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CONG TV CO PHAN TAO V1NH HAO 
BAO CÁO CUA HQI DONG QUAN TR 

Hi dng quàn tr! COng ty han hnh d6 trInh bàn báo cáo nay cüng vá'i các báo cáo tài chinh 
dä du'o'c kim toán cüa Cong ty cho nàm tài chInh kt thüc vào ngày 31 tháng 12 nám 2018. 

1. Hidngquãntr 

HOi dng quàn tri COng ty du'cng nhiem  trong näm 2018 Va d4n thOl dim Ip báo 
cáo nay bao góm: 

Ho ten 	 Cht'i'c dan!? 

- 	Ong Lam Diu Phi 	 Chü tich  HDQT 
- 	Ong Nguyn Trung Nghia 	 Thành viên 
- 	Ong Thai Duy Quang 	 Thành vién 
- 	Ong Lam Su Minh 	 Thánh viên 

Trong nâm 2018, không có su' thay di thành viOn Hi dng quàn tn. 

2. Ban kiim soát 

Ban ki4m soát COng ty du'o'ng nhim trong nàm 2018 Va d4n thO'i dirn tap báo cáo 
nay bao góm: 

Hç ten 	 CIu'rc dan/i 

- 	Ong Tniêu Quang Cu'O'ng 	 Tru'&ng ban kim scat 
- 	Ong Dng The" San 	 Thành viên 

Ong Tru'o'ng Xuán Nam 	 Thành viên 

Trong näm 2018, khOng có sçr thay d61 thânh viOn Ban kim soát. 

3. Ban Giãm dôc 

Ban Giám dôc COng ty du'o'ng nhim trong nãm 2018 vi dn thô'i dim lap báo cáo 
nay bao g6m: 

Hç ten 	 ChCrc danh 

- 	Ong Lam Diu Phi 
	

Giám dóc 
- 	Ong Lam Su Minh 
	

Phá Giám dóc 

Trong nâm 2018, không có su thay di thành viên Ban giám dóc. 

4. Try so' hoat dOng vii các dun vi tru'c thuôc 

Try s& cOa COng ty dt ti thOn Vinh San, xâ Vinh Hào, huyn Tuy Phong, tnh Binh 
Thuân. 

5. Linhvu'ckinhdoanh 

Theo Giy chü'ng nhân clang k' doanh nghp S6 3400516059 clang k' Ilan du ngày 
04/02/2008 Va clang k' thay d6i Ilan thü' hal ngay 09/11/2016 do So' 1(4 hoach va 04u 
tu' tinh Binh Thuân c4p, các ngành ngh kinh doanh cüa Cong ty bao gm: 
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- San xut tao Spirulina, san xut th'c phm, thu'c phm dinh du'O'ng, thçi'c phm 
chü'c nàng; 

- 	San xut m9 pham, xà phông, cht ty rü'a,Iàm bong và ché phém ye sirih; 
- 	Bin buOn do" dung khác cho gia dinh (Hang m9 ph 6m); 
- 	San xuét thü'c an gia sUc, gia cm Va thüy san; 
- 	San xuât phân bón và hçp chét ni top. 

Hoat dông san xut kinh doanh cüa COng ty dn thO'i dim !p báo cáo nay bao g6m: 

San xut tao Spirulina. 

6. 	Dânh giá tinh hinh kinh doanh 

TInh hinh tài chinh cüa Cong ty tai ngày 31 tháng 12 nàm 2018 cOng nhu' két qua 
hoat dông kinh doanh Va CC Iuông Iu'u chuyén tièn tê cho nàm tài chinh két thOc vào 
cOng ngày nêu trên du'p'c thô hiên trong báo cáo tài chinh tO' trang 6 den trang 22. 

Các kt qua tài chinh 

L6 thun tO' hoat Ong kinh doanh 
- 	L6 tO' hoat dng khác 

Tong Jo kOtoán tru'o'c thu6 
Chi phi thuê TNDN hin hành 

- Lôsauthu 

 

(312.711.899) VND 

	

(282.368.256) 	VN, 
(595.080.155) VNLA, 

	

- 	VN\ 
(595.080.155)  VNb-f 

 

 

  

7. Dc dim hot ciông cOa doanh nghiêp trong nãm tài chinh có ành hu'ó'ng din' 
báo cáo tài chInh: Không có 

8. NhU'ng sçi' kiin phát sinh sau ngày két thOc ki kê toán näm 

Hi dóng quàn tri Cong ty cam kelt rang không cO su'  kin quan trong nào xay ra 
trong giai don ké tO' ngày kt thOc niên d6 tài chinh cho den ngày Ip ban báo cáo 
nay cn phái diu chnh s6 lieu hoãc khai báo trén báo cáo tài chinh. 

9. Kiém toán 

Chi nhánh Cong ty TNHH Kiém toán Sao Viêt duvc chi dinh kiem toán báo cáo tài 
chinh nàm 2018 cho COng ty. 

10. Cong b6 trách nhim cüa Ban Giám dôc d06  vó'i báo cáo tài chinh 

Ban Giám dec Cong ty chlu  trách nhim lap báo cáo tài chinh phán ánh trung thu'c 
Va hçp l' tinh hinh tài chinh, két qua hoat dOng kinh doanh va lu'u chuyén tin te cOa 
Cong ty trong tCrng nàm tài chinh. Trong viêc lap báo cáo tài chinh nay, Ban Giám 
d6C du'yc yêu cu phái: 

- 	Lu'a chçn phO hap và áp dung nht quán các chinh sách ké toán; 
- 	Th'c hiên các xét doán va các u'o'c tinh k4 toán mt cách hp'p l và than trong; 
- 	Trinh bay các nguyen tc ke4  toán dang du'?'c áp dung, tOy thuôc vào su khác 

biêt trong yéu cn du'çvc cOng bô và giái trInh trong baa cáo tài chinh; 
- 	Lap báo cáo tài chinh trên co sO' ho?t dng lien tuc trU' tru'O'ng hap khong the gig 

dinh réng COng ty sé tiép tuc hoat dng lien tuc; 
- 	Thiét lop,  thu'c hin vâ duy tri he thông kiém soát ni bô nhem ngán chàn và phát 

hin các gian Ian và sal sot. 
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Ban Giám dóc xác nhân rng Cong ty dã tuân thu CáG yêu cu nêu trén khi lap báo 
cáo tài chinh; các so k4 toán thich hcp du'oc lu'u giü' dy dü cM phân ánh ti bt k' 
thôi di4m nào, v&i mü'c do chinh Ac ho'p I' tinh hinh tài chinh cüa Cong ty va báo 
cáo tài chinh du'o'c lap tuán thu các Chun mu'c k4 toán vâ Ch do ké toán doanh 
nghiOp Vit Nam. 

Ban Giám dóc cung chiu trách nhiêm dam báo an toàn cho tài san cua Cong ty, vi 
vây Cong ty dâ thirc hin các blén pháp thIch ho'p cM ngàn chn và phát hiOn cac 
hành vi gian Ian và sal pham khác. 

11. 	Phé duyèt báo cáo tài chinh 

Theo ' kn cüa Hi cMng quàn tn, không CO khoân n' khOng Iu'ô'ng tru'O'c hay các 
khoán nç khác có the lam ánh hu'&ng nghièm trçng den khà nàng thanh toán no' cüa 
COng ty. 

Cho den ngày lap ban baa cáo nay, Hi d6ng quàn trj Cong ty cho reng không CO bet 
k tlnh huéng nào có the lam sai léch các Se lieu du'o'c phán ánh trên baa cáo tài 
chinh cüa COng ty và khOng cO yen cM 	bet thu'ô'ng nào co the ánh hithng den khà 
náng hoat dông lien tuc cua Cong ty và COng ty cO khá näng hoán trá cac khoán nQ' 
den han trá. 

Theo ' kién ca Hi d6ng quán tr, Bang can d6i ké toán, Báo cáo két qua hoat dng 
kinh doanh va Thuyét minh báo cáo tài chinh dInh kern dã du'ç'c lap và the hin trung  f(C( 

thy'c và hap l' ye tInh hInh ho?t dng cüa COng ty vào ngày 31 tháng 12 nàm 2018, 
phCi ha p vó'i Chuén mu'c  và Ch4 d6 k4 toán doanh nghip Vit Nam hiên hành va 
các quy djnh pháp I' có lien quan den viêc lap Va trinh bay báo cáo tài chinh. 

Binh Thuân rigay 24 thang 01 nãm 2019 
.CHUTICH 

( 	LHQ DONG QuAN TRI 
Cru 

T!\OVHt./ 

OG 	-" 

LAM DIU PHI 
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CONG TY TNHH KIEM lOAN SAO VIT 
Sao Viet Auditing Company Limited 
386/51 Lé Van S), Phuöng 14, Qun 3, TP. H6 Chi Minh 
Tel: (84-028) 3526 1357 - 3526 1358 • Fax: (84-028) 3526 1359  •  Email: svc-hcm@vnn.vn  0 	 

 

SO: 06/2019/S VCT- BCKT 

BAO CÁO KIEM TOAN DOC LP 

KInh gui: Hi d6ng quãn trl và Ban Giám dc 
Câng Ty Co phân Tao Vinh Hào 

Chüng tôi da kim toán Báo cáo tài chinh ctia Cong Ty CO phn Tao Vinh Háo ("Cong ty") 
du'o'c lap ngày 14 tháng 01 nàm 2019 tU' trang 6 den trang 22 kern theo, bao gôm: Bang can 
dOi kb toán ti ngày 31/12/2018, Báo cáo kOt qua hoat dOng kinh doanh, Baa cáo lu'u chuyn 
tin tO cho nàm tài chinh két thi.ic clng ngày Va Ban thuyêt minh báo cáo tài chinh. 

