr€n xdt doan cria Ki6m to6n vi6n, bao

gdm d6nh gi6 rui ro c6 sai s6t trgng y6u trong b6o c6o tdi chfnh do gian l{n ho6c nhdm lan. Khi thgc hien d6nb gi6

Ja. .i .o n-ay, Ki6m to6n vi€n tl6 xim xdt kiiim so6t nOi b0 cia COng ty li€n quan ditn viQc.l{p vd trinh bdy b6o c6o

rdi ch(nh trung thuc, hgp l! nhim thiiit k6 c6c thl tgc ki6m to6n phi hqp vdi tinh hinh thuc td, tuy nhi€n kh6rg
nhim mgc eii1. aua ra j ti6n vd trigu qud cria ki6m so6t n6i bO c1a Cdng ty. C6ng viQc kiilm to6n cflng bao g6m

d6nh gi6 tinh thich hgp cia cdc chinh s6ch k6 to6n clugc 6p dgng vA tinh hgp l1! cta c6c udc tinh kC to6n cria Ban

Gi6m tl6c c0ng nhu cl6nh gi6 viQc trtnh bdy t6ng th€ b6o c6o tdi chlnh.

ChUng roi tin.rudng ring cdc bing chtng kiiSm to6n ma chfng toi da thu thap dugc ld <ldy dr) vd th{ch hgp liLm co sd

cho f ki6n ki€m to6n cria chfing tdi.

! kiln crta Kidm todn vien

Theo ! ki6n cta chring toi, beo c6o tdi chinh da phen 6nh trung thuc vd hqp li, tr€n c6c khla canh trqng yiiu, tlnh
hinh tdi chinhctaC6ngtyt4ingay3lthangt2nlm20l5.congnhuk€tquahoAtdongkinhdoanhvatinhhinhluu
gp$$g$ ctro nam tdi chlnh ket thuc cung ngdy. phi^hoq 
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theo chudn mgc k6 to6n, ch6 dO k6 to6n doanh nghiep Viot Nam vd c6c quy tlinh phdp ly c6 li€n quan tl€n vi€c lap

vd trlnh bdy b6o crio tdi chinh vd chlu tr6ch nllem vi ti6m so6t nQi bQ ra_gun Ciat ttdc xdc tlinh la cAn tiri6t d6

ddm bdo cho vi€c l6p vd trlnh bdy b6o c6o tei chinh khong c6 sai s6t trpng y6u do gian ldn ho4c nhdm l6n.
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cONG ry cO pHiN pnAx n6x vA n6l cnAr oiu ni nd,x sAc
TAng 4, TOa nhn Vi€n Diu khl Vift Nam
t 67 Trung Klnb Qrin CAu CiCy, HA NQi

Blo c{o Oi chinh
Cho nlm tii chlnh k6t thric ngiy 3l thdng 12 ndm 2015

BANG cANDOI Id, To,.IN

Tgi ngdy 3l th&19 12ndrr20l5
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cOxc ry cOpHix pnAn ndx vAH6e cnArpAu rcdMrtN BAc
TAng 4, Tda nhi Vi€n DAu khl Vift Narn Blo c{o tli chlnb

Klnh, clu cho nem tai chlnh kdt thfc 3l thdns l2 ndm 2015
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CONG Ty cOpHiNpnAn n6xvAn6rcn,{r pAu rcri urtr nAc
TAng 4, Tda nhn vi€n Dlu khl Vi€t Nam
167 Trung KInb, q$n CAu Ci6y, Hl NOi

Blo c{o tii chinh
Cho nnm tAi chlnh k€t thnc ngiy 3l th6ng 12 nrm 2015

BAo cAo IdT QUA HoAT DONG KIIIE DoANH

Cho ndn tAi chhh kA thic ngAry 3 I thdng I 2 ndm 201 5
MAU 56 B O2-DN

Don vi: M{D
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c6nc ry cd pnilr pnAn r6x vA n6,l cnir pAu rcri nrrtN sl,c
Tlng 4, Tda nhn Vien DAu khMet Nan 86o c{o Oi chlnh

CAu Gi6y, Hn Cho nlm tii chinh kdt rhtc 3l thrne 12 n[m 2015

BAo cAoLUI]cErryfNTdNTp
Cho ndm tdi chhh Et thrtc ngay 3 I rtdng I 2 ndn 20 t 5

Mi.usdsornx
Don vi: M\ID
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cONG Ty cO pH.iN pnAt n6x vi ndl cnAr oAu rc{ udt rAc
rfu +, roa nm vifn DAu khl Vift Nam

cAu ciAy, HA
B{o c{o tii chlnb

Cho Dtm Ai chfnh ket thtc 3l th4ne 12 nnD 2015

rrrrryfT MrNH Blo c,{.o rfu ofivn uiu s6 n oqon
Cdc tlvy& nirt ndty ht nAt bA ph&n tqp thdnh vd cdt i tgc itqc iling tldi wli btio cdo tdi chlnh kim theo

r. rrroNc TN rcllir QUAT

Etnh thtrc sO hcu v6n

c6ng ty cd phln Phan Mn- ve H6a cbAt Diu kht Mian Bic ccnc tr), thrqc thenh gp theo Gi6y chrtng
nhsn ttrng ki kinh doanh s6 0102E86450 ftay d6i dn thrr 09 ngiy l8 rhrng 8 nrm 2015 (cAp Dn dAu ngny
19 thang E n6m 2008) do sd K6 hoach ve f,lau tu thenh ph6 He Noi dip. c6ng ty dr .tuqc chuvdo c6i o
COng ty TNHH MTV Pbin b6n vi H6a ch& nAu *H fvriAn nic auqc - r"h hp tbeo GrAy chimg nh{n /rrrrg
hi kinh doanh s6 0l{D886450 ngdy lp rhtng 8 ntrm 200t, thay d6i nn thfr 09 nBny t8 rh6ng 8 ndm 2015
do sd Kd hoqch vd Dau t'thanh ph6 HA Noi cip. c6 phi6u crla c6ng ty duqc ni€m y6t r$isd giao dich
chfmg kho6n Hi NQi vio ngiy 07 thdng I 0 nim 20 I 5 v6i mt chimg kho6n lA pMB.

r6ng s6 nhan vi€n crla cong ty .a: 
ngay 3t th6ng 12 n[m 2015 h 58 ngudi (si ngay 3l th6ng 12 nlm

2014: 52 ngu&i).

EoQt doDg chlnh

Hoet dong chfnh cia Cong ty bao gdm: Bdn bu6n pbin b6n (tt logi Nhd nudc cCm); B6n l€ hnng h6a phlin
b6n (tnl lo{ Nhn nu6c c5m;, troa cndt duqc phcp luu hanh fthOng bao gdn ctr6t tbu y, h6a chit y td vi h6a
ch6t beo ve thuc vat); Bdn buon htng nong lan sAn nguy€n liQu; Vfn tni hturg h6a bAg rtudng bQ, ttudng
ftriy; Dich qr tu vCn h6 tq sdn xu& ndng nghipp; Kinh doanh bfu tfong san; Kinh doanh dich vU kho bei;
XuAl nhip khau cdc m{t hnng c6ng ty kinh doanh; Nghi€n cuu rhi tnrdng vn thlm dd du lu!n; eunng ceo;
Bdn budn to, xq sqi dft T6 chrfc gidi Urigu xric ti6n thucmg rngi.

Chu ky sin xu{t, kinl dostrh thotrg thuhtg

chu lci snn xu64 kinh doanh th6ng ftudng cua c6ng ty rtuqc ttvc hiQn tong rhdi gian khong qua t2 ftnng

ThuySt ninh vA khl ntng so s{nb th6ng tin tren b{o c{o tii chlnh

Nhu rff Hnh bey tai tbuydt minh s6 O:, k6 O ngiy Ot thrng 0t ntm 2015 Cong ty rtl 6p dung Thong tu s6
20Ol20l4lfT-BTC do BQ Tni chlnh ban hhh ngdy 22 thdng tZ n6m 20t4 (*Thong tu 200), hudng dan
ch6 dO kC b6n dodh nghipp. Thdng tu niy c6 hiQu lgc cho n[m ai chlnh bit rtAu vno ho{c sau ngny 0l
\ang 0l nlm 2015. Th6ng tu 20o thay th6 cho cdc qrry ttinh vC chd a6 t€ roan doanl nghiQp ban hdnh theo

Qoydt dinh s6 t SpOOOIQ+.STC ngey 20 th6ng 3 nnm 2006 cia BO Tni chlnh vd th6ng tu s6
2UD009m-BTC ngdy 3l trdng 12 aim 2009 oia BQ Tni chlnh. Theo tl6, mSt s6 s5 fi€u so s6nh r€n
Beng c:6[ d6i k€ to{n tai ngAy 3t th/"rg 12 nlim20l4 vn 86o c6o kdt que hoar afong kinh doanh cho ndm Ai
chhh kdt thfc ngAy ll thlrl 12 n'ln20l4 tE ttuqc dnh bty lgi theo hudng dln cria Thdng tr 200 trong
vifc l{p ve Hnh bey b6o c6o Ui chinh dd phr) hgp vdi vift so s6nh v6i s6 tQu c0a nem nay.

2. co sd LAp BAo cAo rfu cHiNH vi NIM rAr CHINH

Ca sO [p Mo c{o tii chlnh

86o c6o tii chinh kim theo ttuqc rrtnh biy biing Ddng Vift Nan (VND), tfreo nguy€n tic gi6 g6c va 6rr
hgp vdi chuAn muc kg to&r, chd dO k€ to{n doanh nghilp Vift Nam vn c6c quy tlinh ph6p lf c6 li€n quan
tl6n viQc lfu ve Hnh biy b6o c6o tAi chlnh.

