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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1 

Năm báo cáo: 2019 

I. Thông tin chung 

1. Thông tin khái quát 

 Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1 

 Tên viết tắt: ONE CORP 

 Mã số doanh nghiệp: 0100233174 

 Vốn điều lệ: 79.603.100.000 VNĐ 

 Địa chỉ: Số 135 Phố Hoàng Ngân, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

 Điện thoại: (84-24) 39765086 

 Fax: (84-24) 39765123 

 Website: www.one.com.vn 

 Mã cổ phiếu: ONE 

2. Quá trình hình thành và phát triển 

2.1. Hình thành và phát triển: Công ty được thành lập năm 1994, với ngành 

nghề kinh doanh chính là Công nghệ thông tin và Viễn thông. Công ty Cổ phần 

Truyền thông số 1 (ONE CORP) đã có trên 20 năm hoạt động chuyên sâu trong lĩnh 

vực tích hợp hệ thống, thiết bị tin học, viễn thông, phần mềm đi kèm và giải pháp 

tổng thể thiết kế, xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT, viễn thông, điện nhẹ... đồng bộ.  

Tháng 6/2008, công ty trở thành công ty đại chúng, chính thức niêm yết và giao 

dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã cổ phiếu ONE.  

Trong quá trình hoạt động, Công ty đã 20 lần được Sở Kế hoạch và Đầu tư 

thành phố Hà Nội cấp bổ sung các Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để phù hợp 

với tình hình hoạt động của Công ty, trong đó lần thay đổi kinh doanh thứ 14 ngày 

16 tháng 8 năm 2010, Công ty được cấp lại mã số doanh nghiệp là 0100233174.  

Vốn điều lệ hiện tại: 79.603.100.000 đồng. 

2.2. Hoạt động kinh doanh chính của Công ty:  

 Dịch vụ về điện tử, tin học; Buôn bán các thiết bị viễn thông; 

 Tư vấn và thiết kế các hệ thống mạng thông tin tin học, viễn thông, chống sét, 

điện công nghiệp, báo cháy, báo trộm, bảo vệ; 
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 Buôn bán và cung cấp các thiết bị điện tử, tin học, các hệ thống điện công 

nghiệp, báo cháy, báo trộm, bảo vệ (không bao gồm thiết kế công trình); 

 Thi công lắp đặt, cài đặt các hệ thống mạng thông tin tin học, viễn thông, 

chống sét, điện công nghiệp đến 110kv, báo cháy, báo trộm, bảo vệ. 

3. Năng lực 

ONE CORP là một trong số ít các doanh nghiệp đủ năng lực tư vấn, thiết kế 

giải pháp tổng thể nhằm thiết lập và xây dựng Hệ thống cơ sở hạ tầng CNTT, viễn 

thông đồng bộ, phủ rộng cả nước cho: các bộ, ban, ngành, tổ chức, các tập đoàn, 

doanh nghiệp, tổ chức tài chính, ngân hàng, trường học, bệnh viện và khu dân cư, 

cộng đồng... 

4. Mục tiêu và định hướng phát triển 

ONE CORP vẫn tiếp tục khẳng định là một trong 10 doanh nghiệp hàng đầu 

Việt Nam trong lĩnh vực tích hợp hệ thống, cung cấp thiết bị tin học, viễn thông và 

giải pháp xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT, viễn thông đồng bộ.  

ONE CORP sẽ cố gắng phát huy mức cao nhất tính chủ động, sáng tạo trong 

kinh doanh của tập thể CBCNV, đồng thời tận dụng mọi cơ hội trong nước và trong 

khu vực để đạt được các mục tiêu, kế hoạch và chiến lược kinh doanh đã đề ra. Tập 

trung mọi nguồn lực vào ngành nghề kinh doanh chính của công ty là CNTT và viễn 

thông, phát triển đa dạng sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của mọi khách hàng. Phát 

triển quy mô hợp lý, đề cao tính hiệu quả nhằm duy trì sự ổn định và từng bước tăng 

trưởng, chú trọng xây dựng và phát triển nguồn nhân lực, lấy yếu tố con người làm 

trung tâm và nền tảng cho sự phát triển của công ty.  

5. Phương châm với khách hàng và đối tác 

 Lấy sản phẩm và dịch vụ vượt trội là nền tảng cho sự phát triển lâu dài, bền 

vững của công ty; 

 Từ nhận xét của một đối tác "Các bạn đã làm tốt hơn những gì tôi được 

biết", giờ đây đã trở thành phương châm hoạt động của toàn công ty đối với 

khách hàng và đối tác, đó là: "Luôn làm tốt hơn những gì bạn đã biết ".  

6. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 
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6.1. Mô hình quản trị: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Cơ cấu bộ máy quản lý: 

- Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết 

định định hướng phát triển ngắn, dài hạn, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính 

hàng năm của Công ty. Đại hồng đồng cổ đông bầu ra Hội đồng quản trị và Ban 

kiểm soát. 

- Hội đồng quản trị có 07 thành viên bao gồm 01 Chủ tịch, 01 phó Chủ tịch và 

05 thành viên (trong đó có 03 thành viên độc lập - thành viên không điều hành). 

HĐQT là cơ quan quản trị cao nhất của công ty. HĐQT có quyền quyết định mọi 

vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của 

Đại hội đồng cổ đông. 

- Ban kiểm soát có 03 thành viên bao gồm 01 trưởng ban và 02 thành viên. 

BKS là tổ chức thay mặt cổ đông kiểm soát các hoạt động của công ty. 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   BAN KIỂM SOÁT 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

Phòng TC-HC 

Phòng kinh doanh 

Phòng kế toán Phòng nhập hàng 

Phòng kỹ thuật 

Bộ phận 

DVKH 

Bộ phận Tổng 

đài 

Bộ phận Tư vấn 

Bộ phận Cáp 

mạng và Viễn 

thông 
Chi nhánh 

tại TPHCM 

Văn phòng Đại 

diện tại Đà Nẵng  
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- Ban điều hành công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Ban điều hành có 06 

thành viên bao gồm 01 Tổng giám đốc, 04 phó Tổng giám đốc và 01 Kế toán trưởng. 

Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. Ban điều hành hoạt 

động theo quy định tại điều lệ công ty và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và HĐQT 

trong việc quản lý và điều hành công ty. 

- Các phòng ban chức năng có trách nhiệm tham mưu, triển khai thực hiện các 

kế hoạch kinh doanh của công ty. 

- Chi nhánh và văn phòng đại diện hoạt động theo sự chi đạo trực tiếp từ HĐQT 

và Ban điều hành. 

6.3. Các công ty con, công ty liên kết: Công ty không có công ty con hoặc công 

ty liên kết.  

7. Các rủi ro 

 Hạ tầng về CNTT đã dần dần được lấp đầy dẫn đến nhu cầu đầu tư mua sắm 

giảm dần trong năm 2019 và các năm tiếp theo. 

 Ngân sách đầu tư cho lĩnh vực hạ tầng CNTT bị thu hẹp, các doanh nghiệp bị 

giới hạn bởi mức trần nợ vay đầu tư. 

 Môi trường kinh tế khách quan với những yếu tố cơ bản của nền kinh tế như 

tốc độ tăng trưởng, lạm phát, tỷ giá hối đoái, lãi suất… sẽ có những ảnh hưởng 

trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của tất cả các doanh nghiệp trong mọi ngành 

nghề. 

II. Tình hình hoạt động trong năm 2019 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

                  Đơn vị tính: đồng 

Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp 

dịch vụ: 

381.717.392.583 385.693.704.895 

Giá vốn hàng bán: 330.961.104.359 357.333.238.996 

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch 

vụ:  

50.756.288.224 28.360.465.899 

Doanh thu hoạt động tài chính: 77.297.744 581.983.598 

Chi phí tài chính: 7.417.688.545 1.172.253.979 

Chi phí bán hàng: 6.355.928.610 4.866.004.492 

Chi phí quản lý doanh nghiệp: 29.071.310.981 16.940.345.784 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: 7.988.657.832 5.963.845.242 
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Thu nhập khác: 682.238.774 1.013.695.193 

Chi phí khác: 1.159.457.128 1.807.303.493 

Lợi nhuận khác:  (477.218.354) (793.608.300) 

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 7.511.439.478 5.170.236.942 

Chi phí thuế TNDN hiện hành: 1.581.675.394 1.100.601.901 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 5.929.764.084 4.069.635.041 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 670 433.64 

 

2. Tổ chức và nhân sự  

2.1. Danh sách Ban điều hành:  

Ông Đặng Anh Phương 

Ông Lư Hồng Chiều 

Ông Hoàng Hà 

Ông Nguyễn Hà Thanh 

Ông Lê Việt Thắng 

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt 

Tổng Giám đốc 

Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính 

Phó Tổng Giám đốc phụ trách kỹ thuật 

Phó Tổng Giám đốc kiêm GĐ chi nhánh tại TPHCM 

Phó Tổng Giám đốc phụ trách kỹ thuật 

Kế toán trưởng 

2.2. Tóm tắt lý lịch của Ban điều hành: 

2.2.1. Ông Đặng Anh Phương – Tổng Giám đốc 

Ông Đặng Anh Phương sinh năm 1974, tốt nghiệp trường Đại học Bách khoa năm 

1996.  