Trâch nhiêm cüa Ban Giám dë,c 

Ban Giám dOc Cong ty chlu  trách nhim ve^ vic lp Va trinh bay trung thçi'c Va hp I' baa cáo 
tài chinh ca Cong ty theo Chuân mic kO toán, Chê d6 kê toán doanh nghiap Viêt Nam và 
các quy djnh pháp l' có lien quan dOn viêc lp và trinh bay báo cáo tài chinh và chiu trách 
nhiêm v kiOm soát nôi bô ma Ban Giám dOc xác dinh  là can thiOt cia dam bào cho viac  lap vá 
trInh bay báo cáo tài chinh khOng có sal sot trong yOu do gian Ian hoac nham Ian. 

Trách nhim cüa Kiam toán viên 

Trách nhiam  cüa chüng tOl là dra ra ' klan v Báo cáo tài chinh du'a trOn kat qua cüa cuôc 
kiam toán. Chüng tOi cia tiOn hành kiOm toán theo cac Chu-an mu'c KiOm toán Viêt Nam. Các 
chuan mçj'c nay yêu cu chüng tOi phài tuân thu chuân mçvc Va các quy dlnh  va do dü'c nghO 
nghip, lp kO ho?ch Va thgi'c hian  cOng  viac  kiOm toán dO dt du'p'c su darn báo hQ'p l' ye 
viac liau báo cáo tài chinh cüa Cong ty cO con sal sOt trong y4u hay khOng. 

COng viac  kiOm toán bao gm thci'c hian  cac thu tcic nharn thu thâp cac bang chu'ng kiam toán 
va cac sO Iiau  và thuyOt minh trOn báo cáo tài chinh. Các thO tuc kiam toán du'o'c Iu'a chpn 
du'a trOn xét doán chuyOn mOn cüa kiOm toán viOn, bao gom dánh giá rul ro cô sal sot trong 
yOu trong báo cáo tài chinh do gian Ian  hay nhâm Ian. Khi thçi'c hian  dánh giá các rUl ro nay, 
kiOm toán viOn dä xem xét kiêm soát nal ba cüa Cong ty liOn quan dOn viac  lp và trinh bay 
baa cáo tài chinh trung thçi'c, hap l' nhâm thiOt kO các th6 tçic kiOm toán phü hç'p vO'i tinh hinh 
thçj'c t& tuy nhiOn khOng nhàm muc duch du'a ra kiên ye hiêu qua cüa h6 thOng kiOm soát nal 
bO cUa COng ty. Cong viac  kiOm toán cOng bao gOm viac  dánh giá tinh thIch hp'p cüa cac 
chinh sách kO toán du( áp dung và tlnh hap I' cüa các u'O'c tlnh kê toán cua Ban Giárn dOc 
cOng nhu' dánh giá viac  trinh bay tOng the báo cáo tài chinh. 

ChUng tOl tin tu'O'ng rang cáo bang chü'ng kiOm toán ma chUng tOi cia thu thp dc là day dii 
va thIch hqp lam co sO' cho ' kiOn kiOm toán cia chUng tOl. 

VAN PHONG CHI NHANH TP.HCM 	 VAN PHONG CHI NHANH CAN THO 
366/7A Chu Van An, Phuông 12. Qu4n Binh Thinh, TP.HCM 
Tel: (84-028) 3553 3730 -3553 3731  •  Fax: (84-028) 3553 3732 
Email: saoviet1011@vnn.vn  

La 66, DuOng s6 11, Ithu clan cu cong ty Cd phan xáy dung TPC3n TWI 
P.Hung Thnh, QCáI Rang, W.Cn Tho 
Tel: (0292) 3765 999  • Fax: (0292) 3765 766  •  Email: svc-ct@vnn.vn  



V kiên cüa kim toãn vièn 

Theo kn cüa chUng tôi, báo cáo tái chinh dâ phán ánh trung thu'c và hçp Ii', trên các khia 
canh trQng yu tInh hmnh tái chinh cOa Cong ty Co" phn To Vinh Háo tai ngày 31/12/2018, 
cüng nhu két qua hot dông kinh doanh và tInh hInh Iu'u chuyén tièn té cho nàm tài chinh két 
thüc cüng ngáy, phO hap vO'i Chuén mu'c k4 toán, Ché dO ké toán doanh nghiep Vit Nam và 
các quy dinh pháp I' cO lien quan dn vic lap và trmnh bay baa cáo tài chInh. 

 

Q ~ 

 

Nguyn Quang Nho'n, Kiém toán viên 
SO Gy CN fKHN kim toán: 0325-2018-107-1 

DiT 	hiên Nga, Giám dôc 
So Giy CN DKHN kiém toán: 0462-2018-107-1 
Chi nhánh Cong ty TNHH Kiêm toãn Sao Vit 
Can Tho', ngáy2J1 thang 01 nâm 2019 
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CONG TY CO PHAN TAO VINH HAO 
	

Mu s 6 : B 01 - DN 

BANG CAN DOI KE TOAN 
T?i ngày 31 thing 12 nàm 2018 

TAI SAN M5 S6 
Thu yet 
rn/nh 31/12/2018 

Dcyn vi tInh: VND 

01/01/ 2018 

A. TAI SAN NGAN HN -- 100 5.024.745.682 4.753.299.194 

I. Tin và các khoãn twang cfu'o'ng tin 110 V.1 188.684.435 195.133.632 

1. Ti 6n 111 188.684.435 195.133.632 

2.Cáckhon tucmn9 durang tiên - 112 - - -- 

II. Du tu' tài chInh ngân han 120 V.2 3.200.000.000 3.400.000.000 

3.DautunamgtCidênaydáo han 123 3.200.000.000 3.400.000.000 

I!!. Cãc khoàn phài thu ngàn han 130 V.3 102.455.383 92.760.562 

1. Phâ thu ngn han cCiakhàchhàng 131 11.531.399 16.736.399 

2. Tràtru'O'c cho ngui bàn ngn han 132 17.500.000 - 

6. Phâi thu ngn han khàc 136 79.555.383 85.338.562 

7. Du phong phài thu ngn h?n  khó 661 137 (6.131.399) (9.314.399) 

8. Tái san thiu ch 	x6' I' 139  
IV. Hang tôn kho 140 V.4 1.533.605.864 1.065.405.000 

1.Hàngtnkho 141 3.898.844.578 3.524.230.221 

2_y' phOng giàrngia hAnq ton kho 149 _.65.238.714) (2.458.825221) 
V. Taisãnngãn han khãc 150 - 

1. Chi phi trâtr&cngnhan 151 - 

2. Thu e^ GTGT dc khu trü' 152 . 	- 
3. Thue va càc khoân khác phâi thu Nhà Nc 153 - 
4. Giao dlch  mua bàn Il trài phiu Chinh ph6 154 - 

F Tài san ngn han khàc 155 - 

B.TAISANDAIHN . 200 3.318.137.142 4.185.54Q4'30 
I. Các khoán phái thu dài han 210 

1. Phàt thu dài han khàch hang 211 - 

4. Phái thu dài han khàc 218 

 	5. Du ph6nq phái thu dài han khO 661 -- 

 

219 

II. Tàisán c6 dinh 220 3.318.137.142 4.185.540.930 
1. Tàisâncdinh hO'u hinh 221 V.5 3.318.137.142 4.185.540.930 

- Nguyen giá 222 12.849.831.207 12.849.831.207 
- Giá tr.i hao mOn JOy ke 223 (9.531.694.065) (8.664.290.277) 

3. Tài san c6 dinh vO hlnh 227 - - 

- Nguyen giá 228 - - 

- Giá fr/ haornOn IQy ké 229 - - 
W. BaAt  dOng san du tu' 230 
IV. Tài san dO' dang dài han 240 

1. Chi phi san xut kinh doanh dO' dang dài han 241 - 

2. Chi phi xây dtrng co' bàn dO' dang 242 - - 

V. Du tu' tài chInh dài h?n 250 
VI. Tàisándài han khác 260 

1. Chi phi trà truO'c dài han 261 - 

2. Tài san thuê thu nhp hoãn Ii 262 - 
3. Thit bi, vat tu', phu tüng thay th6 dài han 263 - 
4. Tài san dài han khàc 268 - 

TON(; CONG  TA! SAN 270 8.342.882.824 8.938.840.124 

Báo cáo nay phài cYu'cic dQC cL'ng v&i Bàn thtiyt ,ninh báo cáo tái chinh 	 6 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
I 
I 

NGUON VON 

II. 