86o c6o tAi chlnh k&m theo kh6ng nhin phnn {nh rlnh hlnh sli g[In\ k6t qun hog ifQng kinh doanh vi ttnh
htnh luu chuy0n tiAn tf theo c{c nguy&r tic vi thOng g k6 todn rtuqc ch6p nhAD chung t4i cdc nu6c khec
ngoni Vi6t Nam.

NIm tli chlnh

NlmtiichinhcrlaCdngtybfoatAuttrngay0l 'r'rg0lvnk6tOrUcvaongny3tth6ng12.
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cONG Ty cO pHiN rnAr n6x vA n6e cn{r oAu rct' Mrtx sAc
TAng 4, Tda nbn Vign Diu khf Vi€t Nam 86o c{o tii chfnh

KInIL Cdu Cho ndm rAi chlnh k€t th[c 3l rhrns l2 nem 2015

TIruYf,T MtryH BAO CAo TAr cHh{H fii6p theo) MAu sO r os-px
cttc tlutdt ninh nay Id nQt bQ phQn tqp thnn vi ch dryc alc tl6ng tbi v&i bdo cdo tdi chtrt kim theo

3. APDtrNGHr.tdNGD.lNKfToANMdr

Hutrng din mOi vE cn6 CQ 16 toln dornh nghipp

Ngdy 22 qlng l2 nnm 2014 B0 Tni chtnh de ban hnnh Th6ng tu sd 200t2014/ff_BTC (.Thong nr 20O.)
hucng d6n ch6 d6 k6 todn doarh nghipp. Th6ng nr niy c6 hiSu lgc cho nrn tii chinh bit rliu vno ho6c sau
ngay 0l \rng 0l nAm 2015. Thdng tu 200 thay th6 cho c6c quy itinh y! chd d0 k6 to{n doanh nghipp ban
hdnh theo Quydt dinh s6 t52006/eDBTC ngey 20 thdng 3 nnm 2006 cua Bo rdi cblnh vi rhong ar s6
244DW9TI-BTC ngiy 3l .hrng 12 nnm 2009 cia BQ Tni chtnh. Ban Gi6m d6c (hep dung Th6ng tu200
trong vi* lAp vn trinh bny b{o c6o tni chlnh cho nlm tAi chlnh k& thfc ngey 3l th6ng 12 nEm 2015.

T6M TAT c,Ac CHTNH sAcH Kf ToAN clrtr YfU

Sau tl6y ld cdc chlnh sAch kd to6n chi ydu ttuqc C6ng ry ep dyng rrong viQc lfp bAo c6o tii chfnh:

(.lfc ttnh k6 totn

Vift lfp b6o c6o tni chfirh otin thri tbeo chuln mgc k6 oan' ch€ dO kd 1o6n doanh nghiep Vigt Nam vi cec
quy tlinh phdp $ c6 li€n quan d6n vits Bp vi tlnh bdy b6o cio tti chtnh y€u clu Ban Gidn rt6c phei cd
nhttng udc tlnh vi gii ttlnh inh hudng d& sd tigu tao ca vc cong nq, ai snn ve vi€c dnh bdy cdc khoin
cong ng vi tii sln ti6m tnng tai ngey bp b6o c6o tni chlnh ciing nhu c6c s5 fieu uao cao vc domh thu vi
chi phl rong su6t ndm tli chjnh. MNc di c6c udc ttnh kd ro6n duqc gp bing dt cn stt hi6u bi6t cia Ban
GiAm d6c, s6 feu phet sinh thuc t6 cO rh€ kh6c vdi c6c udc ttnb, gie rlinh tl{t ra

Cong cu tii cblnh

GM rt$n bon tla

Tdi sdn tdi chinh

Tni ngAy ghi nh{n ban CAr\ Bi sen tii chlnh ttuqc gbi nh{n theo gil gdc cQng c6c chi phI giao dich c6 ti€n
quan tr1rc ti6p ddn vi6c mua $in tei sen Oi chlnh d6.

Tii sin tii chlnh iua C0ng ty bao gdn ti&! cdc khoen tuong tlu<ng tiAn, pMi thu kh6ch hdng vi cdc lfro6n
phni thu khdc.

AOng ry tdi chlnh

Tei ngAy ghi nhln ban ttiq cdng nq tAi chlnh ttuqc ghi nh$n theo gi6 g6c csng cdc chi phi giao dich c6 li€n
quan tgc tifu ddn vi* ph{t hinh cong nq tii chlnh tt6.

C6ng nq rii chlnh cua C6ng ty bao gdn c6c lionn phai d ngudi b6n chi phl phii tri vi cdc khoin phiii
d khic.

Dnnh gU lgt sas gH rtQa bctr da

HiQn 6i, chua c6 quy dinh vd d6nh gA lai c6ng cs tii chlnh sau ghi nh6n ban dAu

Tidn vl c{c kholn turng ttuong ti}n

Ticn ve cec khoen tuong rlu<ng ti6n bao gdm ti6n mdt tai qui, cdc khoen ti6n grfi khOng lci haa c6c khonn
OAu tu ngin hqn, c6 khn dng tbanh khodn 66, 6l arng chuydn C6i mnn tidn ve ft rui ro li€n quan rtdn
vi€c bi6n .tQng gi6 ti.
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cONG Ty cO pH,lN pnir n6r vA n6r qrlr oiu rcrI rdx uAc
Tlry 4, Tda nhe Vi€n Dlu khl vift Nam

cAu
Blo c{o tii chinh

Cho nlm tii chfnh ket thric 3l thdns 12 nrrn 2015

56 n5n
3-15

6

3-4

THIIYfT MrNH BAo clO r,lr cIiltH fii6p rheo) M.iu s6 B 09-DN
cdc tktyd ninh ndy Id nat ba phdn lqp tna* 

"d 
cbt a$q" aqc ddng thd'i vtii bdo cdo tdi chtnh hlm theo

4. T6M TAT cAc cHfivH sAcH Kt ToAN cn0 ytu Gi6p theo)

Nqphtithu 
I

Nq pMi thu h s6 ticn cf td tu ndi c'la ktr{ch hnng ho{c cdc d6i tuqng kb6c. Nq phii thu ttuqc trtnh bty
tleo gi6 tri ghi sd trrl iti cdc khodn 4r phdng phai thu kh6 ddi. 1

Du phong phni thu kh6 atoi duqc trlch Hp cho nhtrng khoin phii rhu th qu6 hqn thanh to6n tt s6u th6ng ffi 
:

l€q ho{c cic khodn phii thu mi ngudi nq kh6 c6 khi nlng thanh to6n do bi thanh lf, ph6 s6n hay c6c }:}16

khdn tuong tU.

Hing t6n kho

Hing tdn tfio rluqc xdc dinh ren co sd gi6 ' 6p hon eta g16 g6c ve gi6 ri thuAn c6 tbd thuc hien duqc.
Gid g6c heng t6n kho bao gdn gi6 mua hlng h6a vA c6c chi pbi lien quan tgc ti6p den vits mua hnng h6a,
n6u c4 dC c6 ttuqc hr"g tdn kho d dia rtidm vt rgng rh6i hiQn tai. ci6 g6c clia hnng tin kho duw xic rfinh
drco phuong pbdp btnh quen gia quyaL Gi6 tri $uAn cd 6A SUc hign duqc rtuqc xnc dinh btne Ci6 bdn
udc tlnh tt c6c chi phl udc tlnh d€ hoan thanh snn phAm cr)ng chi pht ti6p thi, b{n hdng vn ph6n ph6i pMr
sinh.

qr phdng giAn gi6 hdng t6n kho crla C6ng ty duqc ffch Fp rheo c6c quy rlinh k6 to6n hipn hdnh. Theo {16, :
C6ng ty ttuqc ph@ trlch hp du phOng ginn git hing tdn kho l6i thdi, h6ng k€n phAm chdt vi rong ji<
tulng hp gi6 gdc crla hlng tdn kho cao h<ln gi6 ri rhuAn c6 th6 ftgc hien duqc tei ngny kdt rh6c nrrn tii NG Tl
chlnh. {it ttll

Tti sitr c6 dinh tftu htnh vr khtlu hao 0lTT
r NAi

TAi sin c6 dinh h0u hinh <luqic tinh bny theo nguyen giA rt gi6 fi hao mdn lity k6. --g"

Nguy€n gi6 tii sdn cd dinlh tit'h rtl do mua Sim bao gdm gie mua ve toen b0 c6c chi phl khdc li€n quan
trgc ti6p tt6n vipc rtua tni s6n vio tr4ng th6i san sAng srl dtmg o5i vOi tai san c6 apt hinh tbinh do dAu tu
xty dgng co ben theo phuong thrtc giao thlq nguyen gi6 li gi6 quy6t to6n cdng ttnh xiy {ng theo euy
ch6 qunn lf ttAu tu vn xny dung hiQn hanb cec chi phi kb6c c6 ti€n quan ruc ti6p vd lQ phi hu6c b4 (n6u
c6). Trudng hqp d1r 6n th hodn thdnh vi thra vio srl drng nhmg quy€t to6n chua duqc ph€ duyf! nguy€n
gi6 Ai sdn c6 dinh duqc ghi nhan tteo gi6 qrn tlnh t€n co sd chi phl Ortrc t! df bd ra Ad cd duqc tni snn c6
dfuh- NguyCn g16 tgm tlnh se duqc diAu chlnh theo gi6 quy6t toen dugc cdc co quan 96 rhAm quyAn ph€
duyet