Quá trình công tác:  

 Từ năm 1996 – 1998 Nhân viên Kinh doanh Công ty TNHH ONE 

 Từ năm 1998 – 2001 Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH ONE 

 Từ năm 2001 - 12/2007 Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và 

Công nghệ Tin học số 1 

 Từ 12/2007 - Nay Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công 

ty Cổ phần Truyền thông số 1 

2.2.2. Ông Lư Hồng Chiều – Phó Tổng Giám đốc 

Ông Lư Hồng Chiều sinh năm 1971, tốt nghiệp Học viện Tài chính năm 1992. 

Quá trình công tác: 
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 Từ năm 1992 - 2004 Cán bộ kế toán tại Công ty Trắc địa bản đồ - Bộ Quốc 

phòng. Từ 1999 - 2004 đảm nhận chức vụ Kế toán 

trưởng Công ty. 

 Từ 2007 - Nay Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài 

chính Công ty Cổ phần Truyền thông số 1; 

2.2.3. Ông Hoàng Hà – Phó Tổng Giám đốc 

Ông Hoàng Hà sinh năm 1969, tốt nghiệp trường ĐH Tổng hợp năm 1997. 

Quá trình công tác: 

 Từ 1992 - 1996 Phụ trách Kỹ thuật Công ty Tin học DPM 

 Từ 1996 – 12/2007 Giám đốc Kỹ thuật Công ty TNHH ONE; 

Giám đốc Kỹ thuật Công ty Cổ phần Thương mại và 

Công nghệ Tin học số 1. 

 12/2007 - Nay Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc phụ trách 

kỹ thuật Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 

2.2.4. Ông Nguyễn Hà Thanh – Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh 

Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh 

Ông Nguyễn Hà Thanh sinh năm 1959, là Cử nhân kinh tế Trường Đại học Thuỷ 

sản Nha Trang. 

Quá trình công tác: 

 Từ 1997 - 1999 Giám đốc Công ty TNHH Tin học Năm Sao 

 Từ 11/1999 - 12/2007 Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại và 

Công nghệ Tin học số 1  

 Từ 12/2007  

đến  31/12/2019 

Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi 

nhánh Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 tại TP. Hồ Chí 

Minh. 

2.2.5. Ông Lê Việt Thắng – Phó Tổng Giám đốc 

Ông Lê Việt Thắng sinh năm 1973, là Thạc sỹ xử lí Thông tin và Truyền thông. 

Quá trình công tác: 

 Từ 1996 - 2000 Nhân viên Kỹ thuật, Công ty TNHH ONE 

 Từ 2000- 12/2007  Trưởng phòng Tổng đài Công ty Cổ phần Thương mại 

và Công nghệ Tin học số 1.  
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 12/2007 - Nay Phó Tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật Công ty Cổ phần 

Truyền thông số 1 

2.2.6. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Kế toán trưởng 

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt sinh năm 1981, tốt nghiệp Học viện Tài chính năm 

2003. 

Quá trình công tác: 

 Từ 2003 - 12/2007 Nhân viên phòng kế toán Công ty Cổ phần Thương 

mại và Công nghệ Tin học số 1 

 Từ 12/2007 – 15/03/2008  Phó phòng Kế toán Công ty Cổ phần Truyền thông số 1  

 Từ 15/03/2008 - Nay Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 

2.3. Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của các thành viên Ban điều hành  

(Tại thời điểm ngày 06/12/2019) 

Stt Họ tên - Chức vụ 
Số cổ phiếu 

(CP) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Ông Đặng Anh Phương - Tổng Giám đốc 468.023 5,88 

2 Ông Lư Hồng Chiều - Phó Tổng Giám đốc 108.380 1,36 

3 Ông Hoàng Hà - Phó Tổng Giám đốc 128.903 1,62 

4 Ông Nguyễn Hà Thanh - Phó Tổng Giám đốc 

kiêm Giám đốc chi nhánh. 

189.286 2,38 

5 Ông Lê Việt Thắng - Phó Tổng Giám đốc 68.370 0,86 

6 Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Kế toán trưởng 60.064 0,75 

Tổng cộng 1.023.026 12,85 

 

2.4. Những thay đổi trong Ban điều hành: Trong năm 2019 không có sự thay 

đổi. 

2.5. Số lượng cán bộ, nhân viên: Tổng số toàn cán bộ công nhân viên công ty 

tại thời điểm 31/12/2019 là 87 người. 

2.6. Chính sách đối với người lao động:  

Với công tác tuyển dụng, công ty đã nghiên cứu, xây dựng cơ chế tuyển dụng 

nhằm thu hút và giữ được những lao động có trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi, 

tay nghề cao, đạo đức tốt và đam mê công việc để tạo thành một khối thống nhất 

cùng phấn đấu đưa công ty ngày càng phát triển.  
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Đối với đào tạo, ngoài việc tổ chức đào tạo tại chỗ, công ty còn tạo mọi điều kiện 

thuận lợi, cần thiết để người lao động được tham gia các khóa đào tạo tổ chức trong 

và ngoài nước do các chuyên gia nước ngoài trực tiếp giảng dạy. 

Về chính sách tiền lương, công ty đã xây dựng Quy chế lao động tiền lương phù 

hợp với quy định của Pháp luật và có lợi cho người lao động nhằm khuyến khích 

người lao động nâng cao hiệu quả lao động và hiệu suất công tác của mình. Hàng 

năm, công ty luôn phối hợp với BCH công đoàn tổ chức cho người lao động một 

chuyến nghỉ mát hè tập trung để tái tạo sức lao động và tạo sự gắn kết giữa người 

lao động trong công ty, nâng cao tính văn hóa của doanh nghiệp. Công ty luôn thực 

hiện đúng, chấp hành tốt việc đóng BHXH cho người lao động, đảm bảo 100% 

CBCNV tham gia BHXH. 

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

3.1. Các khoản đầu tư lớn: Trong năm 2019 công ty không có khoản đầu tư 

lớn. 

3.2. Các công ty con, công ty liên kết: Không có   

4. Tình hình tài chính 

4.1. Tình hình tài chính 

Đơn vị tính: đồng 

Các chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 
% tăng 

giảm 

Tổng giá trị tài sản 357.515.295.835 300.053.102.590 (16) 

Doanh thu thuần 381.717.392.583 385.693.704.895 1,04 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 7.988.657.832 5.963.845.242 (25,35) 

Lợi nhuận khác (477.218.354) (793.608.300) 66,3 

Lợi nhuận trước thuế 7.511.439.478 5.170.236.942 (31,17) 

Lợi nhuận sau thuế 5.929.764.084 4.069.635.041 (31,37) 

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu  

Các chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính  
Năm 2018 Năm 2019 

Cơ cấu tài sản 

- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản 

- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản 

 

% 

% 

 

0,23 

99,77 

 

1,27 

99,9 
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Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn 

- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn 

vốn 

 

% 

% 

 

72,83 

27,17 

 

68 

32 

Khả năng thanh toán 

- Khả năng thanh toán nhanh 

- Khả năng thanh toán hiện hành 

 

lần 

lần 

 

0,93 

1,37 

 

0,243 

1,47 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  

thuần 

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu  

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 

 

% 

% 

% 

 

1,55 

6,1 

1,66 

 

0,011 

0,042 

0,014 

 

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

5.1. Cổ phần: Tổng số cổ phần của Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng 

khoán Hà Nội là 7.960.310 cổ phần, toàn bộ số cổ phần này cổ phần tự do chuyển 

nhượng.  

5.2. Cơ cấu cổ đông: (Tại thời điểm ngày 06/12/2019) 

 Stt Tên cổ đông 

Số cổ phần 

nắm giữ 

(CP) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Cổ đông trong nước  7.295.383 91,66 

2 Cổ đông nước ngoài 664.927 8,34 

Tổng cộng 7.960.310 100 

 

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

5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Trong năm 2019, công ty có giao dịch mua cổ 

phiếu quỹ. Số lượng cổ phiếu quỹ tại thời điểm 31/12/2019 của công ty là 

20.500 cổ phiếu.  

6. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc  

Năm 2019 là năm mà nền kinh tế chung có rất nhiều thuận lợi và khó khăn. 

+ Thuận lợi: 
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- Kinh tế Việt nam: Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 6,6%, kiểm soát 

tốc độ tăng CPI bình quân khoảng 4%, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô 

- Kinh tế VN hội nhập mạnh hơn, đầu tư nước ngoài tăng cả lượng và chất nhờ 

việc Chính phủ cải thiện môi trường đầu tư và dần thoái vốn khỏi các doanh nghiệp 

nhà nước, các nhà đầu tư có xu hướng chuyển dịch vốn đầu tư từ Trung quốc sang 

VN 

- Khu vực tư nhân tiếp tục trở thành động lực chính của năm 2019. 

 Thị trường CNTT & VT:  

- Xu hướng công nghệ di động, các ứng dụng di động ngày càng chiếm ưu thế. 

- Cách mạng công nghệ 4.0, công nghệ điện toán đám mây, công nghệ IoT sẽ 

tiếp tục phát triển mạnh, thử nghiệm và có lộ trình triển khai mạng 5G. 

- Các nhà cung cấp dịch vụ cung cấp 4G/3G và Internet băng rộng tốc độ nhanh 

hơn, giá thành thấp hơn. 

- Lĩnh vực an ninh an toàn thông tin được chú trọng đầu tư bài bản 

- Xu hướng thuê hệ thống CNTT, thuê dịch vụ CNTT theo nhu cầu sử dụng 

ngày càng chiếm ưu thế 

- Cách mạng công nghệ 4.0 được đẩy mạnh với các ứng dụng chính quyền điện 

tử, thành phố thông minh (hành chính công, giao thông, y tế, giáo dục...) 