I. V6nchts6, h0'u 

1. VOn gOp cOa chci sO' hu'u 

- c6 phiéu phO thông có quyen biu quyt 

- CO phiu tni däi 

2. Thng du v6n c6 phn 

3. Quy6n chpn chuyn 661 trài phiu 

4. V6n khàc cOa chO sO' hO'u 

5. 06 phiêu qu9 

6. Chênh tech dành gib li tãi sn 

7. Chénh Ich ti già hôi doài 

8. Qu9 dáu tu phàt trién 

10. Qu9 khác thuOc v6n chO sO' hO'u 

11. Lai nhun sau thuê chu'a phân ph 0- i 

- LNST chta phan ph6i IQy k4 d4n cuOl k' tru'&c 

- LNST chu'a phãn ph6i k' nay 

12.  

Nguôn kinh phi và quk khác 

1. Ngu6n kinh phi 

2. Nguon kinh phi dã hinh thành TSCD 

TONG CONG NGUON VON 

I 

A.NçYPHAITRA  
I. No'ngn han 

1. Phi tr6 ngLrO'i bàn ngn han 

2. Ngu&i mua trâ tin tru'&c ngn han 

3. Thue và càc khon phâi np Nhà nuc 

4. Phài tr6 ngu'Yi lao dng 

5. Chi phi phâi trâ ngn han 

9. Phài tr6 ngn han khàc 

10. Vay và ncy thuê tài chInh ngn han 

11. Du phOng phài tr6 ngn han 

12.Qu9khenthu'&ng,0UcIo'i 

II. No' dài han 

1. Phâi tr6 dài han ngLr&i bàn 

2. Ngui mua trà tin trt.c dài han 

12. Du phOng phi tr6 dài hn 

13. Qu9 phàttrién khoa hQc và cong ngh 

B.  VON CHU SY HU'U 

 

   

CONG TY CO PHAN TAO VINH HAO 

BANG CAN DOI KE TOAN 
Ta! ngày 31 thing 12 nãm 2018 

Mu so: B 01 - DN 

Ma sO 
ThuyOt 
rninh 31/12/2018 

Dan vi tInh: VND 

01/01/2018 

300 
310 

311 

312 

313 

314 

315 

319 

320 

321 

V.6 

V.7 

V.8 

210.048.307 210.925.452  
210.925.452 

152.274.708 

57.664.302 

210.048.307 

250.000 

150.947.377 

57.864.488 

322 986.442 986.442 
330 
331 

332 

342 

343 

400 8.132.834.517 8.727.914.672 
410 V.9 8.132.834.517 8.727.914.672 

411 12.000.000.000 12.000.000.000 

411a 12.000.000.000 12.000.000.000 

411b 

412 

413 

414 

415 

416 

417 

418 913.822.467 913.822.467 

420 

421 (4.780.987.950) (4.185.907.795) 

421a (4.185.907.795) (2.557.417.957) 

421b (595.080.155) (1.628.489.838) 

422 

430 
431 

432 

440 8.342.882.824 8.938.840.124 

CL r'hi 

JhAO 

I 
I 

   

   

Phm Ng9c Thanh Thäng 	Phm Ngçc Thanh Thäng 

Ngu'O'i lp 	 Ké toãn tru'O'ng 

Lam Diêu Phi 

Giám D6c 
Binh Thuân, ngày 14 thàng 01 nàm 2019 

Báo cáo nay phài du'ç'c dcc cLing vyi Bàn thuyt minh bâo cáo tài chInh 	 7 
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I 
CONG TY CO PHAN TAO VINH HAO 

BAO CÁO KET QUA HOAT DQNG KINH DOANH 
Cho nàm tài chinh kt thüc vào ngày 31/12/2018  

Mu so: B 02 - DN 

PI Dan vi tmnh: VND 

Chi tiêu 
Thuyt 

Ma so-  rn/nh Nàm 2018 

 

Näm 2017 

      

1. Doanh thu ban hang và cung cap dch vy 	01 	 1.786.154.300 
	

3.277.347.600 

2. Các khoân gim tr doanh thu 
	

02 
	

11.525.000 
	

7.835.000 

3. Doanh thu thu -an ye BH và cung cap dch vy 	10 	vi.i 
	

1.774.629.300 
	

3.269.512.600 

4. Giá von hang ban 

5. Lai nhungpveBHvãcung cap d!ch  vy 

6. Doanh thu hot Ong tãi chinh 

7. Chi phi tài chinh 

- Trong dO: Gbi phi íäî vay - 

11 	Vi.1 

20 	VI.i 

21 	VI.2 

22 	VI.3 

23 

1.442.811.667 

331.817.633 

218.090.447 

11.969.000 

4.042.570.034 

(773.057.434) 

179.442.018 

27.710.000 

      

24 	V1.4 	 121.964.350 	 89.924.908 

25 	V1.5 	 728.686.629 	 912.222.714 

	

(312.711.899) 	(1.623.473.038) 

31 	 - 

32 	V1.6 	 282.368.256 	 5.016.800 

4L0 	- .._k??!i 

50 	vi. lo 	(595.080.155) 	(1.628.489.838) 

11. Thu nhäp khàc 

12. Chi phi khác 

13. Lo'i nhun khâc 

I" 
14. Tong tç'i nhun kê toán trtrâc thuê 

8. Chi phi bàn hang 

9. Chi phi quán 19 doanh nghip 

10. Lqi  nhun thuân tü' hot dôg kinh doanh 	30 

15. Chi phi thus thu nhap doanh nghip hn hành 

16. Chi phi thu6 thu nhp doanh nghip hoãn li 

17. Lai nhun sau thuê thu nhp doanh nghip 

18. Läi co' ban trên cô phiêu 

19. Läi suy giám trên cO phiêu 

51 	VI.8 

52 	VI.9 	 - 

60 	vi. lo 	(595.080.155) 

70 	viii 	 (496) 

71 

(1.628.489.839.)  

(1.357) 

Phm NgQc Thanh ThànQ Pham NgQc Thanh Tháng 
	

Lam Diêu Phi 
Nguri lbp 	 Kb toàn tru'ng 

	
Giám 56c 
Binh Thuân, ngày 14 thang 01 nàrn 2018 

Báo cáo nay phái duc dcc cUng v&i Bàn thuyt rn/nh báo cáo Mi chinh 	 8 



TAo VINJ-I HAQ 

CONG TY CO PHAN TAO VINH HAO 

BAO CÁO LU'U CHUYEN TIEN TL 
Cho nãm tài chinh kt thUc vào ngày 31112/2018 

Mu SO: B 03 - DN 

(Theo phu'a'ng pháp gián tiêp) 

I 	Lo'inhuãn tru&c thud 

2. Diu chinh cho các khoán: 

- Khu haa tài sn co dinh 
- Càc khon du phOng 

- Läi, 10 chênh 16ch t' giá h6i daái do dành già lai 

các khaân muc  tin t 	CogOc nga?i t 

01 

02 

03 

04 

- Lãi, lo tCi haat c1ng d6u tu' 05 

- Chi phi 1äi vay 06 

- Cáo khoán di6u chfh khác 07 

3. Lq'i nhiin thot dng KD tru'&c tliay dOi von luLl dng 08 

- Tang, giám các khaán phi thu 09 

- Tang, gim hang ton kho 10 

- Tang, giâm các khoàn phái tr 	(khOng kO Iãi vay, thu e^ TN 11 

- Tang, gim chi phi Ira tru'O'c 12 

- Tang, giâm chU'ng khaán kinh doanh 13 

-TinIaivaydatrà 14 

- ThUe thu nhp doanh nghp cia np 15 

- Tin thu khàc tCi' hat dng kinh doanh 16 

- Tin chi khác cha hat dng kinh doanh 17 
LuuchuyntiOn thu ntühaatdOng kinh doanh 20 

IL LU'U CHUYEN TIEN TO' HOAT DQNG DAU TU 

1. Tin chi ciO mua sm, xäy Ong TSCD và cac TSDH khác 21 

2. Ti6n thu tü' thanh l', nhucng bàn TSCD Va CC TSDH khác 22 

3. Tin chi cha vay, mua các cOng cci nq ccia dun vi khác 23 

4. Tin thu h6i cha vay, bàn Ii các cOng cu nç ciia dun vi kh 24 

5. TiOn chi du tir gop vOn vàa dun vi khàc 25 

6. TiOn thu h6i dâu tu' gOp vOn vàa dun vi khàc 26 

7. Tien thu lãi cha vay, cO tO'c va Ici nhun thi'cc chia 27 

Liuchuy4ntnthuntu' hotdng dâu tiu' 30 

III. LU'U CHUYEN TIEN iO' HOAT DQNG TAI CHINH 
1. Tien thu tU phát hành CP, nhn vOn gop cOa chti sO' hO'u 31 

6. CO t(i'c, Io'i nhuân cia trà cha chO sO' hO'u 36 

Lu'u chuyn tn thun tu hat dng tài chinh 40 
Lu'u chuyen tièn thuãn trong ky 50 
Tien và tu'o'ng du'o'ng tiên dâu ky 60 
Anh huO'ng cia thay d& t' già hOl daái quy dOi ngai tb 61 