Tni sin c6 dinh htu htnh thrsc lfidu hao rheo phuong ph6p dudng tbing dtla rCn thdi gian hiiu dung u6c
ttnh. 56 n&n khdu hao cu thC nhu sau:

t
q
7

4l

r

t
+,

Nhn ctf4 v{l ki€n ffic
Phucng tiQn vfn tii
rhi6t bi van phong

Mey m6c, thigt bi 4

Tni sen c6 dinh kbdc 4

Tti stn c6 atinh v0 hinh vi hao mdn

Tei sin c6 dinh vO htnh phnn 6nh gi6 tri bdn quydn t-ang web, <tuqc trtnh bny theo nguytn gi6 tt gi6 rri
hao mdn lify k6, btn quyAn trang web tlugc kh6u hao theo phuong phnp du&ng thing tong vdng 3 nlm.
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c0nc ry cO pnAn pnAx n6l vA n6e cnAr oAu nl rurix nAc
TAng 4, Tda nhn Vien Diu khMet Nam

clu Gi6y, Hn
Brlo do tli c[fnh

Cho n&n tAi chlnh kdt rh6c 3l th6nc 12 nIm 2015

THuy6,T MntiH Blo cAo TAr cHiNH fii6p eeo) MAu s6 n os_oN
cdc thuvit ninh nav ld nQt bQ phfin hsp hanh vi c&t dugc itgc iting ttti vdi bdo cdo tdi chirt Hm theo

4. TOM TAT c^c cHh{H sAcH rd ToIN cHo vfu qri6p ueo;

C{c kholn tri tnrtrc dll hlD

chi pbl tri tudc dai han bao gdm cdc chi pbl thuc d tE phat sinh nhrmg c6 li€n quan dcn k6t que hoer
tlsng s6n xuAt kinh doanh crna nhiau ni€n dO k€ to6n. chi pbl trt tru6c dii hqn bao g6m tian rbut vrn phdng
t"e tudc vi cdc kboan chi phl d tru6c dii han kh6c.

TiCn true vln phdng tri tu6c thg hien s6 tiAn tbu€ v6n phdng cho nhidu n6m rb rlusc thanh tofn cho b€n
cho rhu€._Tih ftuc ven pbdng duqc phetr b6 vno b6o c6o ket qun ho?t dong kinh doanh theo phumg ph6p
rfuUng thing nrong rimg vdi tbdi gian rhu€.

c6c khonn chi phl tra tudc dii hnn kh6c bao gdm 916 fi cOng c1r, dung cg xuAt dung va chi pbi tra tudc
khic c6 khi nnng den hi hi fch kinh td tong tumg lai cho COng ty vdi tbdi hgn tir mgt n5m trd l6n CAc
chi phi niy ttuqc v5n [& dudi hlnh ftrlc cdc khoto ui nudc dii h4n vd ttuqc phttn b6 vno beo ceo k6t quA
hoer dong kinh doanb srl dlmg ph'mg pMp tlu&ng ri"g tong ydng ba ntrm rheo c6c quy dinh k6 todtr
hi€n hhh.

C{c khoin dt; pb6ng phii trt

C6c lfioin dU phdng phni d duqc ghi nhfn tfii Cong ty c6 nghia vu nq hien Bi do kdt qui rt mot sU ki€n
tt! *dy rq ve cong ty c6 khe nfmg phni thanh todn nghia vu nay. c6c khoen du phdng duqc x6c dinh tcn
co sd u6c tlnh cta Ban Gi6m tl6c vd c6c khodn chi phl cln thi6t C€ tnanl toan ngnfa vu nq ney Bi ngny k6t
thtc nlm tni chfnh-

Ghi nhln dolDh thu

Doanh thu bdn hdng rluqc ghi nhin khi ddng thli th6a m6n t{r cA nim (5) di6u kipn sau:

(a) cong ty de chuv6n giao puln ton nti ro vr rqi fch gin lidn vdi quy6n so hm s6o pbam ho{c hing h6a

cho ngudi mua;

(b) cong ty khong con nim git quydn quen IJ hang h6a nhu ngudi sd htiu hang h6a ho4c quydn ki6m so6t

heng h6a;

(c) Doanh thu tluqc x6c dinh tuong d6i chic chin;

(d) Cong ty sg thu duqc lqi tch kinh td tt giao dich b6n bing vi
(e) XAc dinh duqc chi pbi li&r quan ddn giao dich b6n hdng.

Doanh thu crla giao dch v0 crmg cdp dch vp duqc ghi nhfn khi k6t qun crb giao diph 116 duqc xAc irinh
mQt c&h rltog tin c{y. Truhg hqp giao dich vc cung c{p dch vu [en quan rt6n nhi€u n6m tht doanh thu
ttuqc ghi nhfn tong nlm rheo kdt qul phAn cdng viec rE hofo thdnh qi ngty cna bfog can d6i kd todn cua
ndn tl6. K6t qui cta giao dich cung cfo dich vtr duqc x{c dinh khi rh6a mtu tdt ci b6n 6) didu kign sau

(a) Doanh thu tluqc xdc dinh tucrng d6i chic chitr;

@) C6 lfii nlng thu rtuqc lqi fch kiDh 15 rir giao dich cung cdp dich W at6;

(c) Xnc dinh tlu6 phAn c6ng vift & honn fidnh gi ngdy ctu beng can d6i kd ro6n; vn

(d) XAc tlinh ttuqc chi phi phft sinh cho giao dich vn chi pH dd hoan tlAnh giao dich cung clp dich vU.t6.

IAi tien gfi duqc ehi nh€n r€n cc sd d6n ticlL duqc x6c dinh t€n s6 du c6c t }fio,An tidn gff ve hi su{t
6p dung.
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cONc ry cd pH,iN pHAr r6n vA n6l cnAr pAu rcri urlr nAc
TAng 4, Tda nhn Vien DAu kbMet Nan
I 67 Tnmg KIn[ Qu{n Clu cidy, Hn NQi

B{o c{o tli chlnh
Cho nnm tni chlnh k6t tbuc ngey 3 I th6ng I 2 n{m 20 I 5

THUYfT MNYH B.{O CAO TAI CHiNH Gi6p theo) MAU s6 B O9-DN
Cdc thuyh nirt ndy ld n,il bA phfin hgp thdnh vd cdn tttqc iloc tl6ng ttui voi bdo cdo tdi chinh klm theo

r6u rAr cAc crrfrur sAcH Kt ToAN cnu vfu 6ri6p tleoy

Thu6

Tbug ftu nhap dosnh nghi€p the hieo tdng gi6 ri cua s6 ftu6 pMi tra hipn tai va s5 thu6 hoan l4i.

56 thud phni trn hien tai ttuqc tlnh drra t€n thu nhfp chiu thu6 tong n[m. Thu nhfp chiu $ud klec v6i lqi
nhuin ftuln duqc trtnh bny t€n b6o c6o k6t qun hog tlsng kinh doanh vl thu nhgp chiu thud lfiOng bao
g6m c6c lfioin thu nhfp hay chi phl tlnh Oru6 tro4c ttuqc khdu tn} tong cic nlm kh6c @ao g6m cn 16

mang sang n6u c.6) vd ngodi ra khdng bao gdm cic chl ti€u khong chiu frud holc khong tluqc kh6u trt
COng ty c6 nghla vU nop thue thu nhop do6[ nghiQp theo th# su6t ZZX ttntr t€n tnu nh{p chiu thu6.

Tbu6 thu nh|p hoen bi duqc tfnh t€n c6c Hronn ch€nh lfth giiia gi6 ti gbi sd ve co sd dnh thu6 thu nhAp

cria cdc khoin mgc tii sin ho{c c6ng nq t€n b6o c5o tii cblnh vn tluqc ghi nhan theo phuong ph6p bnng

ceD d6i kd to6r. Thu6 thu nhip hotn Ini pMi cA phni duqc ehi nhAn cho dt ct c6c khotn ch€nh IQch rrn
thdi cdn rAi sen thu6 thu nhAp hoen $i chl tluqc g[i nhin khi chic chEn c6 di lqi nhuAn tlnh thu6 trong
tuong lai d€ khiu tnl c6c khonn ch€nh lfoh tq- thdi.

nru6 ttru *6p noan hi ifuqc xec dinh theo thud su{t dU tlnh s€ 6p dgng cho nlrn tai sin duqc thu hdi hay
nq phdi d ttugc thanh todn- Thu6 thu nhsp hoan hi duqc ghi nhsn vio b6o c6o k6t qut ho?t dODg kinh
doanh vd chl ghi vio v6n chri sd hru khi khotn thud d6 c6 lien quan tt6n c6c kboAn mpc rfuqc ghi dring
vdo v6n chri sd hftu

Tni sen thu6 thu nhip hoen hi va thu6 thu nhip holn l4i phii tre rtuqc bt tst khi COng ty c6 quyen hqp
ph6p d€ bU Et gitra tii sin flue ftu nhfu hiQn hnnb vdi rhu6 thu nh{p hiQn hanb phei nop vn lfii c6c tAi sh
Oru€ ftu nh6p holn lai vd thud ftu nhAp holn lni pMi rn ff€n quan tfi druC thu nh{p doanh nghiQp rfuqc
quen lt bdi cr)ng m$t cc quan thud va COng ty cO dy dinh ttratr at *u, thu nhfp hifn hinb b€n co sd

auAn.