+ Một số khó khăn, tồn tại:  

- Nợ công tiếp tục duy trì ở mức cao, nguồn thu ngân sách khó khăn nên chính 

phủ thắt chặt chi tiêu, nhất là đầu tư mới 

- Nợ xấu của hệ thống ngân hàng chưa được xử lý triệt để, làm cản trở mục tiêu 

giảm lãi suất cho doanh nghiệp 

- Mục tiêu ổn định tỷ giá vẫn gặp nhiều khó khăn so với năm 2018. 

- Khối Bộ, ban, ngành giảm đầu tư công để tránh bội chi ngân sách. 

Về lĩnh vực CNTT &VT:  

- Lĩnh vực CNTT & VT tiếp tục ảnh hưởng khi Chính phủ cắt giảm chi tiêu 

công, các dự án CNTT đưa ra rất nhiều nhưng thiếu vốn trầm trọng. 

- Cạnh tranh trong lĩnh vực CNTT & VT ngày càng khốc liệt, các nhà cung cấp 

dịch vụ như Viettel, VNPT, FPT Telecom…tận dụng nghị định 80 và xu hướng cho 
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thuê hạ tầng, dịch vụ CNTT đã và đang tham gia sâu rộng vào lĩnh vực tích hợp hệ 

thống 

- Trong nền kinh tế hội nhập, các doanh nghiệp tích hợp hệ thống nước ngoài 

tham gia sâu rộng hơn với ưu thế lớn về nguồn vốn giá rẻ (lãi vay 1-3% năm) cạnh 

tranh mạnh về giá, nhất là các dự án lớn kéo dài phải vay vốn trung hạn. 

Về khách hàng:  

- Phần lớn Bộ Ngành, địa phương, ngành Tài chính Ngân hàng... đã đầu tư 

tương đối đầy đủ về Cơ sở hạ tầng CNTT, đi vào vận hành khai thác. Chi phí chủ 

yếu cho nâng cấp bổ sung và bảo trì hỗ trợ kỹ thuật, ít đầu tư mới 

- Khối Tài chính Ngân hàng dự đoán tiếp tục khó khăn và đang tiến hành tái 

cấu trúc nên sẽ triệt để cắt giảm đầu tư CNTT 

- Một số khách hàng khó khăn về tổ chức, về nguồn vốn dẫn đến tình trạng 

chậm thanh toán (SCTV, Mobifone, Bộ Công an...) 

Dù có nhiều thuận lợi, nhưng khó khăn cũng không nhỏ nên tình hình kinh doanh 

năm 2019 của ONE  gặp rất nhiều khó khăn, cụ thể:  

Doanh thu đạt 96,42% kế hoạch, giảm 3,58% so với năm trước.  

Lợi nhuận trước thuế đạt 103,4% kế hoạch, tăng 3,4% so với năm trước. 

7. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty 

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

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã hoàn thành trách nhiệm của người quản 

lý công ty thông qua việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch đã được Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua. Các hoạt động của Hội đồng quản 

trị đều tuân thủ đúng theo Điều lệ công ty, hàng quý đều tổ chức họp để thảo luận, 

thông qua các chủ trương lớn và giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị giải 

quyết các vấn đề cụ thể trên cơ sở các chủ trương đã được thống nhất thông qua. 

Các thành viên Hội đồng quản trị đều có tinh thần trách nhiệm cao trong việc 

xây dựng công ty nói chung và trong việc thực hiện các nhiệm vụ cá nhân đã được 

phân công nói riêng. Bốn thành viên Hội đồng quản trị đồng thời là thành viên Ban 

Tổng Giám đốc và Giám đốc Chi Nhánh nên việc báo cáo, cung cấp thông tin về 

các hoạt động của Công ty lên Hội đồng quản trị cũng rất thuận lợi.  

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

7.2.1. Đánh giá tình hình: 
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- Năm 2020 được dự báo vẫn là một năm kinh tế thế giới có nhiều bất ổn, tăng 

trưởng thấp. Cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc và các nước 

khác tiếp tục căng thẳng sẽ ảnh hưởng lớn đến kinh tế toàn cầu. Việc nước Anh rời 

khỏi EU sẽ dẫn tới sự xáo trộn lớn đến nền kinh tế chung của Châu Âu. Kinh tế Nhật 

Bản tiếp tục giảm phát và chưa có biện pháp hữu hiệu để thúc đẩy nền kinh tế. 

- Giá dầu thế giới giảm mạnh sau khi các Hiệp hội các nước xuất khẩu dầu 

OPEC+ không đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác dầu, điều này tạo 

ra việc thất thu cho các nước mà ngân sách phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ (trong 

đó có Việt Nam). 

- Tình hình địa chính trị các khu vực hết sức phức tạp tác động không nhỏ đến 

tăng trưởng kinh tế toàn cầu.  

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 lây lan mạnh trên toàn cầu, ảnh hưởng rất lớn 

đến nền kinh tế thế giới. Không loại trừ khả năng kinh tế thế giới sẽ bị suy thoái 

mạnh và lạm phát tăng cao. 

Không nằm ngoài những nhận định đó, công ty ONE tuy vẫn giữ được thị 

trường truyền thống nhưng mức đầu tư của khách hàng từ ngân sách nhà nước cũng 

như các doanh nghiệp tư nhân có xu hướng giảm mạnh sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến 

doanh số của Cty.  

7.2.2. Phương hướng: 

- Tiếp tục tập trung vào ngành nghề truyền thống của Công ty là lĩnh vực Công 

nghệ Thông tin và Truyền thông. 

- Đa dạng hoá phương thức bán hàng, và triển khai dự án, liên doanh triển 

khai... 

- Giữ vững khách hàng truyền thống, mở rộng và đa dạng hoá đối tượng khách 

hàng, đẩy mạnh phát triển sản phẩm mới như các giải pháp về phần mềm bên cạnh 

các giải pháp về hạ tầng CNTT và viễn thông. Đẩy mạnh cung cấp giải pháp hạ tầng 

CNTT và viễn thông cho các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, đặc biệt là các 

nhà máy có vốn đầu tư nước ngoài. 

- Tiếp tục xây dựng, sản xuất các sản phẩm thuộc lĩnh vực phần mềm ứng dụng, 

trước mắt cung cấp cho các khách hàng truyền thống, sau đó tạo đà để phát triển 

trên diện rộng.  
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- Tăng cường đoàn kết nội bộ, củng cố và phát triển nguồn nhân lực chất lượng 

cao để đáp ứng kịp thời yêu cầu kinh doanh năm 2020 và các năm tiếp theo của 

Công ty.  

- Mở rộng hợp tác và liên kết để phát triển hệ thống các đối tác chiến lược, các 

nhà cung cấp trong cả hai lĩnh vực phần cứng và phần mềm trên Thế giới; 

- Nâng cao hơn nữa chất lượng quản trị doanh nghiệp. Tăng cường quản lý tài 

chính, tỷ giá và công nợ để giảm thiểu rủi ro. 

- Duy trì phát triển ổn định, an toàn vốn và tỷ lệ trả cổ tức cho cổ đông. 

Kế hoạch chỉ tiêu cụ thể cho năm 2020 như sau: 

 Tổng doanh thu 350 tỉ đồng. 

 Lợi nhuận trước thuế 4 tỉ đồng. 

 Tỷ lệ cổ tức tối thiểu 3%. 

8. Danh sách, tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 

8.1. Hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị công ty gồm 07 (bẩy) thành viên, trong đó có 03 thành viên độc 

lập không trực tiếp điều hành. Cụ thể: 

Stt Họ tên - Chức vụ 
Số cổ phần  

(CP) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Ông Lư Hồng Chiều – Chủ tịch HĐQT 108.380 1,36 

2 Ông Phạm Thế Hùng – Phó chủ tịch HĐQT 427.504 5.37 

3 Ông Đặng Anh Phương – Thành viên HĐQT 468.023 5,88 

4 Ông Hoàng Hà - Thành viên HĐQT 128.903 1,62 

5 Ông Đinh Quang Thái – Thành viên HĐQT 170.350 2,14 

6 Ông Nguyễn Hà Thanh - Thành viên HĐQT 189.286 2,38 

7 
Ông Nguyễn Doãn Lê Minh - Thành viên 

HĐQT 

30.054 0,38 

Tổng cộng 1.522.500 19,13 

 

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:  
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STT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

1 01/2019/QĐ-HĐQT 18/02/2019 Thông qua chi tiết việc giao dịch mua 

lại cổ phiếu của công ty làm cổ phiếu 

quỹ (đợt 1/2019).  

2 02/2019/QĐ-HĐQT 22/04/2019 Thông qua chi tiết việc giao dịch mua 

lại cổ phiếu của công ty làm cổ phiếu 

quỹ (đợt 2/2019). 

*Ghi chú: Không được thực hiện vì 

CQQLNN không phê duyệt. 

3 03/2019/QĐ-HĐQT 02/05/2019 Thông qua chi tiết nội dung tổ chức 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. 

4 04/2019/QĐ-HĐQT 15/11/2019 Thông qua chi tiết nội dung trả cổ tức 

2018 cho cổ đông 

 

8.2. Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát công ty gồm 03 (ba) thành viên, trong đó cả 3 thành viên không 

trực tiếp điều hành. Cụ thể: 

Stt Họ tên - Chức vụ 
Số cổ phần  

(CP) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Ông Vũ Bình Minh – Trưởng BKS 27.104 0,34 

2 Bà Đoàn Thu Hằng – Thành viên BKS 0 0 

3 Bà Đỗ Liên Hương - Thành viên BKS 86 0 

Tổng cộng 27.190 0,34 

 

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát, phối hợp với HĐQT, 

Ban điều hành trong các mặt hoạt động kinh doanh của công ty. Tổ chức thẩm định 

BCTC soát xét bán niên và cả năm; Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của từng vấn đề 

cụ thể trong việc điều hành công ty. Phối hợp với HĐQT, Ban điều hành tổ chức 

thành công ĐHĐCĐ thường niên. 

9. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban 

Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát 
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9.1. Các giao dịch cổ phiếu: không 

9.2. Lương, thưởng và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc 

và Ban kiểm soát thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2019 và theo Quy chế lao động tiền lương của công ty. 

10. Báo cáo tài chính 

10.1. Ý kiến kiểm toán: Chấp thuận hoàn toàn 
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10.2. Bdo cdo tdi chinh tturqc ki6m todn: (Ph1t lqrc kdm theo)
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ki6m torin bao gdm: B6ng cdn A5l tl5 toan; B6o c6o kiSt quA hopt dQng kinh doanh;

B6o c6o luu chuy6n tiAn t6; Bdn thuy6t minh 86o c6o tdi chinh theo quy tlinh cria

ph6p luQt vC k6 toan va ki6m toan. Brio c6o tdi chinh ndm 2Clg d|dugc b6o c6Lo Uy

ban Chimg khorin Nhd nu6c, S0 Giao dich Chimg khorin Hd NQi vd ddng toirn vdn

tr€n Website cria cdng ty tai dia chi: www.one.com.vn.
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2-4

5-6

7 -t0

L2 -I3

14 -37



cONG TY cd PHAN TRUYEN rHONG sd 1

sAo cAo cuABANr6xc cIAmo6c

Ban T6ng Gi6m tti5c C6ng ty C6 phAn Truy,in th6ng so I lsau tf6y.gqi tat l2r "Cong ty") trinh bdy bao c6o

cria rninh cing v6i Bio c5o tii chinh tiing ho. p cho ndm tdi chilh k6t thrjc ngdy 3 I thdng 12 ndm2019

Khii quit YA Cdng ty

C6ng ry.li C6ng ty C6 phAn hoat tlQng theo GiAy chfng nhdn tldng kj kinh doanh si5 0103000266 dAng

kj lAn dAu ngdy 06 thing 3 nlm 2001 do Sd K6 hoach vir Ddu tu thdrrh ph6 Hn NQi cAp'

20 lAn duo. c Sd K6 hoa H,r Nqi cip bii
h doanh ct6 phi hqP v6i C6ng tY, trong
16 thrlLng 8 nim 2010 C d doanh nghi6p

thtt 20 ngirY 27 thing 9 di6u l€.

_ Trg sO clinlt
- Eiachi : SO t:s phi5 Hoang NgAn, phudng Trung Hda, qufn Ciu GiAv, thanh ph6 HnNdi

Di0n thoai : (024) 3916 5086

- Fax : (024) 3976 5123

C6ngty c6 Chinh6nh dat tai .liachi@i sii 226 tlurong Kh6nli HQi, phuorg 6, quin 4, thdnh ph6 H6 Chi MLrh.

Hogt al1ng kinh doanh ctta C6ng ty lit:

- Dich vu v6 dien rf, tin hoc; Buon brin c6c thidt bi viEn rh6ng;

- Tu vAn va thi6t k6 c6c h6 thilng mang tli6ng tin tin hoc, vi6n th6ng, ch5ng s6t, diQn cdng nghi€p,

bho ch6y, b6o trQm, bAo vQ;

- Bu6n bdn vi cung cAp cac thiiit bi di€n tLi, tin hgc, cdc h9 th5ng tli€n c6ng nghi€p, bio chiy, b6o

tr6m, bAo vg (khdng bao gdm thitit kd cong trinh);

- Thi c6ng l6p tt4t, cdi tldt c6c hQ th6ng m4ng thdng tin tin hoc, vi6n th6ng, ch6ng sdt, tli€n c6ng

nghiQp d6n 11Okv, brio chiy, bdo tr6m, bio v6./

H6i iliing quin tri vir Ban didu hhnh, quin li
Cric thdnh vi6n H6i ddng quin tri vi Ban diAu hdnh cria Cdng ty trong nem vd cho tliin thdi didm lip
b6o ciio ndy bao g6m:

HQi tting qudn tri
He vd tCn Chric vu T6i b6 nhi6rn

6ng Lu H6ng Chidu Chri tich Ngiy l5 th6ng 6 n6m 2018

Ong Pham Th6 Hing Ph6 Chn dch Ngev i5 th6ng 6 ndm 2018

Ong Ding Anh Phuong Thinh vi€n Ngdy I 5 th6ng 6 nam 201 8

Ong Nguy6n Doan Le Minh Thdnh viOn Ngdy 15 th6ng 6 ndm 2018

Ong Hoirng Hd Thinh vi6n Ngiy 15 th6ng 6 n6m 201 8

Ong Nguy6n Hd Thanh Thdnh vi6n Ngiy 1 5 th6ng 6 nnm 201 8

Ong Dinh Quang Thrii ThAnh vi€n Ngey I 5 thAng 6 nirn 201 8

iA!
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CONG TY CO PHAN TRUYEN THONG SO 1
BAo cAo cuA BAN TdNc GIAM DOc (tiiip theo)

Ban ki6m sodt
Ho vd tcn Chric vu I ar Do nnrqm

Ong V[ Binh Minh
Bd Dodn Thu Hing
Ba D6 Licn Huong

Ban Tdng Girim itiic

Ho ver t6n

Tru6ng ban

Thdnh vi6n

Thinh vi€n

Chtic vu

Ngdy 15 th6ng 6 ndm 201 8

Ngdy 15 thing 6 ndm 2018

Ngdy 15 th6ng 6 n[m 2018

Bi5 nhiCm/tti b6 nhi6m/nii6n nhi0m

6ng Ding Anh Phuong

6ng Lu H,ing Chi6u

Ong Hodng Hd

Ong L€ ViQt Thing
,:. ' '.1ung Luu Hong Jon

Ong NguyEn Hd Thanh

_,i
I Ong braln ooc
-',_ltsno t ong ulam ooc Klem

Gi6m di5c tii chinh
,irho I ong blam ooc

Ph6 Tdng Gi6m tliic
^. , 

-i 
r; | .^rlro I ong (Jram ooc Klem

Gi6n di5c chi nh6nh
-' , _;l.no long ulam ooc KIeln

Gi6m tl6c chi nh6nh

T6i b6 nhigm ngdy I 5 th6ng 6 nim 201 8

T6i bil nhi6rn ngdy I 5 thdng 6 nim 201 8

Tii b6 nhi€m ngiy 15 thring 6 ndm 2018

T6i bii nhi6m ngdy 15 th6ng 6 ndm 2018

86 nhiern ngiy 01 th6ng 01 ndm 2020

Mi6n nhi€m ngdy 0l thAng 0l ndm 7020

D4i diQn theo phnp luQt

Nguoi dai dien theo ph6p ludt cua C6ng ry rrong nam vi cho d6n thoi didm ldp bdo crio niry Li Ong

E[ng Anh Phuong (t6i b6 nhiQm ngdy 16 thAng 6 nr m 2018).

Ki6m toin vi6n

C6ng ry TNI-IH Ki6m roriLn va Tu van A&C tld tlu-o, c chi dlnh kidm toin Bdo cdo tdi chinh tdrrg hgp cho

ndm tii chinh k6t thric ngdy 3l thang 12 ndm2019.

Trich nhiQm cfra Ban T6ng Girim d6c

Ban T6ng Gi6m dt5c chiu trrich nhiQrn lip Bdo cao tiri chinh tong ho-o phAn iinh trung thuc vi hqp lli tinh
hinh tdi chinh, kilt quA.hoat rl6ng kinh doanh vd luu chuydn ti6n t€ cria C0ng ty trong n6m. Trong viQc

lap Bao c6o tei chinh t6ng ho-p ndy, Ban Tdng GiAm d6c pbii:

. Chen lua c6c qhinh sech k6 toen thich lro. p vd 6p dgng cric chinli sich ndy m6t cdch nhAt qu6n;

. Thuc hiQn cilc xdt doen va c6c u6c tinh mQt cAch ho-p lf vi th6n trong;

. Ndu rd cAc chuAn muc kti torin 6p dqng cho COng ty duo. c tudn thrl hay kh6ng v?r tit ci cdc sai l6cli

trgng yiSu da dugc trinh bay vn giei thich trong B5o c6o thi chinh tdng ho. p;

. Lap 86o c6o tdi chinh t6ng ho. p trCn co sd hoat d6ng li6n tuc tri truorg hop khdng thd cho ring
C6ng ty se ti6p tuc hoat dong lien tuc;

. Thiiit lip vi thuc hi6n hQ tlri5ng kiiim so6t nOi b0 mOt crich hiiu hidu nhirn han ch6 rui ro co sai s6t

trong y6u do gian l{n ho4c nhAm lAn trong viQc lAp vd trinh bay Brlo cAo t?ri chinb tdng ho-p

Ban Tiing Gi6m rl6c dim bio cric s6 tii toAn thich ho.p duo. c luu gi[ diy dn de phdn dnh tinh hinh tdi

chinh cria C6ng ty v6i mric dO chinh x6c ho. p l! t4i bat ki thdi di6m ndo vi cdc so s'ch ke todn tuAn thrl

chtj dO kt! toan 5p dung. Ban T6ng Gi6n d6c cfing chiu tr6ch nhiQm quin l;l cAc tdi sdl cria Cdng ty vd

do d6 cla thrlc hi6n crlc biQn phrip thich ho. p tl6 ngnn chdn vd phrit hiQn c6c hdLnh vi gian lin vd c6c vi
ph4m kh6c.