Tien Va tu'ng du'o'ng tièn cuOi ky 70 

Ecin vi tmnh VND 

	

151.002.693 	 59.996.910 

	

(6.511.821) 	233.221.292 

	

(374.614.357) 	 (90.057.345) 

	

(877.145) 	105.745.373 

- 	 27.136.688 
- 	 - 

- 	 - 
- 	 -IANH 
- 	 - 

	

(199.086.237) 	 (1.829.000) 

	

(430.086.867) 	334.213.918 

- 

- 

	

(3.200.000.000) 	(2.100. 000. 000) 

3.400.000.000 

- 

- 	 - 

	

223.637.670 	130.768.011 

	

423.637.670 	(1.969.231.989) 

	

(6.449.197) 	(1.635.018.071) 

	

.  195.133.632 	1.830.151.703 

	

Y188.684.435 	195.133.632  

Chi tiêu 	 Ma s6 	Näm 2018 	 Nãm 2017 
I. LU'U CHUYEN TIEN TU' HOAT DONG KINH DOANH 

	

(595.080.155) 	(1.628.489.838) 

	

867.403.788 	1.042.997.767 

	

96.769.507 	824.930.999 

- 	 - 

	

(218.090.447) 	(179A42.018) 

m Ngçc Thanh Thäng 	Phm Ng9c Thanh Thàng 
Ngi 	p 
	

Ké taán tru'O'ng 
Lam Dièu Phi 
Giàrn dOc 
Binh Thuân, ngày 14 tháng 01 nãrn 2019 

Báo cáo nay ptiái diJ'cYC dcc cUng v&i Ban thuyt minh háo cáo tài chinh 	 9 



CONG TV CO PHAN TAO VINH HAO 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHNH 
Cho niên do ké toán k6 t thUc vào ngày 31/1212018 
(The hin beng Vit Nam DÔng, ngoi trcr tru'&ng h(p CO ghi chO beng d6ng tien khác) 

I. 	DAC DIEM HOAT DONG CUA DOANH NGHIP 

1. 	Hmnh thu'c só'hü'u v6n 

COng ty Co ph 'an Tao Vinh Hâo du'cc thành lp theo Giy chCrng nhn dãng k' doanh 
nghiêp so" 3400516059 däng k' ln du ngày 04/02/2008 Va dàng kq thay dOi ln thü' 
hal ngày 09/11/2016 do S& K hoch và Du tu' tnh Binh Th4n cp. 

Theo Giy chO'ng nhàn dàng k' doanh nghip, vOn diOu 16 cta Cong ty là 
12.000.000.000, tu'o'ng Ong 1.200.000 co phn, menh giá m61 CO phn 10.000 và theo 
t' Iê nhu' sau: 

CO dông SO lu'crng 
c6 phal 

SO tièn Ti Ie (%) 

- 	COng ty CP Duc Hu Giang 376.300 3.763.000.000 31.36% 
- 	COng doan COng ty CP Du'cc Hâu Giang 140.000 1.400.000.000 11.67% 

Ong Nguyn Trung Nghia 155.000 1.550.000.000 12.92% 
Ba Nguyn Hoàng TO Nga 60.000 600.000.000 5.00% 

- 	Ong NguyOn HO'u Khôi 69.000 690.000.000 5.75% 
- 	Co dông khác 399.700 3.997.000.000 33.31% 

Cong  1.200.000 12.000.000.000 100,00%,  

Ngun vOn du tu' ciia chi si hCru th4 hiên trên Bang can dOi ke^ toán vao ngàyJ~ 
31/12/2018 là 12.000.000.000 Va phO ho'p vO'i tç' lé nêu trén. 	 /* 

2. Linh vy'c kinh doanh 

San xut cong nghip. 

3. Ngành ngh6 kinh doanh 

Theo Giy cht'ng nhân d6ng k' doanh nghip, các ngành nghè kinh doanh ciia Cong ty 
bao gm: 

San xut tao Spirulina, san xuet thçvc ph -am, thçrc phm dinh du'O'ng, thrc phm 
chO'cnäng; 
San xut m9 ph m, xà phOng, cht ty rCi'a,làm bong và chê ph Am v6 sinh; 
Ban buOn dol dung khác cho gia dinh (Hang m9 phâm); 
San xut thO'c an gia sOc, gia cm và thüy san; 
San xuât phân bôn và hcp chat ni to'. 

Hoat dong san xut kinh doanh cüa Cong ty dn thô'i di4m lp báo cáo nay baa gOm: 

San xut tao Spirulina. 

4. ChLJ ky san xuaAt kinh doanh thông thu'ô'ng 

Chu k' san xuât kinh doanh thông thtiO'ng ciia cong ty bt du tU' ngáy 01/01 và kelt 
thüc vao ngày 31/12 hang närn. 

5. Dac dim ho?t Mng cüa doanh nghip trong nãm tài chInh Co ánh htthng dn bão 
cáo tài chInh: khOng co 

Cdc t1iuyêt minit dinh kern 16 hO p/ian kliong the' tác/z nYi cilci bOo cáo tài c/zInh 
	 10 



CONG TY CO PHAN TAO V1NH HAO 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CH1NH 
Cho niên d6 k6  toán két thüc vào ngày 31/12/2018 
(Th6 hiên bang Vit Nam Ddng, ngoi trCr tru'Ong hc'p cO ghi chO bng crdng tin khác) 

6. Cu trác doanh nghiêp 

Tm s& ca COng ty dat ti thôn VFnh Scri, xã Vinh Hào, huyn Tuy Phong, tfnh Binh 
Thuân. 

7. Thông tin so sánh: 

So lieu  d6' lam co' s& so sânh là so" lieu trên Báo cáo tài chinh nãm 2017 dã kiOm toán 
bO'i Cong ty TNHH Ki4m toán Va Tu vn A&C - Chi nhánh Nha Trang. 

II. 	KY KE MAN; DN VI TIEN TE sCr DUNG TRONG Kt MAN 

1. Ky keA toán nàm 

K' kO toán nàm 2018 du'o'c bat du tii' ngày 01/01/2018 và kM thüc vao ngày 
31/12/2018. 

2. Dor vi tin td s& d(Ing trong keA  toân 

Do'n vi tin t6 du'o'c sr dung  trong k toán là dOng Vit Nam (VND). 

III. CHUAN MVC  vA CHE DO Kt MAN AP DUNG 

1. Che cTd ke toán áp dyng 	 4 
Cong ty áp dyng Ch4 dQ kO toán doanh nghip ban hành kern theo Thông tu' so-' 
200/2014/T17BTC ngày 22/12/2014 cta Bô Tài ChInh. 	

t 

2. Tuyën b6 v twin thu Chuan mu'c k toán và Chef  do keA  toán 

Cong ty dam báo tuân thO dy & các quy djnh cta Chun my'c kê toán Viêt Nam, các 
Thông tu' hu'ng dn Va Ch4 do k toán doanh nghiêp do Bô Tài ChInh ban hành trong 
viêc lap và trInh bay báo cáo tài chinh. 

IV. CAC CHINH SACH Kt TOAN AP DUNG 

1. Co' so' lap Báo cáo tài chinh 

Báo cáo tài chinh duc lap trên co' so' dOn tIch (trü' các thông tin lien quan dOn luOng 
tin). 

2. Các bai ty giá áp dung trong k toán 

Các nghiêp vu kinh tO phát sinh trong k' bOng ngoi tO du'o'c chuyOn ON thành VND 
theo t giá giao djch thçrc tO cüa nghiOp vu kinh tO phát sinh. Chênh Ich t' giá phát sinh 
do viêc chuyOn dOi nêu trên du'o'c ghi nhân vào chi phi tài chinh, hoàc doanh thu hoat 
dng tài chinh trén kOt qua hoat dng kinh doanh cüa nàm tài chinh. 

CuOi niên d k4 toán, s0'4 du' cia các khoán tiOn mt, tiOn gO'i ngân hang, n' phái thu và 
phái trâ Co gOc ngoai t du'çYc dánh giá Iai  theo t' giá mua ban cüa ngân hang thu'o'ng 
mai no'i doanh nghip mo' tài khoàn cong bO tai th&i diOm lap Báo cáo tài chinh. Các 
khoân chênh lOch t' giá do vic dánh giá lai nêu trên du'cc xü' l' theo quy dnh tai 
Thông tu' so" 200/2014/TT - BTC ngay 22/12/2014 cüa Bô Tài Chinh. Tai thô'i di4m 
31/12/2018, Cong ty khOng có so" du' các khoàn tiOn mat, tiOn gü'i ngân hang, no' phái 
thu và phâi trà cô gOc ngoai t. 

Các t/tuyêt minh dInh kern là bô p/ian k/tong the' tacit râi cila hdo cáo tài chIn/i 



CONG TV CO PHAN TAO V1NH HAO 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Cho nièn d6 kê toán kt thüc vào ngày 31/12/2018 
(The-  hin bng Vit Nam D6ng, ngoai tr(r tr&&ng ho'p cO ghi chU bng dóng ti4n khOc) 

3. Nguyen tic ghi nhân các khoãn tin và các khoàn tu'o'ng du'o'ng tin 

Tin va các khoàn tucYng du'o'ng tin bao g6m tin mt, tin gO'i ngän hang không k9 
han, tin dang chuyen Va CáC khoàn du tu' ngäri han  cO thô'i han thu hi không qua 3 
tháng k4 tü' ngày dâu tu' có khã nàng chuyên di dé dàng thành mt luvng tiên xác djnh 
và khOng có r6i 10 trong chuyn dôi thành tiên ti thô'i di4m báo cáo. 