ViF xic ttinh thu6 thu nh$p doanh nghifp phni n$p vd tbu€ tu n$p troan tgi crla Cong ty ctrn crl vdo c6c
quy dinh hi€n henh vd rhu6. ruy nhie4 nh[ng quy dinh ney tbay d6i theo timg thdi ki vi vi* xdc rtinh sau

cnng va thu€ thu nb{p doanh ng[iQp tuy thuQc veo k6t qun ki6n ft cta co quan thu6 c6 thlm quyAn-

C6c loai thu6 ktdc duqc {p drrng theo cdc luit thu6 hi€n hr"h Bi Vier Nam.
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cONG Ty cO pHAN pHAN B6N vA H6,l cIrAr oAu rcri urtx nAc
TAng 4, Tda nhn ViQn Dlu khi Vi€t Nam

rEuyfT MrNH BIo c.{o r r CHINH fii6p eco) uiu s6 r osoroic thuy& nirt nay h nQt b,Q phQn lqp tnrt vi 
"h tlirq" alc rl,6ng tbi wid bdo cdo tdi chirt kin theo

5. TItN vi. cAc KIo,iN TUoNG DT'oNG TITN

Kinh, cAu Hn Noi

TiCn m6t

TiAn gui ngen hAng l:h6ng lcj han

Cfc khoen tuong dumg ti€n (.)

PMi thu khich htoig ln cdc b€n li€n quan
(chi ti6r Einb biy tei muy6t mintr s5 zly

CAc khich hAng kh6c

.| TRA TRI/dc cHo NGTIOI BdN

Tri tnrfc cho ngudi bdn ngiin hen |i cdc b€n fien
quan (chi ti6t rtnh bfy ei Thuy6t mhh sd 29)

E. HANGTONlclo

3Vlzn0r5

(t) cdc khoan hrong rtmng ti6n qi ngey 3l th6ng 12 nin 2015 phtn dnh c6c khodn ticn gri c6 k! han g&
dr 0l rhrng ddn dudi 3 tl6ng tai c6c ngen hAng thucmg m{ v6i Hi suAr tt 4lolnlm d6n q,y"lod^. -

PHAI TITU NGAN HAN cOA IaI^icH HANG

Cho nnm tii chlnh k€t thtc
B6o c{o tii chfnh

12 frm2015

3Ut2not13ul2n0l5
vt{D

114278.379

15 .922.458.997

87.500.000.000

VIID
82.816.165

19.38 t.84t.540

68.000.000.000

103.535.737.376 E7 .464.657 .705

t?

IG

tl
)l
i

.1

6.

3Ul2nol5
YI'D

3tn2n0l1
VND

2.337.404.0662.180.472.076

19.871.676

2.2W343.752 2337.404.065

3tn2nol5 3unnou
VND VIID

8.907.788.000 30.878.470.020

_ &907.7t&000 30.87&470.t20

3Ul2nOV
c g6c \phdng Gi{ g6c Dg phdng

Hnng mua tlang tli tlutmg

Nguy€n liQrr vfi feu

Cdng cg dlng qr

Chi pht siLn xu6t, kinh
doanh dd dang

HAng hof

c0ng

V'IID
7.407.925.000

160.721.268

t9.285.121

43.883.350.364

VI\D VI\DVI\D

19.140.000

40.274.209.975(3.000)

51.471.2E1.753

l2

(3.000) 40.293349.975



cONG Ty cd pHiN pnAt n6n vA H6e cnAr oAu rcd urirv ni,c
Tlng a, Tda nhf Vien DAu khl Vi€t Nam
167 Trung KtnlL QrI6n CAu ci6y, Hn NOi

Bilo c{o Oi chlrh
Cho n[m tii chinh k6t thrlLc ngiy 3 I th^\e 12 ntm 2015

TIUYfT MrNH BAo cAo rer cHimr fli6p theo) lrr,iu sd s 09-nx
Cdc thuyit ninh ndy td nQt bQ phfu lgp *art vi crin dac dpc rtdtg thdi v6i hio cio titi chtnh tln theo

9. TING, crAurArsAlco DINH n0! HINH

NU crh, MIy n6c Ptmr Sr Tfi6t bi Tli dr
vit tilh tnic tfiir bi vtu rti vlr pt0[! d dhl tlto T6lr dI!

VNII VNII VND YND VNII VIYD

NGT'YTNGil

Td rgry 0U0Unl5 za.tn3lLrn
uru sirn ntiri

TInC khic

Tlunh li nhu-ong hitr

T;i ryty lln220l5

- L7t1.8.617 l-t96.{61632 5&D1200 332L71+617

- 1256.1m.000 75.0t6.000 - 1331.1t6.000

r2r.r2r.000 - 12t.12t.000

01e.t09.091) 019.t09.09t)

2&07r3t119t l2&l2t,0m 1970.713.617 t.t5l.7{1!|l 51t29t2n 3{57tJt9-$6

GilTnImoMONLUYId

Tfrgly0li0l20l5 t32153J55

Tr{ch khd! hro nong dn 1.975.574.U4

Thanh lj, nhuqng b.in

Lt13.129.607 t.6llJ7&ll0

4703462t6 |0.737.329

- (119.109.091)

3{23L9t3 .u0206.st5

135.t23.300 2,692.4u.739

(119.109.091)

l

i

n

r
'T

p
aTd lgty 3lnZIlls

cilrRtcdN4l

Td cgry 3n2l201s

Td lgry 0nl20l5

fi2n.t3&ng 2313.4?5J93 1.602.20631t 17005&213 l{Jt2-t79233

r?.?rotB.lt9 t2&t2t t0 lsgt267:tu a9-ft6.193 373J34987 2[lt&3{0323 ING
19.?sr7{&xt t7t5ld0r0 ,t1lc7 s22 50.0ti&2$7 2t.ot5n062 ilJITT

L0t
:rN
jr - 1

t0.

Nguy€n gi6 cdc tAi sin c6 dinb htru hlnh dt [:h6u hao h6t nbrmg van ct'n sri 4ng hi ngny 3l thdng 12 n6n
2Or51i2.r16.354.57S tt6ng (tai ngay 3l rhtng t2 nam 201l: t SAzJAI.AAO iils,). - '

cIil PHiTR{ TRr.fdc DAI H4,N

3Ul2no15 3Vl2nU4

Tidn Oru€ vln phdng

Chi phl trn mdc dai fun khic

tl. TAt s/iN Tnuf TEU NH.,lp HoiN LAI

vffD
2.961.110.700

E66.163.128

VNI)
4.935.184.500

306.403.955

3.t27 .273.t2t 5.241.5tt.455

Chi phf tr{ch trufc
chn c6 h6r ttol

VIiID

710.44t.647

(710.U8.647)

628.224.971

Chi& khiu thwng
md tfn fnh

VND

1.725.215.6t7

(1.725.245.617)

1.229.765.911

VND

2.435.694.264

(2.43s.694.264)

r.857.990.882

T6nc c0ne

Tj ngly 0l/012015

Hoin nhfp thu nh$p thu6 thu nh4p

hoen l4i nlm trudc

Thu nh{p thu6 thu nhAp hoen l+i
ghi nhfn tong nlm

T;i ngly 3l/122015 62t.224.97r

l3

1.229.765.911 1.t57.990.tt2

4z



cONG TycOpHANpnAN n6x vA H6r cnAr pAu xnl nr$,x rAc
Tdng 4, Tda nhA ViQn Ddu khl Vipt Narn
I 67 Tnmg Kin[ Qu{n Clu GiAy, Ha NSi Cho n[m tAi chtnh k6t thrtc ngiy 3 I thdns t 2 n[m 20 I 5

THuyfT MnyH B.{o c^o Tfu CHINH Cri6p tbeo) MAu sO B 09-DN
Cdc tlruydt nirt nay ld n bA phdn hop thdnh vi cin ttttqc dpc ,il,6ng thdi vdi bdo cdo tdi chfrt kim theo

I2. PHATR.{NGTIdBANNG.{NHAN

Phai trn ngudi bdn li c6c b&r li€n quan

(chi ti6t rtnh bdy hi Thuyet minh s6 29)

Cdc nhn cung c.6p khfc

3unni6 3vnn0l4
VND V'I\D

7283.858.969 r5.357.836.148

9.153572.7Et r5.977.13&3tn

NGLTdI MUA TR.i TIIN TRI'6C NGAI rrrn

B60 c{o Oi chlnh

1.869.713.819 619.302.1&

3Ut2n0r5
VNI)

3.186.100.001

2.607.488.000

2.063.088.000

1.799.005.821

3ul2t20r4
VIID

4.389.867.000

3.4%.332.5;

| 248.819 .677

\
c.

IUI

rl
M

I

C6ng ty TNIIH ViQt M!
COng ty C6 phAn PMn b6n Phn Qu!
COng ty TNHH Dich vU vn Thwng nrei Quy6t Hien

Xi nghipp Kinh do6nh Luorry lhrc T6ng h{rp ttutng 8 -
Chi nMnh COng ty C6 phAn Luong Orgc m finh

Cdc k'Mch hdng kh6c

Ngudi mua ld cdc b€n li€n quan

(chi ti6t rtnh bAy qi Ttuy6t minh s6 29 )

Tnui vA clc lcroiN PHft NoPNHA NUdc

Chl tiSu Phlli n6o

9.655.681.422 9.135.0t9.177

1389.410.723 894.096.903

7.808.887.712 2.803.734.412

1.u2.452.r42 145.951.000

3.000.000

,\-\4
TY\
tl l.lr

ITE

v
t4.