Ban T6ng Gi6m tli5c cam ktjt da tudn thrl cilc y6u cAu n€u tr€n trong vi€c ldp Bao c6o tdi chinh tdng ho. p.
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cONG w cd PHIN TRUYEN rH6NG sd
sAo cAo cUa snN rdNc ctAu odc (titip ttreo

Ngdy 26 th6mg 3 ndm2020

Ph6 duyQt B6o c6o tAi chinh

Ban Ti5ng Giri,rn' d6c ph6 duyQt B6o c6o tii chinh
phan 6nh trung thgc vi hqp lj tinh hinh tdi chinh
ofrng nhu k6t qui ho4t tlQng kinh doanh vi tinh h

3l thamg n t^ 2019, phir hgp v6i c6c ChuAn m
ViQtNam vi c6c qui tlinh phdp lj'c6 li6n quan tl6n
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ffig*lp_ttt*cANDCoNSULrrNGCo.,LrD. G U"K"rtitty
Head Ofiice . 02 Truong Son St, TaD BinI Disl , Ho Chi MinI City, Viehan A C a

Tet: +a4 Qzu) 1541 2972 lax:+E4 (028) 35472970 kttv@)a-c com vn A Ot L
Branch mHaNoi : 40 Giang Vo St., Dong Da Dist-, Ha Noi City, Viehram

Tel. +84 (024) 3736 7879 Fax. +84 (024) 3736 7869 ktrv hn@a-c convn
Branch inNhaTrflg :IjtSIl06A0l.hHonsPhnrlUilhAIt?.PhuocHaiWadM,TmngCly.llebnn

Tel: +84 (0258) 246 5 I 5 I Fd: +84 (025 8) 246 5 806 kttvn@a-c corn \.n

Branch in CanTlo : 15-13 vo NsxyenGiap St, Cai Rang Dist. CanTho City, Vieinam

T€l: +84 (0292) 376 4995 Fax +84 (0292) 316 4996 kttvct@a c.comvn

n,( a nrr-rrnrra r.>o: l.ut) | tzvt tl--I\'_

BAo CAo KIEM ToAN Doc LAP

- Kinh erfri: ciic cO oouc, ngr odNc euAN rnl vA nm rONc cr.{Nl ooc
cONc rv co pnAN rnurEN rnONc sO r

^. ,^,.i ^i , i - : , ^Chfng t6i dd ki6m to6n B5o cdo t?ri chinh kdm theo cua C6ng ty Cd phan Truy6n th6ng So I (sau ildy goi

tit ld "C6ng ty"), tluqc ldp ngiry 26 thiLng 3 nirn 2020, tu trang 07 tliSn trang 37, bao gdm Bing can aiii k6
l.

todLn t6ng hgp tai ngdy 31 thang 12 ndn 2019, 86o c6o kdt qud hoqt tlQng kinh doanh t6ng hqp, BAo c6o

- luu chuy6n tidn t6 t6ng hqp cho ndm tii chinh k6t thric cing ngiy vd BAn thuy6t minh B6o c6o tdi chinh
,i i
tong ngp.

Tr6ch nhiQm cia Ban T6ng Gi6m ttiic

^ -i -lBan T6ng Giim d6c C6ng ty chiu tr6ch nhiCm v6 vi6c lAp vi trinh bdy trung thuc vd hqp lli Beo c6o tdi

chinh t6ng hqp cua Cdng ty theo cdc Chuin muc K6 torin Vi€t Nam. Ch6 d6 KC totn doanh nghi6p Viet

Nam vd c6c quy ctinb phep ly c6 li6n quan d6n viec lip vd trinh bdy 860 c6o tari chinh vri chiu trich nhi€m
;. r .l

ve klem soat nor tro mi Ban T6ng Giim tldc xric tlinh li cAn thi6t d6 dim bio cho viQc lip vd trinh bdy Brio

crio tii chinh t6ng hqp khdng c6 sai s6t trgng y€u do gian lin holc nhim ldn.

Trich nhiQm cria Ki6m toin vi6n

Trich nhipm cria chring t6i ld tlua ra j kii5n vd 86o c6o tii chinh t6ng hqp dua trdn k6t qui cta cuQc ki6m
toan. Chring t6i da ti6n hdnh kiiim to5n theo c6c Chudn muc Ki6m toin ViCt Nam. C6c chuAn mgc niy y6u

cdu chring t6i tuin thir chuAn muc vd cic quy ttinh vd tlao dric nghd nghi6p, lip k6 hoach vd thuc hien cuQc

ki6m to6n d6 tlat ttuqc su tldm bdo hqp ly ve vi€c ligu 86o crio tai chinh tdng hqp cria C6ng ty c6 cdn sai

_ 
s6t trong yi5u.hay kh6ng.

huc hiQn cAc thri tuc nhim thu thAp crlc bing chimg ki6m torln v6 crlc sd liQu

chinh t6ng hgp. Ciic thu tuc kidm toan doo. luu 
"hon 

dga r6n x6t do6n cua :-o'o

giri nii ro co sai sot trgng y6u trong B6o cdo t?ri chinh tiri chinh do gian lqn \
hoic nhAm lAn. Khi thuc hiQn dnnh gi6 cdc nii ro ndy, ki6m to6n vi6n tld xem x6t ki6m soit nQi b0 cira rHAl

C6ng ty li6n quan d6n viQc lAp vA hinh biy B5o c6o t?ri chinh trung thuc, t qp fy nhi- tii6t f! 
"i" 

tf,,i trr" uvi

r.: : .t : r.. :kiem toan phir h9p voi tinh hinh lhuc tC, tuy nhien kh6ng nhdm mr,rc tlich tlua ra 1/ ki6n v6 hi€u qud cria 1t/,
kiiim soAt nOi b0 cria C6ng ty. C6ng vi€c ki6m toiin cfing bao g6m tlinh gi6 tinh thich hgp cria cdc chinh i\\.")"""'1.)l'3"1n'l''"'.'"'.'..,,, I
siich kd tol,n duoc dp dung vd tinh hqp lli cla cdc uoc tinh kC to6n cia Ban T6ng Girim d6c cr)ng nhu ddnh

.,,. .l ,l^, , ..,,,.i
gra vrgc mnn Day rong rne tJao cao ulr cnrnn long ngp.

Chung t6i tin tu6ng ring cric bang chung ki6m tofm md chring t6i tld thu thdp duqc li day dt vdL thich hqp
'. ' ' , ' .i
ldm co s6 cho li ki6n ki6m to:in cia chfng tdi

A&C Auditing and Consulting Co., Ltd. Eadng as Baker Tilly A&C is a membef ofthe globalnetwork
ofBaker Tilly lntemational Ltd., the members ofwhrch are separate and independent legal entrties



G b"k"rtitty
A&C

f ti6n c'ra Ki6m todn vi6n

Theo j kiiin cria ching tdi, Btio c6o tai chinh t6ng vi ho.p l!, tr6n cdc khia canh

,.qng y,iu tinh t inh tai cninl cna C6ng ty C6 phdn 3 1 th6ng 12 ndm 2019 ' 
cing

nnoi3t qoa hoat rlQng kinh doanh vi tinh hinh luu c ii chinh k6t thfc cirng ngiy'

ptu: hqp v6i c6c ChuAn muc K6 torln ViQt Nam, Ch6 dO K6 toan doanh nghipp ViCt Nam vi cic quy clinh

pnap l, 
"o 

li6n quan diin vipc lAp vd trinh biy 86o c6o tai chinh t6ng hgp'

Nguy6n Thi Thanh Huydn - Ki6m torin vi6n

56 Gitiy CNDKHN ki6m todm: 3707-20 I 6008- I56 Gitiy CNDKIIN kidm todn: 1794-2018-008-1

Hi NQi, ngdy 26 th 6ng3 ndm 2020

A&C Aurliting ;rud Consultlng 0r.. Ltd. Dl(ling Js Drkct Tilh A&(' is I rnorlbcf d'Ihe slohal ndst)Lt

ol Bskcf Till; Inkrndtion|l ltd.. thr: Lrtcmbtrs of whiuh .rrc suDnitrtc 'n'l irrdcpcoJcnr tcsul cDtitics