4. Nguyen thc kex  toán np'phài thu 

Các khoàn phài thLI thu'o'ng mai  và các khoen phài thu khác du'Q'c phán ánh theo giá 
góc trü' di dii' phông phài thu khô dôi. 

Viêc trich lap và hoàn nhâp khoàn du phông no phài thu khO dOi du'oc ghi nhân vào chi 
phi quán l' doanh nghiêp trén Báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh. 

5. Nguyen tc ghi nhn hang ton kho 

Nguyen tc ghi nhn hang ton kho: Hang thn kho du'Q'c xác dinh trên co' so' giá góc. Giá 
góc hang thn kho bao gm chi phi mua, chi phi sen xuât Va CáC khoan chi phi lien quan 
trçrc tiép khác phát sinh de cô du'c hang thn kho 0' da diem và trang thai hin tai. 

Phu'o'ng pháp Ac dinh giá tri hang ton kho cuói ks': blnh quàn gia quyn 

Phuo'ng pháp hch toán hang ton kho: kê khai thu'0'ng xuyen 

Phu'o'ng pháp lap dir phOng giàm giá hang thn kho: so di,r phOng giàm giá hang t6n kho 
duc lap là so chênh tech giCi'a giá gOc cüa hang tOn kho Ian ho'n giá tri thu -an có the 
thu'c hiên du'c'c cüa chüng. Giá tri thun cO thO thçrc hin diro'c là giá ban u'âc tinh cüa 
hang tOn kho trü' chi phi u'àc tinh de hoàn thành san phm và chi phi u'&c tinh cn thit 
cho viec  tiêu thu chüng. Tai ngày 31/12/2018, so dii' hang ton kho bi giàm giá cn trich 
Ip dci' phông là 2.365238.714. 

6. Nguyen tàc ghi nhân và khau hao TSCD 

Tài san co" dinh du( trinh bay trên báo cáo tài chinh theo nguyen giá trü' di giá trj hao 
mon lüy k4. Nguyen giá tài san có dinh bao gOm giá mua hoc giá thành thçi'c tO va cac 
khoãn chi phi lien quan trirc ti4p phài chi ía tinh dOn th&i diOm du'a tài san co" dinh do 
vao trang thai sn sang sü' dyng. Các chi phi dà chi ra dê nâng cOp tài san co' dinh 
du'crc ghi tang nguyen giá cia tài san CO dinh dá. Các chi phi stva chO'a tài san co" dinh 
du'c coi nhu khoán phi tOn và du'Q'c hach  toán try'c tp hoâc phân bO dan vào chi phi 
kinh doanh trong k. 

KhOu hao tài san co dinh du'cyc tInh theo phu'o'ng pháp du'O'ng thOng, thO'i gian khOu 
hao tài san co" dinh du'çrc can Cu vào khung thô'i gian su' dyng quy dinh tai Phu lyc 1 
ban hành kern theo Thông tu' so" 45/2013/TT - BTC ngày 25/04/2013 cüa B6 Tài Chinh. 
Th&i gian sü' dung u'O'c tinh cho mt so" nhôm tài san co" dinh nhu sau: 

NhOm TSCD 	 Th&i gian khu hao u'&c tinh 

- 	Nhá cu'a, vat kiOn trUc 	 06 - 15 nàm 
- 	May m6cthi4t bi 	 04-12 nàm 
- 	Phu'o'ng tiên van tái, thiOt bj truyOn dn 	 10 nàm 

Các t/znyét rninh dinh kern 16 b6 p/için k/tong the' tách rài cia báo cáo tài chinit 
	 12 



CONG TY CO PHAN TAO V1NH HAO 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Cho niên d6 kê toán k1t thUc vâo iigày 31112/2018 
(The hin bang Vit Nam Oông, ngoi trcr tnr&ng hQp CO ghi chU bang dáng ti4n khac,) 

7. 	Nguyen tc ke toán các khoàn thu tu' ngän h?n, dài h?n  khác 

Các khon deu tiP ngen han,  dài han khác du'cyc ghi nhn theo giá góc. Dv' phàng gim 
giá du tu' ngen han,  dài  han  dirc !p khi các khoân deu tu' bi gim giá hoc doanh 
nghip nhân von gop du tu' b I& Trong nâm 2018, COng ty chi du tu' vao tien gii'i có 
kç han tai các Ngán hang TMCP. 

S. 	Nguyen tac k toãn thueA  TNDN hoãn !i 

Chi phi thué thu nhâp doanh nghiêp hoãn lal du'Q'c xac dinh trên co' s& chênh Ich tam 
thO'i du'Q'c kheu trü', so chênh Ich tarn thai chu thuê và thuê suet thue thu nhp doanh 
nghip. Trong nâm tài chinh nay, Cong ty không phát sinh chi phi thue TNDN hoãn Iai. 

9. Nguyen thc k 6 toán chi phi trã tru'o'c 

Các khoàn chi phi thu té dâ phát sinh nhu'ng cO lien quan dn hoat dông san xuet, 
kinh doanh cüa nhieu kq k4 toán thl du'o'c hach  toán vào chi phi tra tru'Oc Va phân b 
dn vào chi phi san xuet kinh doanh cia các k' ké toán sau. 

10. Nguyen tãc ke toán n9'phái trã 

Các khoàn phai trà thv'o'ng mai và phai tra khác du',c the hin theo giá góc. 

11. Nguyen tãc ghi nhãn vay 

Các khoan di vay du'çc the hin theo giá góc. 

12. Nguyen tác ghi nhãn và von hôa các khoãn chi phi di vay 

Chi phi di vay du'ç'c ghi nhân vào chi phi san xuet, kinh doanh trong nàm tài chinh, trCj' 
khi các khoàn chi phi di vay lien quan tn,rc ti4p den vic du tu xây dung, mua sem may 
môc, thiet b tinh den thô'i di4m du'a tài san c6 dnh dO vào trang thai sn sang sii' dyng 
hoàc san xuet tài san dO' dang cO th&i gian dü dài (trên 12 tháng) Se du''c tinh vào giá 
trj cüa tài san do (von hOa). Viêc von hóa chi phi di vay nay sé chem dti't khi tài san co" 
dnh hoàn thành du'a vào scr dung  hoc tài san dO' dang dâ du'Q'c ban. 

Trong nàm tài chinh nay, Cong ty khOng cO khoán chi phi IN vay nào clan du'Q'c vOn 
hOa. 

13. Nguyen tãc ghi nhân nguôn von chel sO' hü'u 

VOn deu tu' ca chü sO' hu'u du'Q'c ghi nhân theo sO thu'c gOp cüa chü sO' hO'u. 

COng ty phân ph ON l'i nh4n  sau thu4 theo Nghj quyet dai  hi d6ng co' dOng. 

14. Nguyen tic Va phu'o'ng pháp ghi nhn doanh thu 

Doanh thu the hin trên Báo cáo k4t qua hoat dng kinh doanh du'Q'c ghi nhn can Cu' 
trên hóa dun giá tri gia tang dâ lp khi hang hOa, dch vu dã du'c cung cep thOa man 
các dieu kiên cüa Chu An my'c ke toán v ghi nhân doanh thu. 

Cóc thuyêt mm/i dIn/i kern là b6 p/un k/tong the tacit rài cila bdo cáo tài chinh 
	 13 



CONG TV CO PHAN TAO VINH HAO 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHIN H 
Cho nièn d6 kê toán kèt thüc vào ngày 31/12/2018 
(The hin bng Viêt Nam Dông, ngoai trcr tru'&ng hqp cO ghi chU bang d6ng tien khác) 

15. Nguyen the k toán các khoán chi phi 

Các khon chi phi duvc ghi nhân ti thOi dim giao dich phát sinh hoc khi cO khà nàng 
chc chn sê phát sinh nhm dam baa nguyen tc phü hap, than trçng và bào toàn von, 
không phân biêt dà chi tièn hay chu'a chi tin. Trong tru'O'ng hop nguyen tc phü hqp 
xung dt vài nguyen tc than trçng, chi phi du'oc ghi nhn can cU' vào bàn cht va quy 
dinh cüa các Chun mu'c k4 toán de:  dam béo phàn ánh giao dch môt cách trung th'c 
và h?p  Ii'. 

16. Nguyen tic và phu'o'ng pháp ghi nhãn chi phi thud TNDN hiën hành và thue TNDN 
hoãn Iai 

Theo quy dinh cOa Luât thué, so lieu  thu e" Se du'o'c ccy quan thuO quyét toán. Các khaàn 
sai blét giQ'a so thuO theo quyOt toán Va khoàn du trU thu4 (nOu co) Se du'cc Cong ty 
du chfnh ngay sau khi có két qua quyêt toán thuê. 