Thu6 thu nl$p doonh nghiQp

Thu6 ftu nh$p cd nh&r

thuA nrOn Uii

c0ng

3.921.886.758 6.690.735.36

I 58.605. I 75 | .429 .797 .967

- 3.000.000

,L0m.491.933 8.12:t533333 9254319.8sd 2.949.ffis.412

CHI PHI PHAITRA NGiN HAN

Phni ffi c6n b0 nh&r vi€n Cdng ty

Cdng ty TNHH Deloite Vi9t Nam

ViQn DAu khl Vigt Nam

C6ng ty Bio hi6m PVI Hn NOi

Bio hi6m xE hfi Quin CAu ci6y

3Ut2n0t5
vtfD

2.760.662.108

62.865.000

18.000.000

12.251.02r

1.789.920

3rn2n0l4
YNI)

3.104.749.131

62.865.000

61.697 .902

l4

2.855.568.049 3.229312.033

.+L



c0rc ry cO rnir pHAN s6n vi H6l cH.Ar oAu rcri MrtN slc
Tlng 4, Tda nhi Vi€n Ddu khl Viet Nam

cAu HeNoi
B{o do Oi chlnh

Cbo nrm tii chlnh kgr thic 3l thdns 12 Dnm 2015

3utu20l5 3ulu20l4

Ilruytr MnrrH Bio cAo r^t clrhyH fii6p theo) uiu sO n oqpx
Cdc thuy& nirt nny h nQt bQ phQn lryp tharrh "i cdn augc apc ding tlti vhi bdo ctio tdi chinh kln theo

16. PHAITRANGANHANIaIAC

17. vONcHosdHtru

Phii ffi ngin hp khtc

Chi6t kbAu thuong mgi

Kinh phi c6ng tloin

Phni ffi ng;n han kh6c

s6 ar gi lgry ornmllr

Lqi I[uF totrg rrD

Tdcn qW

tncouE

sd ar qi Irry lnz2o(
Phi! loli hi 6€0 Ti6og t 2002011

s6 or rd ryty ornli'2os

Loi o[u{o totrg iro

Trlch Qut Xleo ft'ttng phric lqi (i)

chir d t'ic (i)

sd ou qi Igry rul2ots

VNI)

5.589.845.(X9

36.244360

1 .235.357.876

VIID

7 .E42.025 .530

32.754.364

69.289.718

5.861.447.2t5 7.9U.069.6t2

Vfugdp Qutdirta Qut dy pnhg l4inh{rnr$ut
ctudnt'nlr phlttrih Oicthi dur phla ph6l

\
\a
\

a,t l

I
)

VND VND VNT'

lztfnMnm $99n.82 339tnn.ns
VND

t9.t55.U&9t

26.t60.N2.t52

(s 232.t60.57t)

(2 r .600.000.000)

YNl,

r16.t{6.6{J99

26.1fi.W).t52

(3.924.120.12t't

(21.600.000.000)

130t.010.113

lmm.m.m 12n2:n.a2 +mt.717.9tt It{t3.69tJ7t l,'.fiL7fi,nt
1.70t.717.9tt 6.mt.747.gtE',t

lm.mumm &99.@5.750 It{t3.6!rtl73 r,'.1$L7t7.glt

25.179.1t224t 25.tT9.1n24t

(3.776.922.337\ Q.n6.9n3n

00.100.000.000) 00.E00.000.000)

tzxmm.m |.99r,tEs750 29.ttr5.251.1t{ 15tm5276.93r

(D Theo Nghi qoy6t Dsi HOi d6ng cd dOng s6 I0/NQ.DHCD ngiy 15 
.q6ng 4 nam 2015, c6 ttrc nem

2014 iluqc Dfli HQi ddng c6 if6ng ph€ duyQt ld 20.400.000.0@ ddng. N[m 2014, C6ng ty & tom chia
cho c6c c6 ddng 9.600.000.000 ttdng, phAn cnn lai 10.t00.000.000 tldng tE ttuqc chi tA bdng ti6n
trong ntrm 2015-

Ngoei 14 Cong ty thrtc hiQr t4m nich qui khen thudng phric lqi blng 15% lqi nhuan sau tu6 theo td
hoflch phen ph6i lqi nhu{n nIm 2015.

V6n diCu g

Theo ci6y chrtng nhfn rbng hj kinh doanh s6 0t02886150 tbay d6i Dn thrft 09 ngey lE tl{ng 8 n|m 2015
do Sd Kd hosch vn DAu t thenh ph6 Ua N6i c6p, v6n AAu lQ crla C6ng ty ld 120.mo.m0.000 tfdng. Tei
ngiy 3l thtog 12 nnm 2015, v6n diCu l9 cua COng ty tluqc c6c cd dong g6p tli, cq thd nbu sau:

l)
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CONG ry cO pH.iN pnArv ndx vA n6^L cHAr oAu ranl u$r nAc
TAng 4, Tda nhe vien Dau khi Viet Nam
I 67 Trung Kinh, QuAn Cdu ci6y, Ha NOi Cho nem tai chtnh kii thric ngny 3 I th6ng I 2 ntun 20 I 5

THLtyf,T MtryH BAo cAo rAr cniNH Gi6p rhco) u-Au sd n op-olr
Cdc thttyait ninh ndy td nAt bA phdn hW thdnh vd cdr tfiryc d\c tlong tht)i voi bdo cdo tdi chinh kim theo

r7. vON cHtr sd Hot [i6p tbeo)

Ibeo Gi{y chrftng ntfn V6o iE g6p4i ngty V6nfig6p{i ngiy

m.000.000.000

3.600.000.m0

3.600.000.m0

3.600.000.000

3.600.000.000

3.600.000.000

l2.000.000.000

860 c{o lii chlnh

3ln2t20t1
}'IYD

90.000.000.000

3.600.000.000

3.600.000.m0

3.600.000.000

12.000.000

C5 ibng

T6ng C6ng ty Phnn b6n vi H6a
chAt DAu k}i- C6ng ty Co phin

Cdng ty TNHH To6n Xuin

C6ng ty TNHH Hdng Thdnh

C6ng ty TNHH Thuong n4i V{t
tu T6ng hgp Toan \6n

Cdng ty TN[{H Bing Tuy€n

LOng ry L,o pnan I huong [41
Dich vU Binh Sam

Cic c6 tl6ng kh6c

90.000.m0.000 75,00/0

3.600.000.000 3,au/o

3.600.000.000 3,wo
3.600.000.000 3,wo

3.600.000.000 3,au/o

3.600.000.000 3,0u/o

t2.000.000.000 10,00/"

Itrrg kf kinh tunh 3lll2l20l5
VND YO !1YD

18.

120.000,000.000 100% 120.000.000.000 r20.000.000.000

BO PHAN THEO LINH VUC KINH DOANH

Hoat dQng chlnh cia Cdng ty li kinh doanh c6c loai phin b6n vi c6c stur ptrdm hOa chAt khec srt Ofng
trong nong nghiep, c6c hogt <lQng sin xu6t kinh doann Urac chi6m ti trqng kh6ng tl6ng k6. Theo tt6, th6ng
tin tai chlnh rinh bdy t6n Bdng c6n d6i kC rodn tai ngdy 3 | th6ng 12 ntun 2Ol5 vi todn bQ doanh thu chi
phi trinh bey tren 860 cdo k€t qua ho?t tlsng kinh doanh cho ntrm tii chlnh k6t thric cung ngiy chi y6u I€n
quan d6n ho4t <tQng kinh doanh c6c lo4i ph6n b6n. Doanh thq gi6 v6n theo tirng mft hing vi hoet d$ng
san xu6t kinh doanh ttuqc hlnh bny t4i Thuy6t minl s6 19 va s6 20.

Trong ntur! c6c san phAm ph6n b6n cua COng ty (fuqc ti€u th\r cht y6u d khu vgc MiAn Bic, COng ry
khdng c6 ho6 <tQng xu6t khdu, theo tt6 COng ty kh0ng bp 860 c6o bQ phNn theo khu v.uc tlia lg.

DOAITH TrrU BaN UANC VA CUNC C.,{p DICH VU

NIm 2015

Doanh thu Ur€ Pht My

Doanh thu hdng h6a kh6c

Doanh thu cung c6p dich vg

Donh lhu En bimg rA cung c6p dch qg

Chi& lll6u thuong n4i

Doanh thu ph6t sinh trong nim v6i c6c b€n li€n quan
(chi ti6t rdnh bny t4i 1-huy6t minh s6 29)

1.440.E39-127.676 1261354.989389
(17.936-493.882\ (r5.s83.390.517)

r.422.902.633.794 1.245.771.594.472

VIID

1.226.,188.1E9.000

r9s.s07.&3.n2

r8.u3.294.773

NIm 20r4
VND

1.090.493.169.986

156.279.428-797

14.582.3y).ffi

t6

445-458.?20.E56 385.859.6/.2.203

-+ l_.



cONG ry cO pH,iN pHAN BON vA HOA cHir DAU rcd urtrv nAc
Tang 4, TOa nhe ViSn DAu kbi ViQt Nam
167 Trung Klnll Qufn C6u Gi6y, Hn NQi

BAo c{o Oi cblnh
Cho nim tii chlnh kdt thrlc ngdy 3 l th6ng I 2 nnrn 20 I 5

THuyfT MnEr BAo cAo rAl cniNH Cri6p rheo) LrAu sd r os-ox
Ctic thuyi* ninh ndy Id nlt b0 phdn hgp thinh vd ain Atqc ilpc iling thdi voi bdo cdo tdi chinh kim theo

20. crrivONHANG BAwvA ptcnW cuNc cip

Gi6 v5n Ure Phf M!
Gi6 v6n hing h6a kh6c

Gi6 v6n cung cAp dich vg

cHI PHi SAN XUAT, xTnH ooITvH THEO YfU TO

Chi phi nhdn c6ng

Chi phi khAu hao tei san c6 dinh

Chi phi dich vg nua ngoli
Chi phl kh6c bnng tidn

23.

Thu nhfp tlr chi6t kh6u

Thu tt thanh li
Tei sen dugc khuy6n rai tt TOng COng ty

Kh6c

Cic khodn chi phi Hn htng ph5t sinh trong nim
Chi phl nhdn vi€n bd.n hAng

Chi phi dqng c!r, dO dirng

Chi phi ttr6u hao TSCE

Chi phl dich vu mua ngodi

Chi phi bing tidn kh6c

r344.456342.451 t.177 391.125507

NIm 2015 NIm 2014

NIm 2O15

VNI)

|.t41.u7.455.8t2

188.3t8.491.217

182m395.352

NIm2ol4
VND

1.0r2.o13.t39.3@

l5l .7l1 .615 .952

13.ffi370246

21.