\

v

C6ng ty TNHII Ki6m to:in vi Tu v6n A&C

Chi nhdnh Hn NQi

LG Vnn h6 Gi6m d6c

rricr rxti Y xtju

xreir r niin vir



CONG TY cd pnAn rnuv'En rn6nc s6 r
Dla chi: 56 tls en6 Hoang Ngan, phusng Trung Hoa, qurin Ciu Gidy. thenh ph6 Hd Ngi

sAo cAo rAt cHit m rdNc uge
Cho nnm tdi chinh k6t thfc ngey 31 th6ng 12 ndm 2019

T4i ngdy 31 th6ng 12 ndm20l9

TAI SAN

A- TAI SAN NGAN HAN

L TiAn vA c6c khoin trong tluong tidn

l. I len

2. Cec khoan tuong duong tidn

lI. Dlu tuGi chinh ngin h4n

l. Chimg khoriu kinh doanh

2. DU phdng gidm gi6 chtng kho6n kinh doanh

3. DAu tu nim git diin ngdy tt6o h4n

IlL C6c khoin phii thu ngin h4n

l. Phdi thu ng6n h4n ci.ra kh6ch hdng

2. Tri trudc cho ngudi b6n ngin h4n

3. Phai thu noi b0 ngAn han

4. Phai thu theo tiiin d0 k6 hoach hqp d0ng xdy dgng

5. Phii thu vA cho vay ngin h4n

6. PhAi thu ngin h4n kh6c

7. Drr phdng phai thu ngin han kh6 ddi

u. I ar san tnleu cns xu ly

IV. Hlng t6n kho

l. ftang ton Kno

2. DU phdng giem gi6 hdng t6n kho

V. Tti sdn ngin h4n khic
l. Chi phi tre trudc ngAn h4n

2. Thuii gi6 trj gia tang duqc khdu trir

3. Thu6 vd c6c khoen khic phei thu Nhe nudc

4. Giao dich mua b6n l4i tr6i phi6u Chinh phir

5 Tdisdn ngin h4n kh6c

rANc cAN EOr KE ToAN ToNG HgP

Thuy6t
minh

ME
so

100

110 V.l
lll
1t2

120 v.2
121

122

123

130

131 V.3

132 V.4

133

134

135

136 V.5a

r3't v.6
139

r40 v.7
t4l,
t49

150

151 V.8a

152

153 V.l2
154

155

Dsn vi tinh: VND

56 diu nams6 cu6i nim

299.670.918.205

48.t29.7 53.1r0

3s.205.642.110

12.924.111.000

1.500.000.000

1.500.000.000

137.182.288.480

93 .364.028.544

39.940.952.693

t4.322.4E5.220
(10 .44s .r77 .977)

111.548.434.099

113.209.278.018

(1.660.843.919)

1.310.442.516

224.084.166

791.?E4.412

294.s73.938

356.7 01.941.734

51.s93.587.462

34.593.587.462

17.000.000.000

189.r39.096.812

t7 6 .9E2.307 .638

l1.618.958.353

t5 .409 .4'72.219

( 14.E71.641.398)

115.447.196.415

117.108.040.334

(1.660.843.919)

522.061.045

201.920.492

320.140.553

I
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Tq
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1\r !

\Y\

a\

:l

Btio cdo nay phdi du|rc doc citngrfi B.in thuyit ninh ts(io cno hichlnhk;ng hltP



cONG TY cd PHAN TRUY'eN rHONG sd I
Dia chi: Si5 135 Ph6 Hodng Ngan, phudng Trung Hda, qufn Ciu Gi6y, thinh pho Hd Ngi

BAo cAo rAt crhu rONG HqP

cho nam tii chinh kiit thitc ngay 31 then g 12 fim 2019

Beng can d6i k6 todn t6ng hqp (tidp theo)

MN
so

200

Thuy6t
minh so cuor nam 56 tlAu nimTAI SAN

B- TAI SAN DAI HAN

I. Cdc khoen phei thu dDti h4n

1. Phdi thu ddi han cua kh6ch hdng

2. Trduudc cho ngudi b6n ddi h4n

3. V6n kinh doanh d don vi tryo thuQc

4. Phdi thu nOi b0 ddi han

5. Phii thu vd cho vay dai h?n

6. Phiithu ddi hgn kh6c

7. DU phdng phdi thu dii hen kh6 ddi

tt. Tei sen c6 dinh
l. Tdi san c6 tlinh hau hinh

NguyAn gid

Ljta tt nqo mon luy Ke

2. Tei san c6 dinh thue tdi chinh

NguyAn gid

uta ln hao mon luy Ke

3. Tdi sen ci5 dinh v6 hinh

Nguy€n gid

btq lr! hao mon Iu] Ke

uI. Bdt along sen dau tu

Nguy€n gi6

Gie tri hao mdn liy k6

IV. Tiri sin d0 dang dii h3n

1. Chi phi sin xu6t, kinh doanh dd dang diLi hqn

2. Chi phi xdy dung co bdn dd dang

V. Ddu tutdi chinh dii hin
1. DAu tu vao c6ng ty con

2. Diu tu vio c6ng ry tiCn doanh. lien ket

3. Ddu tu g6p v6n vdo rlon vi khric

4. DF phdng diu tu tdi chinh ddi h4n

5. Diu tu nim gir tt6n ngiy tt6o hqn

Vl. Tiri sin ddi h4n kh6c

1. Chi phi trd tru6c ddi han

2. Tili sen thue thu nh{p hodn l4i

3. Thiiit bi, vat tu, phs ting thay thi5 dai han

4. TiLi sin dhi h4n kh6c

TONG CONG TAI SAN

382.rE4.38s

91.4s2.815

813.354.r01

209.425.Or4210
2tl
212

2t3
2),4

2t5
216 V.5b

2t9

22n
221 V.9

222

223

224

225

226

227

228

229

230
231

232

240
241

242

250

251

252

253

254

255

260
261 V.8b

262

263

268

2',10

91.452.815_

46.763.302

46.7 63.302

7.170.068.424

(7 t23 305 122)

209 .425 .014-

300.190.2r7
300.190.217

7 279.568 424

(6.979.378 207)

303.738.870

303.738.E70

243.968.268

243.968.268

:r

)

Bto cio ndy phtidktc.lac c ngvaiBan thttyit inh Blto.'.io tiichinh t6ng http

300.053.102.590 3s7.s15.29s.835



c6NG rY c6 prAn rnuYEn rrOt.te s6 r
Dia chi: 56 135 Phii Hodng Ngan, phudng Trung Hda, qu{n cAu Gi6y, thanh ph6 Hd NQi

eAo cAo rAI clriNn TdNc HoP

Cho ndm tei chinh k6t thric ngdy 3l th6ng 12 nim 2019

Bing cAn tl6i k6 to{n t6ng hqp (tiiip theo)

MA
so

Thuy6t
minh

300

310

31 I V.lo
312 V.1 I

313 V.rV

314

315 V.l3
316

31'7

316 V.l4
3 19 V.l5
320 V.l6
32r

322 V .17

323

324

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

34r
342

343

203.898.911.204

203.E98.9r1.204

40 .734.646.046

t23 .979.994.24'7

1.565.895.421

2.95 5 .999 .59 5

67 4.838.964

7 .Es4 .280 .403

5.328.354.083

20 .577 .32s .339

227 .s83.106

260.37 6.r9',7 320

260.316.197.320

63 .7 92 .592.s99

110.952.956.100

6 .3',t 4.059 .416

2.232.613.507

s88.466.676

so cuol nam S5 dAu nim

I.

l.
2.

3.

4.

5.

o.

7.

8.

9.

10.

ll.
12.

13,

14.

NGUON VON

C. Ng PHAI TRA

Nq ngin h4n

Phei tra ngudi bAn ngan hen

Ngudi mua tri tidn tru6c ngin h4n

Thu6 vd cric khotur phdi nQp Nhi nuoc

Phai tre ngudi lao along

Chi phi phdi tri ngin h4n
!,

Ptral tra n9r D9 ngan nen

Phdi trd theo tiiin ttQ ki! hoach hgp d6ng xdy dung

Doanh thu chua thuc hiQn ngin h4n

Phai he ngin hen kh6c

Vay ve ng thue tei chinh ngnn h4n

Du phdng phdi trd ngin han

Quj khen thudag, phtic lgi

vuy ornn on Ba

ciao dich mua ban l4i tr6i phi6u Chinh phn

Nq dli h4n

Phdi trd ngudi b6n ddi h4n

Nguoi mua tra tii;n trudc diri h?r

Chi phi phai tra ddi h4n

Phdi tr6 nQi b0 v€ vi5n kinh doanh

Phdi trA nOi b0 dni han

Doanh thu chua thgc hien dai hen

Phdi trd dii han kh6c

vay Ye ngthuc tdi chinh ddi hen

t rar pnreu cnuyen ool

Cd phi6u uu dei

Thu6 thu nh{p hoin l4i phdi trd

Dy phdng phAi trA ddi h4n

Qu! phrit tridn khoa hgc vd c6ng nghQ

34;716.164.312

7.757 .123.155

33 .864.190 .7 s3

98.030.742

II.
l.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
'10.

ll.
t2.
13. c

rC

{

Rno ctio n ty phni dut c doc cnng tiBnn thryit ntikh tsato c.io titichinh hnghtP



CONG rY cd PHAN TRuYEN rHONG s0 |
Dia chi: 56 135 Ph6 Hoeng Ngan, phudng Trung Hda, qu6n C6u Gi6y' thdnh ph6 Hd Noi

eAo cAo rAI cHiNH rONG HgP

Cho nu m tdi chinh k6t thric ngdy 3l th ng 12 n1m20l9

Beng cAn tl6i t<6 toen t6ng hgp (tiiip theo)