Cong ty áp dung thu4 sut thuO TNDN thea quy dinh cia Luât thuO TNDN hin hành. 
Trong nàm 2018, hoat dông kinh doanh cOa Cong ty bi 10 nên khOng có thu nhp chiu 
thu4. 

Chi phi thué thu nhâp doanh nghiêp trong nãm dircyc xác dinh trén ca' s& thu nhp chiu 
thu4 và thu suât thu0 thu nhâp doanh nghip. Chi phi thu0 thu nhp doanh nghip 
hoàn Ii du'Q'c xác dinh trên ca' s& chênh Ich tam  thô'i du'p'c khu trr, so" chênh lch 
tam thai chiu thué va thu4 sut thu0 thu nhp doanh nghip. Trong näm 2018, COng ty 

,không phát sinh chi phi thué TNDN hoàn lai. 

17. Ben lien quan 

Các ben du'o'c cai là lien quan n4u mtt ben có khà nàng kim saát hoãc cO ành hu'&nf 
dáng kO dOl vO'i ben kia trang viêc ra quyOt dinh các chinh sách Va hot dng. Các bêrY' 
cüng du'o'c xem là lien quan n0u cUng chiu st,1' ki4m soát chung hay chiu ành hu'O'ng 
dáng k6 chung. Trong viéc xem xét m6i quan he cüa các ben lien quan, bàn cht cüa 
m6i quan he du'o'c chü trQng nhiu ho'n hInh thirc pháp li'. 

18. S6 du' cfu nãm 

SO du du nàm can cü' vào baa cáa tài chinh nàm 2017 ctia Cong ty dä du'çyc kiOm taán 
bai COng ty TNHH Kim taán và Tu vn A&C - Chi nhánh Nha Trang. 

V. 	THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC  TRNH BAY TRONG BANG CAN DO! 
KE TOAN 

1. 	Tien và cãc khoàn tu'o'ng du'o'ng tiên 

Khothn mtic 
	

Cu6i nám  
Ti On mat 	 18.202.073 
TiOn giri ngan hang 	 170.482.362  (a) 
Cong 	 188.684.435  

(a) Chi tiet s6 dLr ti4n gi}i ngàn hang ti ngày 31/12/2018 nhu' sau: 

'\Jgân hang 

- Ngân hang NN&PTNT Viêt Nam, CN Huyn Tuy Phang, Binh Thun 
Ccng 

	Deu nàm 

19.044.207 
176.089.425 
195.133.632 

 	s6  ti4n  
170.482.362 
170.482.362 
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CONG TY CO PHAN TAO V1NH HAO 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Cho nièn d6 k1  toán kètthüc vào ngày 31/12/2018 
(The-  h/On bng V/Of Nam D6ng, ngoai trcr trtr&ng hcvp cO ghi chO bng dóng tién khác) 

2. 	Cãc khoãn dal  tu' tài chinh ngän han 

Khoán mic 	 01/01/2018 Tang Giám 31/12/2018 

Các khoàn DTTC ngän han 3.400.000.000 3.600.000.000 3.800.000.000 3.200.000.000 
- Du ti.r nm giU dn ngày DH 3.400.000.000 3.600.000.000 3.800.000.000 3.200.000.000 (b) 
- Dv phong gàm giá DTNH 

Cç5ng  3.400.000.000 3.600.000.000 3.800.000.000 3.200.000.000 

(b) Chi tit s6 dii' các khoán du ttr nm giCi den ngây cfão han vào ngây 31/12/2018 
nhu' sau: 

Dan vi 
- 	Tin gO'i cO ki han  121 tai Ngän hang Agribank, chi nhánh H. Tuy 

Phong, Binh Thuân 
COng 

So-  ti4n 
3.200.000.000 

3.200.000.000 

 

3. 	Các khoàn phãi thu ngan han 

Khoán mic Cu6i nàm Deu nãm 

Phài thu ngn han  cüa khách hang 11.531.399 (C) 16.736.399 
Trà tru'O'c cho ngu'ô'i ban ngãn han 17.500.000 
Phâi thu ngn han  khác 
Dv phông phal thu ngän han  khO dôi 

79.555.383 
(6.131.399) 

(d)  
(e)  

85.338.562 
(9.314.399) 1-f CO,  

K 
Cong 102.455.383 92.760.562 

c,  

(c) Chi tiet s6 dii' phài thu ngen han ci.)a khách hang tai ngày 3111212018 nhu' sau: 

s6 tien Na khO dOi 

Phãi thu các hen lien quan 5.400.000 
Cong ty CP Du'o'c Hâu Giang 5.400.000 
Phài thu các khàch hang khác 6.131.399 6.131.399 
COng ty TNHH Truyn thông Sài Gôn Coop 3.534.999 3.534.999 
COng ty CP Thao du'Q'c Vinh Hao 2.596.400 2.596.400 
COng 11.531.399 6.131.399 

(d) Chi ti6t só du' các khoân phài thu ngn han khác ti ngày 31/12/2018 nhu' sau: 
Trong do 

nakhOdOi  

- 	Dii' Na 138 - Dy' thu Iâi tièn gi'i có k' han 
- 	Dii' Nçi' 338 - BHXH, BHYT, BHTN np thCra 
COng 

(e) Chi tiét s6 dii' di,i'phOng no' phái thu ngán han khO dOi tai  ngày 31/12/2018 nhu sau: 

Nçv khó dO! 

	

S6 dã trIch Ip 	So chu'a trich 

	

dv phOng 	Ip dy'phOng 

Phái thu ngn han cua khách hang 6.131.399 6.131.399 
- 	Cong ty TNHH Truyn thông Sal GOn Coop 3.534.999 3.534.999 
- 	Cong ty CP Thao du'o'c VFnh Hao 2.596.400 2.596.400 

Cong 6.131.399 6.131.399 

s6 tien 

73.536.111 
6.019.272 

79.555.383 
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CONG TV CO PHAN TAO VINH HAO 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Cho niën d6 k6  toán kêtthUc vào ngày 31/12/2018 
(The-  hin bMg Vit Nam DÔng, ngoi trt)' tnr&ng hcip cO ghi chU bng dông tin khác) 

Toàn bO ncy kliO dOi neu trOn dii trên 3 nám, nu'rc trich lp d(r phOng thea quy d/nh ti 
Thông tLF s6 228/2009/TT— BTC ngây 07/12/2009 cta BO Tài Chinh là 100%. 

TInh hinh bin dông du' phong no,  phài thu khó doi nhu' sau: 

Nàm nay 	Näm tru'&c 

So du n5 
	

9.314.399 
Trich lap dir phOng bO sung 

	
9.314.399 

Hoàn nhâp dci' phông 
	

(3.183.000) 

S6 cu6i nâm 
	

6.131.399 	9.314.399 

4. 	Hang t1n kho 

Khoàn mic CuOi nãm Du nàm 

Nguyen vt lieu  thn kho 112.371.480 (f)  153.827.083 
Cong cu dung  cu trong kho 114.376.841 110.573.649 
Chi phi san xut kinh doanh d& dang 44.568.312 46.091.197 
Thành ph 'am 3.627.527.945 (g)  3.21 3.738.292 
Cong 3.898.844.578 3.524.230.221 
Dir phông giàm giá hang tón kho (2.365.238.7 14) (h)  (2.458.825.221) 

Giâ tri thuân có theli  thu'c hiên 1.533.605.864 1.065.405.000 

Giá trl ghi so"ciia hang ton kho dung d6' the'chp, cm co' dam baa các khoán n' 
phài trà: khong CO 
Giá trj hoàn nhâp du phOng giàm giá hang tOn kho trong nàm: 93.586.507 
CáC tru'ng hç'p hoãc su kiên dn d4n phâi trich them hoâc hoàn nhâp du phông 
giám giá hang tOn kho: không co' 

(f) 	Chi tiét s6 du' nguyen vtliu ton kho tai ngay 31/12/2018 nhu sau: 
SO" tiOn 

- 	Nguyen vat Iiu chinh 81.714.949 
- 	Baa bi dông gói 30.256.312 
- 	Nhiên lieu 400.219 

Cçng 112.371.480 

Chi tieAt  so" do' thành phm tOn kho tai ngày 3111212018 nhu' sau: 
sO tin 

Tao bt 3.547.447.480 
Các thành phm khác 80.080.465 
Cong 3.627.527.945 

Chi tiOt so" du du'phOng giám giá hang ton kho ti ngày 31/12/2018 nhu' sau: 

Qua h?n sti'dyng 
	S6 trich Ip dy' 
	S6 trich Ip dy' 

Giá tOn kho 
	

phOng 
	

phOng 

Thành phm 3.618.195.493 2.365.238.714 2.365.238.714 
- 	Tao bôt 3.547.447.480 2.294.490.701 2.294.490.701 
- 	TàohO 70.748.013 70.748.013 70.748.013 

COn. 	 3.618.195.493 
	

2.365.238.714 
	

2.365.238.714 

(g)  

(h)  
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CONG TV CO PHAN TAO VINH HAO 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Cho niên do ké toán kM thüc vào ngày 3111212018 
(The-  hin bang V!êt Nam D6ng,  ngoi trCr tru'&ng hcp cO ghi chU brig d6ng ti4n khác,) 

Mciv fr/c/i I.p dir phOng giám giá hang t6n kho dtrcvc thi,rc hin theo quy d/nh ti Thông tv' 
s6 228/2009/TT— BTC ngày 07/12/2009 ccia B6 T6  Chin/i. 