VIID

17.085.757.133

2.7U36t.121

37 .991 .722.236

4.O92.1E5.533

VND

rs.353.76r.393

2.650.249.853

20.932.453.675

4.064.319.447

I,
r/
,IR

I

\

a,

6t.87 4.026.O23 43.000.7t436t

DOAIIH THU HOAT DONG TAI CIIftTH

Doanh thu hoat tlong tii chlnh chri y6u phdn 6nh khoan lni tiAn gui c6lc' hen duoi 12 thing ph6t sinh trong
ndm tAi c6c ngan hang thuong mqi.

TITU NHAP KHT(C

NIm20r5 NIm20l4
V'I\[D

3.000.000

r2t.12t.000

5.@.0@

VAID

4376.n6.2r7

'262.8sO278

r36.728.000 4.639,426.495

24. cHr pHi Bi(N H,ING vA cil prt' euiirv lf poenH xcnrEp

Ntrm 2015 NIm 2014
vfaD

9.375.023.96

63.363.891

2.180.703.58s

15.518.8t6.854

| .414.t8/.547

vflD

7.&5.862.795

154..181.636

2.031.s96.46

15 .221 .O83 .372

1.70t.081.298

l7

2t552.092.t43 26.514.105.567

-t l"v



cONG Ty cO pH,AN pHAr n6x vA H6l cHlr oAu xui nrrtn n{c
Tdng 4, TOa nhn Vien Dlu khr Viet Nam
167 Tnmg Klnll Quin CAu ci6y, HeNOi Cho nim tii chlnh k& thtrc ngny 3 I th6ng I 2 nam 20 I 5

rrruYfT MINH Bio cAo TAr cniNH fii5p theo) nr,l,u sd n os-oN
Cdc tluy& nirt nny h n\t bO ph\n lpp thdrh ud 

"'it 
dttgc dp" iting tbi v6i bdo aio tdi chtnh kDm theo

24. CHr pHi BAN HANG vA cHr prd euAN Lf DoANH NcHrEp GiSp thco)

NIrr 2015 NIn 2014
VAD VITD

Clc khoiln chi phf quin f doenh nghifp phlt sinh trong nlm

B{o c{o tii chlnh

Chi phl nhltn viCn quan lf
Chi phl dd dnng vdn phdng

Chi phl Hrdu hao TSCD

Thu6, phl vt lQ phl

Chi phl dlch vU mua ngoii

Chi phf bing tiAn kfrA

CHI PITI TITUf TITU NH4P DOANH NGHIDP HIFN HANH

16.254.614.108 lsJaL76G723

7.710.733.t67

228.094.576

523.657.536

3.000.000

5.405.586.310

2.383 .542.st9

7 .947.898.s98

371.362.139

618.653.387

3.000.000

4.406.458.224

1.834.394.375

4
r$\.''/

iai

)E

li
q0
\2015

vtaD

32.447.yr0.995

508.536.950

8.,145.413.098

11.07 t.337 .563

30330533.4t1

22Yo

6.672.717 366
18.018.000

34.t0t267.907

767 -625.E34

11.071.337 .563

4.595.379.475

4134,.451.E29

22o/o

9.095.E{t7.4U

1.280.291.917

2014
VND

Lqt nhufn tnrtrc ihuS

Diiu chinh cho thu nhfp chiu thu6

CQng: Cic khoin chi phl l:Mng dupic kfdu Eir

Chi phi chi6t khAu vi chi phi tlch tudc
Trft Thu nhip kh6ng tlnh thud

Chi phl chi6t khAu tAm tlnh vi chi phi tr{ch tudc nlm
tu6c d! rln rfiSu kiQn ghi nhfn nlm nay

Thu nhip chiu thu6

Th# sudt

Thu6 thr nh$p doenh nghiep phii nSp

Thu€ thu nhap doanh nghipp nnrn w6c b6 sung

Chi pht thuS thr nhfp doonh nghiQp hiQn htnh

LAI cO BiN TRIN cO PIilTU

Lql nhufn seu thu6 thu nhfp dornh nghifp

- Tqm dch Qui Khen tlu0ng phric lqi

Lqi nhusn d6 tfnh lli co bin tran c6 phi6u

55 cd phi6u ph6 thOng blnh quin luu hinh trong kj
Lti cc bin trOn c6 phi6u

6;6m.735366 r0376.ts9319

Ntm 2014
Nim 2015 (Trlnh biy hi)

VIID VNI)
25.179.442.248 26.1ffi.802.452

(3.776.922.337) Q.924.r20.428)

21.4V2.559.911

12.000.000

j:

250t,.-<
tLt I

rix |lti

JIT]
.NA

.1P

22236.682.424

12.000.000

1.8s3

l8

1.784

+,



cONc ry cd PHAN rHAt ndx vA n6il cHAr pAu xHi lvilix sAc
TAng 4, Tda nhi Vien DAu khMet Nan

THUYETMNH BAo cAo rAr cnlxs Gi6ptleo) lliu sO n oqpx
Cdc tWAt ninh nny ld nQt bQ phfrn hgp tnArl vi oi" arrvc apc il6ng tbi voi bdo aio tdi chinh klm theo

27. CAUXfTnTU0HOATDoNG

NIm 2015
VNI)

Chi phl thu€ ho4r tlQng t6i thieu de ghi nh4n vao
b6o c6o k6t quA hogt dQng kinh doanh tong ntrm

TAi ngny kdt thtc nlm tni chfnlL COng ty cd cdc ttrodn csm k6t thu€ hod dong kh6ng huy ngang vdi llch
thanh todn nhu sau:

KlnlL ciu

Trong vdng mQt ntrm

Tt nim th{r hai d6n nnm thrt nIn

Tii sin tii chlnh

TiEn vn cdc kho6n tuong tluong tiAn

Phai thu k{r6ch hang vt pMi thu khic

T6ng cfng

C6ng ng tli chfnh

Pbai ffi ngudi bin vn phni ffi k'hic

Chi phi pMi tre

Cho nlm tei chlnh k6t thfc

| .97 4 .073 .800

Ntm 2015
VNI)

1.974.0?3.800

987.036.900

B{o c{o tii chlnh
l2 &n2015

NIm 2014
VNI)

2.378.798.712

1.974.073.800

2.961.110.700

NIn 2014
vtII)

2.96r.110.700 4.935.184.5{Xl

Khoin thanh todn thuE ho?t dong ftC hien chi phl thu€ vtrn phdng theo Hqp ddng s6 l52U20 nD
VDKVI{/PVFCCo Norri kJ ngAy l0 th{ng 6 ndm 20ll vn Php lpc Hqp d6ng s6 2 ngny t4 thdng 5 nlm
2014 vd vi* gia hen thdi gian thu€ vln phdng tai TOa nhd ViQn DAu kht Vi€t Nam rong thli hAn 3 nIn kd
tir ngdy 0t thing 7 n{m 2014 rl6n ngdy 30 thfng 6 nnm 2017.

CONG CU Tfu CHTNH

Quin { nii ro v5n

C6ng ty qunn lf ngudn v6n nhi'm tlArn bio rlng Cong ty c6 the vta hoat dong li€n tUc vila t6i da h6a lqi
lch cia c6c c6 d6ng th6ng qua t6i uu hda s6 du ngudn v6n va c6ng nq.

CAu tdc v6n cria Cdng ty gdn phln v6n tbuQc sd h&u cria c6c c6 dong @ao gdm v6n g6p, c6c qug dv fir
vd lqi nhuln sau lhu6 chua phen ph6D.

Cfc chlnh sfch k5 tofn chfi y6u

Chi ti6t c6c chlnh sdch kd to{n chrl y6u vd c6c phuong ph6p mn C6ng ty 6p dng (bao g6m cec tieu cru CE

g[i nhfn, co sd xic ttlnh gin tri ve co sd ghi nhin c6c kho6n thu nhfp vd chi phD d6i vdi ttng logi ai srn
tii chlnh vi c6ng nq tii chlnh duqc tlnh bty t4i Thuyiit minh s6 4.

C{c lo$ c6ng cg Oi chfnh
c tri shi s6

3ulu20ts
VNI)

103.536.737 .376

2.527.248.648

I 06.063.9E6.024 t9.a79sr&2u2

3Ul2nOA
vflD

87 .4&.657.705

2.414.860.497

15.978.775.713

94.905.941

23.888.453.556

t55562902
T6ng {ng

r9

16.073.6 .654 24.W.0rG458
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cONG Ty cO pHAN pHANBdNvAHOAcHIT oAu rcrl nutr nAc
TAng 4, Tda nhA Vign DAu khl Vi€t Nam B{o c{o tii chfnh

CAu Gi6y, Hn Cbo nem Ai chinh kdt thfc 3l th6ns 12 ndm 2015

THuynT MNH BAo cAo rAr cnimr gi6p theo) u.lu s6 r oqon
cdc rhuyt* ninh nnry Id nQt bQ phgn hqp tha* vd ail Aryc alc il6ng tbi voi bdo cdo tdi chturt kam theo

2t CONG cV Tfu cniNH gi6p theo)

Cdc lo?i cong cT tii chlnh (Ti6p theo)

cong ty chua ddnh gif gi6 ri hqp $ crb tni sin ai cblnh vA c6ng ng tAi chlnh rai ngey kgt thfc nid ai
chlnh do Tbong tu s6 zlozcff.ff-f-BTc do BQ Tni chlnh ban hnnh ngiy 06 rh{ng I I nem 2009 c.Th6ng tu
210') c0ng nhu c6c quy dinh hiQn hdnh chua c6 hudng d6n cU tn6 v6 vigc xac dinh gi6rihqp tJ cia c6c Ai
sdn tai chlnh vi cong nq tai chrnh. Thong tu 210 ycu clu ep dpg chuAn mgc bdo c6o ai chtnh eu& td vC
vi* trtnh bly b6o c6o tAi chlnh vi rhuy6t minh thong tin tt6i vdi c6ng cu tii chtnh nhung *trong rlua ra
hudng dln arcmg rtucng cho vift rttoh gi6 vi ghi nh6n c6ng su tni chinh bao gdm ci 6p dpng gi6 fi hW Iy,
nhim pht bgp vdi ChuAn mgc b6o c6o tAi ctlnh Qu6c t6.