ME
so

Thuy6t
minh so cuol nam 56 tliu nnm

NGUdN V6N

D- NGUdN V6N CHT SO HUU

I. V5n chfr sO hffl
l. V6n gop cria chu sd hiru

- Ci phi6u phd th6ng co quyin biiu quvir

- co phleu m aal

2. Thing du v6n c6 PhAn

3. Quyin chgn chuYdn ddi trdi Phi6u

4. V6n khic crla chrl sdhtru

5. C6 phi6u qu!

6. Ch6nh lQch <l6nh gi6lai tdi sdn

7. Ch€nh lech ti gie h6i doei

8. Qu! dAu tu Ph6t tritin

9. Qul h5 trq siP xilP doanh nghiQP

lO. QuY kh6c thuQc v6n chir sd htu

11. Lgi nhu$n sau thu6 chua phdn ph6i

- LNST chua phdn phiii tav h! diin cu6i ki' tru6c

- LNST chua Phdn PhAi tc;' naY

12. Ngudn vtin ddu tu xay dung cq ban

II. Ngudn kinh Phi vA qui khdc

1. Ngu6n kinh Phi

2. Ngudn kinh phi da hinh thanh tdi san cii dinh

T6NG CONG NGUON VON

Ngudri l{p bi6u

400

410 v.l8
4l I

4l Ia
41tb

412

413

414

4t5

416

417

418

419

420

421

421a

42tb

422

430

431

432

440

K6 todn tru6trg

96.r54.185.386

96.154.r85.386

79.603.100.000

79.603.I00.000

178.24'7.749

4.142.500.000

(84.643.170)

7 .267 .8'7'7 .73'7

5 .047 .tO3 .07;
977.468.029

1.069.635.041

97.139.098.51s

97.139.09E.s15

79.603.100.000

79.603 100.000

178.247.749

3.846.000.000

6.971.371.8;

6 .540 .3'13 .029

6.540.37 3.029

300.053.102.s90 357.515.295.E35

TrAn Thi Hoa Nguy6n Thi Minh Nguyet

26 thing3 ndm2020
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cONG TY cd pnAn rnuvEtt rn6ne sd r
Dia chi: 36 t:s lh5 Hoang NgAn, phudng Trung Hda, qu4n CAu Gi6y' thdnh ph6 Hd NQi

eAo cAo rel cHiNH roNG HQP

Cho nam tei chinh kiit thfc ngdy 31 th6ng 12 nam 2019

18. Lei cd ben tr€n cd Phi6u

19. Lii suy giiim tr6n c6 Phi0u

Ngudi lip bi6u

,tll*vr' ll,r,f

Thuyet
minh Ndm naY

vl.l 385.693.704.895

385.693.704.89s

357.333.238.996

28.360.465.899

581.983.s98

1.172.253.979

1.082.142.787

1.866.004.492

t6.940.345.784

5.963.845.242

1.013.695.193

1.807.303.493

(793.608.300)

5.110.236.942

1.100.601.901

Don vl tinh: VND

Ndm trufc

BAo CAO KET QUA HOAT DQNG KINH DOANH TONG HQT

Cho nim tiri chinh k6t thfc ngdy 31 th6ng 12 nim 2019

CHI TIEU

l. Doanh thu b5n hAng vir cung cdp dich vg

2. Cric kho6n gi6rn trir doanh thu

3. Doanh thu thuAn vA bdn hhng vi cung c6p dlch vg

4. Gi6 viSn hdng b6n

5. Lqi nhuin gqp vi U:ln hhng vi cung c6p dich vg

6. Doanh thu hoet dong tii chinh

7. Chi phi t}ri chinh

Trong tl6: chi phi ldi vay

Chi phi b6n hing

Chi phi quin lf doanh nghiQP

Lqi nhu$n thuin tir hoat tlQng kinh doanh

Thu nhap kh6c

Chi phi kh6c

Lqi nhuin khic

T6ng lqi nhuin k6 to6n trudc thu6

Chi phi thui! thu nh$p doanh nghiQp hiQn hdnh

Chi phi thu6 thu nhip doanh nghiep hoen lai

Lqi nhu{n sau thu6 thu nh{p doanh nghiQp

ME
s5

01

0z

10

11

20

2l
't1

23

381.717.392.583

38r.717.392.583

330.961.104.359

50.7 56.288.224

77.297.7 44

7.4L7.688.545

7.242.2t4.498

6.355.928.610

29.071.310.981

7 .988.657.832

682.238.774

1.159.451.128

(477 .2r8.3s4)

7.51L.439.418

1.581.675.394

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

z5

z6

30

31

32

40

50

51

52

60

70

7l

K6 torin truimg

vt.2

vI.3

vI.4

vI.5

vI.6

vt7
vI.8

v.11

vL10

vI.10

4.069.63s.041 5.929.7 64.484

619

LQp, ngity 26 thdng 3 ndm 2020

619

29

)l
.,11

A
nl

l),

Trin Thi Hoa Nguy6n Thi Minh NguYQt
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cONG TY cd pnAn rnuvEtt rn6t,te s6 r
Dia chi: 56 t:S ln6 uoang UgAn, phudng Trung Hda, qu4n Cdu Gi6v, thbh ph6 Hd Nqi

BAo cAo rAr cHiNs rdNc HoP
Cho nim tdi chinh kCt thfc ngey 3 1 thing 12 r\dm 2019

BAo CAO LUU CHUYEN TIIN TE TONG HgP
(Theo phuo'ng PhnP gi6n ti6P)

Cho nim tiri chirh k6t thfc ngiry 31 th6ng 12 ndm 2019

Ma Thuy6t
s6 minh Nim naY

01

02 V.E

03 vl.6

08

09

l0
n
12

13

t4
15 V.l I
16

t7 v.16

20

Don vi tinh: \n{D

Nim truri c

1.

2.

CHi TITU

Luu chuy6n tidn tr)r ho4t tlQng kinh doanh

Lqi nhu\n trnfc thud
Diu chinh cho ctic khodn:

Kh6u hao tdi sdn ci5 dinh vd b6t dong sdn dAu tu

C6c khoin dg phdng

Lai, 16 ch€nh l0ch tj gi6 h0i doei do.t6nh gi6 lai

cdc khodn mgc tidn t0 c6 g6c ngoai t6

Lei, l5 tir hoat dong dau tu

Chi phi ldi vay

C6c khoan ali6u chinh kh6c

Lqi nhuSn tk hogt ilQng kinh doanh

trtdc thay itdi vdn tna d,ng
Ting, gi6m c6c khoan phai thu

Tdng, gi6m hdng t6n kho

Tbng, gidm c6c khodn phdi trd

TAng, giem chi phi tre fiu6c
Ting, gidm chring kho6n kinl doanh

Tien lei vay da ffa

Thu6 thu nhep doanh nghi€p tld nop

Tien thu khric tir hoat dong kinh doanh

Tidn chi kh6c cho hoat dOng kinh doanh

5.170.236.942

236.369.t39
(4 .426 .463 .42r)

(t20;7s2)

(489.939.6s6)

1.082.142.187 

-

1.572.225.039

55.735.026.155

3.898.762.316

(40.308.235.875)

3't.606.928

(1 .429 .966 .250)

(1.356.4s8.602)

(870.447 .636)

7.511.439.478

349.439.557

8.968.386.870

74.996.130

(8.312.008)

7.242.214.498_

24.138.164.525

52.391 .543.864

(13 .1 8s .637 .246)

61.408.885.256

33.998.920

(7.631.802.906)

(2 .3 s6 .11 | .937)

55.626,000

( 1.086.1 16.700)

04

05

06

0'7

VI.4

vI.4

Lru chuydn liin thuiin tir hoat itQng kinh doanh

II. Luu chuy6n tiAn tir ho4t tlQng ddu tu

L Tidn chi dC mua sam. x,ry dung tai sen c6 d!nh v,r

c6c tdi sdn ddi h4n kh6c

2- Tidn thu tir thanh li, nhudng ben tdi sanc6dinhva

c6c tdi sdn dii han kh6c

3. Ti€n chi cho vay, mua cdc c6ng cu no cia

don vi kh6c

4. TiCn thu h6i cho vay, biin l4i c6c c6ng c1r no. cria

don v1 kh6c

5. Tidn chi ddu tu g6p v5n vdo don vi kh6c

6. TiAn thu hdi dAu tu g6p v6n viro don vi kh6c

7. Tian thu lai cho vay, c6 tuc vir lgi nJrudn dugc chia

Luu chuydn fiin thuin tir hogt ilQng ttiiu tu

17.278.512.075 113.168.549.776

(40.400.000)

24.057.7'16

( 1.500.000.000)

482.939.656 8.3 t2.008

(993.002.s68) (32.087.992)

2l

23

25

26

27

30

t5

}t/

il

;

Bdo cdo nd| phdi d$c doc c|ng tAi Bdtt thttyct ntinh Bdo cdo di chit t t6ng hqp 12



c6NG TY cd pnAn rnuY'En rn6ne s6 r
Eia chi: Sii t rS eh6 Hoang Ngdn, phudng Trung Hda, qu4n Cdu GiAy, thenh ph6 Hd Noi

sAo cAo rAt cHiuu rouc tloP
Cho ndm tai chinh kiSt thuc ngdy 31 tha'ng 12 nam 2019

B6o c6o luu chuy6n tidn tQ t6ng hq'p (ti6p theo)

M6
so

Thuy6t
minh Nim nay Nim truric

CHi TITU

III. Luu chuy6n tidn tir ho4t ttQng tiri chinh

1. Tien thu tu phdt hdnh c6 phiiiu, nhin vtin g6p cria

ch0 sd hiiu
2. Tidn rn lai v6n gop cho c6c chi sd h0u' mua lai

c6 phi6u cria doanh nghiCp da phtt hdnh

3. Ti0n thu tir tli vaY

4. t len tla ng goc vay

5. Tidn trd nq g6c thu6 tdi chinh

6. C6 tuc, lqi nhuin dd tri cho chri sd htu

Lnu chuyin tiin thudn tu hoat tlQng tdi chinh

Luu chuy6n tiin thuin trong nim

Tiin vA tuong ttuorg tidn diu nim

Anh huong crla thay dOi t'i gi6 h6i cto6i quy ddi ngo4i tQ

Ti6n vdr tuong tluong ti6n cu6i nim

Ngudri lip biiu K6 to6n truting

(19.749.75s.W (87.14!.52!;72)-

31

32

33

34

35

36

40

50

60

ol

v.l7
v.l5
v.15

(84.643.170)

| 5 .948 .119 .339

(29 .23 4 .684 .7 53)

(6.378.s46.s00)

59.194.557.606

( 146.340.086. l4 8)

v,l

v.1

Q.464.245.577)

51.593.581.462

411 .225

2s.990.933.242

25.602.620.121

34.099

48.129.7 s3.ll0 51.593.587.462

TW' \lr,g./
TrAn Thi Hoa Nguy6n Thi Minh NguYQt

00t

.dH

' 
riJu

IU

t0
-..
1?