Tinh hinh bin cf6ng du' phèng giâni giá hang to' n kho nhu' saw 

Nàm nay Mm tru'O'c 

So dau nam 2.458.825.221 1.643.208.621 
Trich tp d' phông b6' sung 815.616.600 
Hoàn nhâp d,i' phOng (93.586.507) 

So cuOi nãm 2.365.238.714 2.458.825.221 

5. Tang giãm tài san cO dunh hü'u hinh 

Loaitáisân Du am Tang Giàm Cu6i näm 

Nguyen giá 12.849.831.207 - 12.849.831.207 
- Nhá cü'a, vat kiel 	trCic 9.524.476.957 - 9.524.476.957 
- May móc thit b 2.609.822.250 2.609.822.250 
- PT van tai, TB truyn dn 715.532.000 - 715.532.000 

Hao mOn lUy k 8.664.290.277 867.403.788 - 9.531.694.065 
- Nhá cra, vat ki4n trOc 5.726.031.050 674.614.095 - 6.400.645.145 
- May mOc thiét b 2.410.327.251 131.489.697 - 2.541.816.948 
- PT van tãi, TB truyèn dn 527.931.976 61 .299.996 - 589.231.972 

Giá tn cOn Ia! 4.185.540.930 3.318.137.142 
- Nhà ctra, vat kin trüc 3.798.445.907 3.123.831.812 
- May mOc thiét b 199.494.999 68.005.302 
- PT van tài, TB truyn dn 187.600.024 126.300.028 

- 	Giá trj cOn lal cOa TSCD dã dung d4 th e^ chap cm có các khoán n' vay: khong có 
- 	Nguyen giá TSCD tai ngày 31/12/2013 dà kh4u hao ht nhu'ng vn cOn sr dung: 

3.285.984.352 
- 	Nguyen giá TSCD ti ngày 31/12/2018 chO' thanh I': khOng cO 
- 	Các cam kt v6 viêc mua, ban TSCD hO'u hinh cO giá trl km trong tu'o'ng lal: không 

có 
- 	Các thay d6I khác v TSCD hO'u hinh: khOng Co 

. Chi ti6t khti hao TSCD hU'u hinh tang trong näm 2018 nhu' sau: 
SO` tin 

- TrIch khu hao vào chi phi san xut kinh doanh 
- TrIch khu hao vào chi phi khác dói vO'i nhU'ng TSCD khOng tham 

gia vào san xut kinh doanh 
Cong 

585.035.532 

282.368.256 
867.403.788 

6. Thu ê va cac khoãn phái np nhà nu'ó'c 

 

Du k' 	S6 phái np S6 dä np trong 	CuOi k 
trong kj' 	 kk  

PhàinOp 
	 8.245.100 

	
8.245.100 

- Tien thue dat 
	

5.245.100 
	

5.245.100 
- Các loal thue khác 
	

3.000.000 
	

3.000.000 

Cong  8.245.100 8.245.100 
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CONG TV CO PHAN TAO V1NH HAO 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Cho niên do k6 toán k6tthUc vào ngày 31/12/2018 
(The hin beng Vit Nam Dóng, ngoi trU trtr&ng h(yp cO ghi chü bng d6ng tien khác) 

7. 	Phài trá ngu'o'i lao dông 

Khoán muc 	 Cuôi näm 	 Deu nãm 

- Phii trá ngu&i lao dng 	 150.947.377 	152.274.708 

Cong 	 150.947.377 	152.274.708 

Cong ty chi lu'o'ng va các khoàn phçi cp theo ftro'ng theo To' trinh s6 02/2018/17r - TVH 
ngày 04/06/2018 cia duc Chü tjch HÔI dóng qun tri và Ban giám d6c chp th4n. 

8. 	Chi phi phài trã ngãn hn 

Khoàn muc 

- 	TrIch tru'ó'c tin an ca, xäng Xe... 	 57.864.488 

COng 	 57.864.488 

57.664.302 

57.664.302 

CuOi nâm 	 DOu nãm 

9. 	Von chü scy hU'u 

(a) 	Bang d6i chieu bi6n dng cta von chü so' hcru nãm tru'&c 

Khoán muc 
	

01/01/2017 

- VOn du tu cüa CSH 	12.000.000.000 
- Qu9 du tu' phãt trin 	913.822.467 
- Loi nhun STchu'a PP 	(2.557.417.957) 

Cong 	 10.356.404.510  

	

Tang 	Giám 	31/12/2017\ 

- 12.000.000.000 

	

- 	 - 	913.822.467\'ir 
- 1.628.489.838  (4.185.907.795)  I 

/ *JI 
- 1.628.489.838 8.727.914.672'b,/ 

(b) 	Bang d6i chieu bién dOng ci'ia vOn ch so' hu'u nãm nay 

Khoán muc 

- VOn du tu cCia CSH 
- Qu9 du tu' phát trin 
- Lcyi nhuân ST chu'a PP 

COn  

01/01/2018 

12.000.000.000 
913.822.467 

(4.185.907.795)  
8.727.914.672 

	

Tang 	Giàm 	31/1212018  

- 12.000.000.000 

	

- 	 - 	913.822.467 

	

- 	595.080.155 	(4.780.987.959) 

- 595.080.155 8.132.834.517 

... - 	z 
Gia tri trai phte

. 
 cia u 	chuyen thanh co phieu trong nam: khong co 

SO lu'o'ng cô phiOu qu9: khOng CO 

(c) 	Các giao dich vO v6n v&i các chü so' hC,u va phân ph6i co tCrc, chia lcii nhuân 

Nãm nay 	Mm tru'àc 

- Von dutu' cta chü so' hü'u 
• VOn gOp dâu nãm 	 12.000.000.000 	12.000.000.000 
• VOn gOp tang trong nâm 
• VOn gOp giam trong nàm 
• VOn gOp CUOI näm 	 12.000.000.000 	12.000.000.000 
CO tu'C, IQ'i nhuàn cia chia 

(d) 	CO tCrc 
- 	CO tCi'c cia cOng bO sau ngày két thUc k' ké toán: khOng có 

+ CO tU'c dã Cong b6 trên c6 phiOu thuO'ng: khOng CO 
+ CO tCrc dñ cong bO tên c 6 phiOti u'u dãi: khOng CO 

- 	CO *c cüa CO phi4u u'u dãi lOy k chu'a du'çyc ghi nhn: khong có 

Ccic thny6t rninh din/i kern 16 b6 p/,cln không the' tách rài cáa bdo cáo tài c/zInh 
	 18 



CONG TY CO PHAN TAO VINH HAO 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Cho niên d6 kê toán kêt thüc vào ngày 3111212018 
(Th4 hiOn bang Vit Nam Dóng, ngoi trC, tru'&ng hcip cO ghi ch(j bang d6ng tin khác) 

(e) 	Cóphiu 
Nãm nay 

- 	So Iu'crng co" phiOu du'çc phép phát hành 	 1.200.000 
- SO Iuvng CP dä du'cc phát hânh và gOp vOn dy 

dO 	 1.200.000 
• Co phiOu thu'O'ng 	 1.200.000 
• CO phi Ou LFLJ dãi 

- 	SO lu'cng co phiOu du'o'c mua Iai 
• C6phiOuthtkng 
• CO phiOu vu däi 

- SO lung co phiOu dang kru hành 	 1.200.000 
• CO phiOu thu'O'ng 	 1.200.000 
• CO phiêu u'u däi 

Mênh giá co" phiu: 10.000. 