Mgc ti€u quin g rii ro Oi chlnh

C6ng ty .g xey dpg bQ th6ng qutn lJ nfi ro nhirn ph6t hiQn vt tf6nh gin cdc nli ro me COng ty phei chiq
thiA Ep c6c cblnh sech vi quy ttnh ki6m so{rt rui ro 6 mrlc chip nh{n tfuqc. HQ th6ng quto lf nni ro ttuqc
xem x€t l?i dinh ki nhim phnn 6nh nhtng hay ddi cia dieu kien thi hrdng vi ho?t rtQng crla C6ng ty.

Rrli ro tAi chlnh bao gdm nli ro th! ruUng (rti ro ve gi6 hang b6a), nii m tln dung vi nli ro thanb khodn.

Qldn U nii ro vi gid hbtg h\a

C0ng ty mua hdng h6a tt COng ty m9 - Tdng COng ty phlin b6n vn H6a chdt DAu khi - C0ng ty C6 phAn vn
c6c nht 6ung s6p t'ong nudc ttd phttc vu cbo ho4r dSng sin xudt kinh doanh. Do vfln cong ty se chiu niri ro
tir viec thay d6i gi6 b6n crla heg h6a- COng ty khong thuc hien c6c bi,On ph6p phdng ngta rui ro niy do
thiiiu thi tudng mua cdc cing cu tii chlnh niy.

Rii ro tln dqng

kli ro tln dung xey ra khi mQt khich htng hoAc dt5i 6c ld6ng ttdp 0ng rtuqc c6c nghia v9 tong hqrp ddng
d6n tf6n cec dn tlft tai chfnh cho cong ty. c6ng ty cd chlnh sicb tin dlng phn hqp vi rhutng xuy€n theo
doi dnh htnh dC ddnh gin xem Cong ty cd chiu nli ro tln dung hay kh6ng theo tt6 c6ng ty khong c6 bCr kt
rui ro tln dgng trgng y6u nio v6i cdc khich heng hoAc d6i tdc.

Qudn g t*l m thanh khodn

MUc dlch qunn ry rui ro rfienh kloin nhim ,$- beo d'i nguh v& dd d6p rimg cac nghia vU tni chlnh hi€n

ei ve tong tumg lai. TInh tbanh lfioin cfing duEc COng ty quin li nhim dnn bno mfc phu trOi giFd c6ng
nq d6n hqn vn tAi sen d€n hen tong nnm d muc c6 th6 duqc ki6m so6t d5i voi s6 v5n mA Cong ty tin ring
c6 thd teo ra trong DIm tt6. Chlnh s6ch cria COng ty h theo d6i thudng xuy€n cdc yCu cAu v! ftanh khoen
hign Ci vA dU ki6n trong tumg lai nh;n rfnm bno Cdng ty duy Ei d0 m&c 4r phdng ti6n mit cdc khoin
vay vd ltrl v6n md cdc c6 dong can kdt g6p nnin Oap Ung cec quy .rinh vd dnh tlanh khoan n8dn tan va
dni han hon.

Cdc bing dudi d6y tinh bny chi ti6t cac nuc d6o han theo hqp ddng cdn lgi d6i vdi tii sin tii chlnh vi
cdng nq tAi chlnh phi ph{i sinh vi t}di h{n ih'nh odn nhu d! ttuqc th6a thu{n Cdc bnng ney duqc trtnh
bAy dga t€n ddng ti6n chua chi6t kh6u cu. tli sin tli chfnh vd ddng tiBn chua chi6t khdu crla c6ng ng tii
chlnh tlnh theo ngiy sdm nhar mA COng ty pMi fe" Vifc trtnh bdy rhong tin tni sdn tAi chlnh phi pMi sinh
h can thi6t dC hi6u duqc vigc qu{n lj nli rc thanh khoin crla COng ty khi tlnh thanh khoin ttuqc quen lf
t€n co sd cdng nq va tni san thu6n-
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cONG Ty cd pHAN pHAN B6N vA H6,c, cH.,lr nAu Kr{ rvrrtn nAc
Tlng 4, Tda nha Yien DAu kh{ Vi€t Nam

Kinll CAu Cho ntrm rii chtnh kdt thrtc
860 c{o Oi chinh

12 nIm 2015

Dufl I nln Tt l-5 nln Trtr 5 nln T6ng

VND VND VNI) VNI)
103j36.737.376 t03.536.737.376

TITUYTT MI\TH BAo cAo TAI CHINH fli6p theo) M,fU s6 B O9-DN
Aic tlruydt nirt nnry IAr nft bQ ph,Sn hqp *ort 

"d 
c'h aqc dlc i!6ng thdi v6,i bdo aio tdi chtnh kam theo

2& coNccuTfucHfrngi6ptreo;

Qudn g rnt ru thanh ,hodn Qt6 fico)

3Unnus

Tidn vi cfc khoin tucmg itumg tidn

PMi thu kh6ch htng vi pMi rfiu khic

T6ng drg

PhiLi d ngudi b{n vt phii tr:i kHc

Chi phl phii bi
T6ng {ng

Ch0nh Ifth thenh khoin tbuln

3l/l2ll0l4 (Tdnh bty lf)

Ti6n vi c{c khotn tuong ifucmg ti}n

PMi dtu k{tich itng vt phii 6u khic

T6o9 cirg

Phti d ngudi bdn vi phii hi khnc

Chi phl pMi hi
T6ng cfng

Cb3nh lich lhenh }hoir thdo

2,414.874.64t 112.374.000 - 2.527.24t.64t

\
J

t

,

rm.951.512,024 112374.U0 - 10c063.9t6.024

Drfil n Ti l-5 nlm Trfu 5 aln T6rs
VNI)

t5.97t.77 5 .7l3

94.905.941

VNI! VND VNI)

- t5.97t.775.713

- 94.905.941

=q

I

iI
ut

t 6.073.6tt .654 16.073.6t1.654

89.t77.9m370 I12J74.000 t9.990J04370 I!

<,
'-/,.

rilcl

0t
\vt,>
\

D[fi I oID Ti l-5 dm Trln 5 nln T6ng

VNI)

t7 .464.657 .705

2.414.860.497

VND VNI) VNI)

- t7 .464.657 .705

- 2.4t4.t60.497

r9J79518J02 t9"t795ltJ02

Dudi I dn Tir l-5 nin Trtn 5 nln T6nc
VND

23.888.453.556

155.562.902

VNI) VNI' VND
- 23.888.453.556

- t55.562.902

24.044.016.45t 24.M.0r5.4s8

6sr355[.744 65tt55)1.744

Ban ci6m d& d6nh gi6 rui ro thanh khodn d mria th4t. Ban cidm d5c tin tu&ng Ong COng ty cO tb€ teo ra
Arf ngudn tidn dd Cap rng cdc nghia vg Ai chlnb kfii ddn h4n.
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cONG Ty cO pHAN pnAxs6NvAH6,c, cH,ir pAu KHi urix r,i,c
Tdng 4, Tda nha Vi€n DAu khi ViQt Nam

Danh s{ch cdc bCn li€n quan:

BGn litn ouan

Tdng Cdng ty PhAn b6n vir H6a chdt Diu kht - C6ng ty Oi phAn

COng fy TNIIH Toen XuAn

Cong ty TNHH H6ng Thenh

C6ng ty TNHH Thuong n4i Vft tu Tiing hqp Toan Van

C6ng ty TNIIH Bing Tuy€n

C6ng ty C6 phAn Deu tu N6ng nghi€p Hi N6i

C6ng ty Cri phdn thuong rgi Dich v9 Binh S6m

Doanh nghi€p Tu nhAa Thanh San

(nng ty C0 phen Thusng rBi Thdnh Nam

COng ty Oi phan H6a phAm DAu khi DMC - Miin Bic

COng ty Oi phnn Xmg diu DAu khi th6i Binh

C6ng ty Cb phin Cing Dich vy Diu khl Ti5ng hgp Thanh Ho6

Cong ty O5 elan rnan b6n vA H6a ch6t DAu Lht D6ng Nam BQ

Cong ty CO phAn Quin tj vd Phit tridn nhn Diu khi M€n Narn

Chi nhAnh T6ng C6ng ty Phar b6n vi H6a ch6t D6u khi
- c6ng ty 05 phdn

Trong ndm, COng ty tl?t c6 cdc giao dich sau vdi c6c b€n li€n quan:

Dqnh thu Hn hlng rd cung cap qch rt!