Nám tru'O'c  

1.200.000 

1.200.000 
1.200.000 

1.200.000 
1.200.000 

VI. THÔNG TIN 66 SUNG CHO CAC KHOAN MVC  TRINH BAY TRONG BAO CÁO KET 
QUA HOAT DQNG KINH DOANH. 

1. Doanh thu thuân, giã vtn hang ban và t' I Iãi gop 

1.1. 	Doanh thu thuân, giâ v 6 hang bàn Va ty I& Iäi gp nàm tru'ó'c 

Chi tiéu 
Doanh thu 
bàn hang 

Già vOn 
hang bàn 

4.042.570.034 
4.042.570.034 

 

Lài gp 

(773.057.434) 
(773.057.434) 

Tj' le 
IäigQp  

(23.64)% 
(23.64% 

  

- Doanh thu Win thânh phm 3.269.512.600 

 

Doanh thu thuân 3.269.512.600 

 

1.2. Doanh thu thuân, giá vOn hang bàn và t I Iãi gop näm nay 

Chi tiêu 

- Doanh thu bàn thành phm 
Doanh thu thuân 

 

Doanh thu 
bàn hang 

GO vOn 
hang ban 

 

Là! gp 
Tj' I 

là! gOp 

   

 

1.774.629.300 
1.774.629.300 

1.442.811.667 
1.442.811.667 

 

331.817.633 
331.817.633 

18.70% 

  

18.70% 

2. Doanh thu hoat dng tài chInh 

Khoán muc 
	

Nãm nay 
	

Nàm tru'àc 

- 	Lãi tiOn gOi ngân hang 
	

21 8.090.447 	179.442.018 
Cong 
	

218.090.447 	179.442.018 

3. Chi phi tài chInh 

Khoán myc 

- Chi4t khu thanh toán 
Cong 

Nàm nay 

  

Nãm tru'àc 

   

    

11.969.000 

  

27.710.000 
11.969.000 

  

27.710.000 
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CONG TY CO PHAN TAO V1NH HAO 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Cho nièn d6 ké toán kêt thüc vào ngày 31/12/2018 
(The-  hin bang Vit Nam Dóng, ngoti In', tru'&ng hcip cO gui chL' bang d6ng ti4n khác) 

4. Chi phi bàn hang 

Khoán muc Nàm nay Nãm tru'&c 

- 	Chi phi nhân viên ban hang 
- 	Chi phi khác 

112.459.350 
9.505.000 

82.590.067 
7.334.841 

Cong 121.964.350 89.924.908 

5. Chi phi quán ly doanh nghiêp 

Khoán muc Nám nay Nãm tru'&c 

- 	Chi phi nhân viên quàn I' 459.384.456 554.265.434 
- 	Chi phi vat lu quàn I' 7.793.990 29.504.470 
- 	Chi phi d6 dUng van phông 1.959.000 - 
- 	Chi phi khu hao TSCD 57.600.000 85.246.620 

- 	Thu& phi, 16 phi 3.000.000 3.000.000 

- 	Chi phi du phông (3.183.000) 9.314.399 

- 	Chi phi d!ch  vu mua ngoài 77.436.437 113.180.119 

- 	Chi phi khác 124.695.746 117.711.672 
Cong 728.686.629 912.222.714 

6. Chi phi khác 

Khoán muc Nàm nay Nãm tru'&c 

- 	Chi phi khu hao TSCD khOng tham gia vâo 
san xiit kinh doanh 282.368.256 

- 	Chi phi khác - 5.016.800 
Csng 282.368.256 5.01 6.800 

7. Chi phi san xuât kinh doanh theo yeu to 

Khoân muc Nãm nay Näm tru'&c 

Chi phi nguyen vat Iiu 432.252.859 1.004.680.347 
Chi phi nhân cOng 687.279.168 1.413.274.919 
Chi phi khu hao TSCD 527.435.532 1.042.997.767 
Chi phi doh vu mua ngoài 197.620.483 605.665.435 
Chi phi bng tin khác 104.076.900 232.262.912 
Chi phi ban hang 121.964.350 89.924.908 
Chi phi quàn I' doanh nghip 728.686.629 912.222.714 

Cong 2.799.315.921 5.301.029.002  

8. Chi phi thuê TNDN hièn hành 

Khoánmyc 	 Nàm nay 	 Nämtru'âc 

- Chi phi thu4  TNDN tInh trên TNCT nàm hin hành 
- Diu chinh chi phi thu4 TNDN cUa các nãm tru'&c 

vao CPTTNDNHH nãm nay 
- Tong chi phi thug TNDN hin hành 

20 Cdc thuyê't minh din/i kern là bç pliç%n k/iong the' tách rài cda báo cáo tài chin/i 



CONG TY CO PHAN TAO VTNH HAO 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHIN H 
Cho niên d6 ké toán kèt thüc vào ngày 31/12/2018 
(The hin bang Vit Nam D6ng, ngoai trcr tru'&ng hQ'p cO ghi chU bang d6ng ti4n khác) 

9. Chi phi thué TNDN hoãn Iai 

Khoán muc 	 Näm nay 

 

Nãm tru'&c 

  

- Chi phi thue TNDN hoân Iai phát sinh tü' các 
khoàn chênh Ich tam thà'i phài chiu thue 

- Chi phi thue TNDN hoãn Iai phát sinh tü' vic hoàn 
nhâp tài san thué TNDNHL 

- Thu nhâp thué TNDN hoãn Iai phát sinh tü' các 
khoàn chênh léch tam thai du'vc khu trü' 

- Thu nhâp thu4 TNDN hoãn Ii phát sinh tu' cac 
khoàn 16 tInh thue vâ u'u dãi thu4 chu'a sr dyng 

- Thu nhâp thue TNDN hoãn Iai phát sinh tü' các 
vic hoàn nhâp thus TNDN hoãn Iai phal trà 

- Tong chi phi thu4 TNDN hoän lal 

   

   

10. Phãn phôi Içi nhuân 

L 	ke toán tru''c thue nãm 2018 (595.080.155) 
Chi phi thuê TNDN hiên hành 
Löketoán sau thunãm20l8 (595.080.155) 
Lô My ke các nàm tru'ó'c chuyn sang (4.185.907.795) 
Lp'i nhuân sau thue chua phãn ph 0-'i Iüy ke tai ngày 31/12/2018 (4.780.987.950) 
Trong dO: 

- L6 näm 2014 du'c,c  phép chuy(5n i6 den nãm 2019 (160.913.217) 
- L(5 nàm 2015 du'cc phép chuyen 16 d4n ném 2020 (608.927.605) 
- LO nãm 2016 du'cic phOp chuyen Jo dCn näm 2021 (2.255.140.235) 
- L6 nãm 2017 d&q'cphép chuy6n /6 dn ném 2022 (1.160.926.738) 
- Lô ném 2018 du'cphép chuyen /0 den näm 2023 (312.711.899) 
- LO näm 2018 không du'yc phép chuyén /6 (282.368.256) 

11. Lâi co' ban trên c6 phièu 
Ném nay Mm trtr&c 

- 	L(5 sau thu4 (595.080.155) - (1.628.489.838) 
Lo'i nhun sau thuê tinh Iâi CBTCP (595.080.1 55) (1.628.489.838) 
C6 phiu ph6 thông dang Iu'LI hành blnh quân 1.200.000 1.200.000 

Lãi co' bàn trên cô phiêu (496) (1.357) 

VII. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC  TR1NH BAY TRONG BAO CÁO LU'U 
CHUYEN TIEN TE 

1. Không Co các giao dch khOng bang tin ành hu'&ng (Mn baa cáo Iu'u chuyn tin t6 Va CC 
khoán tin do doanh nghip nem giO' nhu'ng khOng du'Q'c sr dung. 

VIII. NHtFNG THÔNG TIN KHAC 

1. Nhu'ng thông tin ye hoat dng lien tyc: 

Cho den ngày Ip bàn baa cáo nay, Ban giám dôc Cong ty cho reng không có yen dè bt 
thu'ang nao cO the-  ành hu'ang den khá nàng tiép tuc hot dng cüa COng ty và COng ty có 
khá nãng hoàn tré các khoàn nc khi (Mn hen. 

21 Các thuyê't niinh dinh. /eè,n là bô p/ian khong the' tách rài czia bOo cáo tài chin/i 



CONG TY CO PHAN TAO VINH HAO 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Cho niên d6 kê toán kêt thüc vào ngày 31/12/2018 
(Th4 hin bang Vit Nam EJ6ng, ngoi trCr tr&ng hc"p CO ghi ch(i bng dng tin khAc) 

2. So lieu so sánh 

S6 lieu  so sánh là sO lieu  trén Baa cáo tài chInh cho nàm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 
12 nàm 2017 dã du'o'c kiêm toán bO'i Cong ty TNHH Kiêm toán và Tu vn A&C, Chi nhánh 
Nha Trang. 

3. Thông tin ye các ben lien quan 

Trong nàm tài chInh và tai ngày kêt thüc nàm tài chInh vào ngày 31/12/2018, các ben sau 
ày du'o'c xem là càc ben lien quan: 

Ben liOn quan Dia chi 	 Quan h 

Cong ty CP Duc Hu Giang 	Cn Tho' 
COng doàn co' so' Cong ty CP 
tao \finh Háo 	 Binh Thuän 

CO dOng 

CO dOng 

S o^ du vO'i các ben lien quan:  

 

 

Ben liOn quan 	Khoán muc St3tin 
 : 

\2 i 

   

Cong ty CP Duc Hu Giang 
COng doàn co' sO' Cong ty CP tao 
Vinh Hao 

Phài thu ngan hn cia khách hang 	5.400.000 

Các nqhiëp vu giao dich vO'i các ben liOn quan:  

Ben liOn quan 

COng ty CP Du'cc Hâu Clang 
Cong doàn co' sO' COng ty CP tao 
\finh Hao 

 

Khoán muc 

Doanh thu 

Doanh thu 

 

So tin  

661.406.800 

407.91 3.500 

  

Viêc mua thành phm tO' các ben lien quan du'c thçi'c hin theo giá thOa thun. 

4. Nhu'ng su' kin phát sinh sau ngày kèt thüc nàm tài chInh 

KhOng CO su kiên trçng yOu nào phát sinh sau ngày kOt thOc nàm tài chmnh yëu cu phai 
diOu chnh sO lieu hoàc cOng bô trên Báo cáo tài chInh. 
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