T6ng cong ty PhAn b6n vd H6a ch6t Diu kht - c6ng ty c6 phAn

Chi nhdnh T6ng C6ng ty Phan b6n ve H6a ch6t Driu khl - C6ng
ty C6 phin

Cdng ty C6 phAn XIng dAu DAu Krt ThAi Btnh

Doanh nghiPp Tu nhdn Thanh Son

C6ng ty C6 phln H6a phim Diu khl DMC - uidn Bic

Cdng ty TNHH Toin Xu6n

Cdng ty TNHH Hdng fiAnh
C6ng ty TNHH Thuong nBi Vat tu Tiing hqp Toan Ven

C6ng ty TNHH Bihg Tuy€n

C6ng ty C6 phAn rhuong rBi Dich vU BLrh SAm

C6ng ty CO phAn Deu tu N6ng nghi€p ID NOi

C6ng ty C6 phAn Ho6 Dlu vd Xo Sgi DAu khl

COng ty CO phAn Thuong nni Thdnh Nam

Bdo c{o tli chlnh
Cho nlm tdi chlnh k6t thrlc 3l thAns 12 n[m 2015

ldi ouan h€

C6og ty rf
Oi tl6ng cta C6ng ty

LO OOng CUa t ngIy

Cti rt6ng cia C6ng ty

O5 d6ng cria C6ng ty

Oi ttdng cria C6ng ty

Cb tl6ng cria C6ng ty

Oi <l6ng cta C6ng ty

Qi ddng cia C6ng ty

C6ng ty cing Tep dodn Diu kbi VQt Nam

C6ng ty cing Tap donn Diu khi VQt Nam

C6ng ty cing TAp donn Dau khl MQt Nam

COng ty ctrg C6ng ty rre

C6ng ty cr)ng C6ng ty n4

Don viphu thuoc C6ng ty rE

cAu GiAy, Hn Ngi

THUYET MINH BAo cAo rll,r cdmr Gi6p theo) Dri.u s6 n os-ox
cdc thuy.it ninh nay h nQt bQ ph,fn hqp thanh vi c,in itrqc ttqc tl6ng thdi voi bdo cdo titi chinh kim theo

2e. NcHrppw vA so Duvdr cAc Bir r,6r qu,{N

0.\

rY
lur

rI
.M
4
1

2015
VI\ID

A.M.n23l1
4.t@.376.570

3.63.500.000

9.%5.@0.000

3.820.000.m0

14.E02.750.m0

64.823.930.500

26.132.484-0fo

32.986.700.000

55.7EE.165.0@

57.572.030.000

34.6m.000.0@

1D.827.352.475

VND

13.4t2.178.559

7U.y3.376

8.950.009.524

18.196.761.905

14.3r3.333.336

28.621.710.4E1

52.905.m7.624

4.5U).36l.Egl

.73t.529.146

55.128.r61.909

s0.503.859.505

59.732.58/,.947

2014
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cONG ry cO pHAr pnAr ndr vA HOA cHir DAu xHi udx nic
TAng 4, Tda nhd Vien Dlu khl Viet Narn

Ceu Ha Noi Cho ntun tAi chlnh k6t thtc
86o cdo tli chfnh

12 ntun 2015

2015 20t4

THIIYtT MINH BAO CAO riI crriNH (Ti5p theo) M,iU s6 B Og-DN
cdc thtyrit ninh nry td n6t bQ phdn hqp thdnh vd cin dvqc ilpc rldng thdi v6i bdo cdo tdi chinh kim theo

29. NGr[Fp W vA sO or/ vdr cic niN LttN euAN Cri6p theo)

Trong nam, C6ng ty tl6 c6 c6c giao dlch sau vdi c6c b€n li€n quan (Ti6p theo):

Gi{ tri hing mue rl {ch qr cung cdp

T6ng C6ng ty Phlin b6n vd H6a chAt Diu kht - C6ng ry C6 phAn

Chi nh6nh T6ng C6ng ty Phan b6n vA H6a chdt DAu khl - C6ng
ty c6 phiin

TSp donn DAu kni Qu6c gia Wt Nam

COng ty C6 phdn quen ly ve Khai th6c Tdi sdn Diu kht

COng ty TNHH Thuong rnai VAt tu T6ng hqp Toan rr'en

COng ty C6 phAn Cang Dich v\r DAu khiTdng hgp Thanh Ho6

COng ty C6 phdn Qudn g vd Ph6t ridn nhi Ddu khiMidn Nam

Vrfn Diu khf VrQt Nam

Thu nh{p cria Ban Gi{m d6c v} Chrl tich COng ty:

Lucrng ve c6c lfioen phtc lgi kh6c

Phii thu kh6ch htng

Chi nhCnh Tdng C6ng ty Ph6n b6n vd H6a ch6t DAu khi- Cdng ty
C6 phin

Ti5ng COng ty PhAn b6n vi H6a ch6t DAu khl - C6ng ty C6 phren

Tri trndt nM cung c6p

T6ng Cong ty Ph6n b6n vi H6a chAt DAu kfrl- C6ng ty C6 phen

Phid trt nht cung cip
T6ng C6ng ty Phdn b6n vi H6a ch6t Ddu Krl- COng ty d phen

Chi nh6nh T6ng C6ng ty Phin b6n vd H6a chit Diu kht - C6ng ty
(, pnan

C6ng ty C6 phin Quin I vi Khai th6c Tii sAn Ddu Krt

C6ng ty CO phAn Quan f vi Ph6t tri6n nhA DAu kni MiAn Nam

Cdng ty TNHH Thuong ngi Vit tu T6ng hgp Toan Ven

Phii tri khic

TOng C6ng ty PhAn b6n vi H6a ch5t Ddu khl - C6ng ty c6 phAn

2014

4.160.144.555 3.173.651.547

3Ut2t20t5 3l/12t20r4

vttD

t.128.119.069.9E0

214.183.810.781

35E.063.3r3

535.999.600

4y.67E.2n

253.724.n1

2015
VI\'D

4.1@.144.555

VNI)

1.0f.2.67r.2N.778

56.726.6f,2.080

321.189.442

92E.7s6.457

49.6t7 .307 .474

1.393.16r.7E4

272.771.M

7.503.562.745

:\
e\\
\a

^rf 

,t!

t'

^\7

vnaD
3-173.651 .547

T?i ngdy 3 I th6ng I 2 ndm 20 I 5, s6 du chri y6u vdi c6c b€n li6n quan nhu sau:

VND

ffi.498.912

1.573.973.164

8.907.788.000

,163. l l 8.352

6.651253.%1

159.486-7s6

vND

5s.514.003

2281.890.063

30.878.470.s20

358.479.W

14.858.560.200

80.074.!)68

46.M9.914

14.652.000

1.147.503.234

4h



cONG ry cO pHAN pnAx s6N vA n6l cnAr oAu rcri urin rAc
T6ng 4, Tda nhd Vi€n DAu khl Vi€t Nam 860 c{o tAi chlnh
167 Trung KInh, Qufn CAu Gi6y, Ha NQi Cho nim tAi chlnh k6t thic ngay 3l th6ng 12 nam 2015

rHuyfT MrNH B,io cAo rAr crfmr [i6p theo) MAU s6 n Oc-oN
Cdc thnyi* ninh ntry td nlt b0 phdn hW thanh vd ciin ttqc ilpc rt6ng thdi voi bdo cdo ,di chinh kim theo

29. NGHrfp vU vA s6 oU vdr CiC snN LriN euAN Gi6p theo)

Ter ngey 3l th6ng 12 nam 2015, s6 du chri y€u vdi c6c b€n li6n quan nhu sau (Ti6p theo):

3unno's 3ut2t20t4

C{c kho{o nguiri mua tri ti6n tnrOc

Cdng ty TNIIH Toin Xudn

C6ng ty TNHH Hdng Thirnh

C6ng ty TNFIH Thuong n4i VAt tu T6ng hgp Toan Ven

C6ng ty C6 phin Xang diu Diu khi Th6i Blnh

C6ng ty TNHH Bing Tuy6n

C6ng ty CO phan Deu tu N6ng nghiQp llt N$i

COng ty Cri phAn Thuong ngi Dch vu Binh SAm

Cdng ty Oi phAn Thuong Mgi Thinh Nam

Doanh nghiQp tunh6n Thanh Ssn

sO L$u so SANH

VNI)

2.250.0@

8.030.000

92.931.375

360.0@.000

10E.91.500

340.95t.6X

39E.W.m

6E.049.0@

10.230.0@

VND

189.700.000

2E7.m0.0@

@.096.903

356.400.000

MQt s6 s6 lifu so s6nh tr€n Bang Cen d6i kC b{n tai ngdy 3l rh6ng t2 nim 2014 vA B60 ceo K6t que boer

ItQng kinh doanh cho n5m tai chinh k6t thic ngdy 3l th6ng 12 nam 2014 tta duqc trinh bdy lai theo hudng
dan cia Th6ng tu s6 200/2014fff-BTC do BQ Tii chfnh ban hdnh ngny 22 th6ng 12 nlm 2014 hu6ng dan

ch6 dO k6 to6n doanb nghifp d€ pht hqp vdi vigc so s6nh vdi si5 lieu cta nlm nay, c1r thd nhu sau:

'ne0 Qry{l Crt 86152006/QIEIC ltrroTh6 tu s0 200/2014/TI-BTC

Itr chi li0r il! sO 31/122014 T€nchlti0r

VNI)

BiNcciNDor|dmiN

lNgrL6
l. Qoi diutuphitt an 417

2. Qui dy phdng tii chinh 41t

Bio 0(o ldr QUi HoArDoNc xrNH

l. ral co oan mn co DnEu /u

rfuccrtrodrxiro,fui

INsdrfr
l. Qui diu tu ph6r triin 4lt
.4n

8.99.025.750 Trinh bdy [i vd d6i II{ s6

- Kh6ng co chi ti'eu tuong fng

4gm.$2
4.m.747.gtE

TIOATDONG XINH DOANH

1.853 'lhay d6i phucmg ph6p ttnh

+\___
Nguy6n Ti6n-Hung
Nguli l$p bitu

Ngay I8 thdng 02 ndn 2016

D[ng
K6 toAn trufng
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