LQp, ngiry 26 thdng 3 n6m 2020

sZ nAlh \S
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cONG rY cd PHIN TRUYEN rHONG so 1
Dia chi: 56 135 ph6 Hodng Ngan, phudng Trung Hda, qufn Cdu Gi6y, thnnh ph6 Hd Ndi

BAo cAo rAI cHiuu rdNc soP
cho nam tdi chinh kiit thric ngay 31 thdng 12 nam 2019

I.

1

J.

4.

nAN rnuvtT MrNH BAo cAo rAr cuixn roNG HgP

Cho nim thi chinh ktit thric ngiry 31 thhng 12 nIm 2019

DACDITMHOATDqNG

Hlnh thric sfi hftu v5n

COng ty C6 phAn Truydn th6ng 56 1 (sau tlAy gqi tit li "C6ng tv') ld cong ty c6 phdn

Linh vgc kinh doanh

LInh vgc kinh doanh cria C6ng ty ld kinh doanh thuong m4i, dich vu'

Nginh nghd kinh doanh

Hoat dQng kinh doanh chinh ctia C6ng ty ld:

- Dlch vu vd di€n tiL, tin hqc; Bu6n biLn cac thi6t bi viSn th6ng;

- Tu v6n vd thiilt k6 c6c hQ thiing m4ng th6ng tin tin hoc, vi6n thdng, ch6ng s6t, di6n c6ng ngliiQp'

b6o ch6y, b6o trOm, bdo v€;

- Budn b6n vir cung cip cac thitit bi diCn t&, tin hoc, c'c hQ tli6ng diQn c6ng nghiQp' bri'o chdy' b6o

tr6m, bAo vQ (kh6ng bao gdm thi6t kii c6ng trinh);

- Thi c6ng lip tl[t, cni dlt c6c h6 thiing m4ng th6ng tin tin hoc, vidn thdng, ch6ng set' diCn cdng

nghi€p diin 110 KV, b6o ch6y, b6o trQm, bdo v€ /

Chu k] sin xuat, kinh doanh thdng thudng

Chu kj, san xuAt kinh doanh th6ng tliudng cria C6ng ty kh6ng qud 12 th6ng

C6u trric cia C6ng ty

c6ng ty c6 tlon v! tr$c thu6c c6 tu cach ph6p nhan hach to6n phu thugc li Chi nhdnh C6ng ty C6 phAn

f*idn tnong ,6 1, dia chi tai si5 226 dudng Kh6nh H6i, phudng 6, qud' 4, thdnh ph6 Hd chi Minh

7.

IL NAM TAI CHiNH, DON VI TItN TE SI/DUNG TRONG KE TOAN

1. NIm tAi chinh

Nim tai chinh cira C6ng ty bit tliu ttr ngiy 0l th6.g 0l vi kiit thrlc vio ngiy 3l th6ng l2 hdng ndm.

t
ii9
i).4.
i\>

\

Bdn thuydr ntinh ndy ld ntd bA phdn hqp hanh i phii duqc dac citngv'i tsdo ctjo di chinh t6ng hqp t4



cONG TY cd pxAn rnuvEtt rn6ne s6 r
Dia chi: 56 135 ph6 HoengNgan, phuorg Trung Hoa, qu4n Cdu GiAy, thanh pho HdNoi

eAo cAo raI cHiNir rdNc noP
Cho nim tai chinlt k6t thuc ngdy 3 I thSng 12 nbm 2019

III.

1.

IV.

1.

Ben thuy6t minh Brio ceo tii chinh (tiep theo

Don vi tidn tQ sfr dgng trong ki! to6n

Eon vi tidn tQ st dung tro'g k6 to6' ld Ddng Vi€t Narn (VND) do phdn l6n c5c ngliiQp vu duo-c

thUc hign bing don vi ti6n t6 \ND.

CHUAN MUC VA CHT DQ Kf TOANAP DVNG

cn6 aq t6 toan tp dqng

C6ng f 6p dung c6c ChuAn muc Ki! toan Vi€t Nam, ChiS dO K6 to6n doanh nghiCp ViCt Nam duqc

ban lrinh theo Thdng tu sd }OOIZ}I41TT-BTC ngiy 22 th6ng 12 ndm 2014 vi ciic th6ng tu huo'ng

din thuc hien chuan mu. c kt' to6n cia BO Tdi chinh trong vi6c lip vd trinh biy Brio c6o tii chinh

t6ng hqp.

Tuy6n bii vil viQc tuin thri chuAn mr;c kti to6n vi ch6 tIQ tii torin

Ban Tiing Gi6m it6c dam beo de tuan thri y€u cAu cria cric ChuAn mgc K6 to6n ViQt Nam, Ch€ d6

Kt5 to6n doanh nghiep vi6t Nam dugc ban hdnh theo Th6ng tu s6 200i20I4/TT-BTC ngdy 22 th6ng

12 ndm 2014 cfing nhu ciic th6ng tu huong d[n thuc hiqn chuan muc k6 to6n cria BQ Tdi chinh

rrong vi$c lip v?r trinh bdy Bdo crio tdi chinh tdng hqp.

CAC CHINH SACH KE TOAN AP DUNG

Co sff lfp 86o crio tii chinh

86o c6o tai chirih duo-c lip tr6n co so ki5 toiri ddn tich (trri cic thdng tin lidn quan d6n criLc ludng tidn t.

Cic giao dich bing ngo4i tQ

Circ giao dich phrit sinh bing ngo4i tQ duoc chuytin ct6i theo f gi6 tai ngdy phit sinh giao dich. So

du cdc khoAn muc tiAn tQ c6 giic ngoai tC tAi ngdy k6t thric nim tdi chinh tlugc quy ddi tlreo $ gi6

t4i ngiy ndy.

ch6nh lQch rj gia ph6t sinh trong nim tir c6c giao dich bnng ngo4i t6 ttuoc ghi nhan vio doanh thu

hoat rlong tii chinh hodc chi phi tei chinh. ch6nh l6ch fj/ gi6 do tl6nh gi6 lai c6c khorlLn muc ticn t6

c6 giic ngo4i tQ t4i ngiy ktit thirc ndm tdi chinh sau khi bir hir chCnh l€cli t6ng vd ch6nh lQch giim

duo, c ghi nhdr.r vio doanh thu ho4t dQng tdi chinh hoic chi phi tii chinh'

Tj,gi6 sir d'ng d6 quy drii cic giao dich phrlLt sinh bing ngo4i tQ ld rj,gi6 giao dich thqc t.i tai thdi

diiim ph6t sinh giao dich. T! gi6 giao dich thuc tii dt5i v6i ciic giao dlch beng ngoai tq dugc xdc

ilinh nhu sau:

. D6i voi ho-p d6ng mua bdn ngo4i t€ (hqp ddng mua bin ngo4i ti giao ngay, hqp dong kj'h4n,

ho. p tl6ng tuong iai, ho. p d6ng quydn chqn, ho. p dOng ho6n tloi.1: t! gi6 k! k6t trong hqp ddng

nua, b6n ngoai t€ giha COng ty vd ngAn hdng.

. D6i v6i c6c khodn g6p v5n ho4c nh{n v6n g6p: d gi6 mua ngo4i t€ cia ngan hing noi C6ng ty

m6- tdi khoin d6 nhdn v6n cria nhd dAu tu t4i ngiy g6p v6n.

. D6i v6i ng phii thu: rj,gi6 mua ngo4i tQ crla ngin hing thuong mai noi C6ng ty chi dinh khich

hdng thanh toen tai thdi di€rn giao dich phit sinh.

,(

'T

(

Ban thuyit nlinh nat' Iat ud bA phln hqp thitnh fi phdiduqc dpc citngv6i BAo cdo hi chinh t6ng hqp 15



cONG TY co pnhn rnuYEn rn6nc sd r
oJ.irf , sA t:s pf,6 Ho-g I',rgan, phudng Trung Hda, qu{n C6u Gi6v, thdnh ph6 HaNOi

sAo cAo rAt cHiNH ToNG HoP
Cho n6m tdi chinh k6t thtc ngdy 31 th6ng 12 n6m 2019

minh 860 c6o tdi chinh (tiCp theo)

o Doi voi no- phiri rri: ry gia bdn ngoai tf cua ngdn hdng thrrong m4i no-i Cdng ry du ki€n giao

dich tai thdi tlii5m giao diclr phit sinh'

. Dtii v6i c6c giao dich mua sim tdi san ho6c c6c klioin chi phi rluo-c thanh toin ngay bdng ngo4i

tQ (kh6ng qua ciic tii khodn phii tri): tj' gi6 mua ngoai tO cfia ngan hdng thuong mai noi C6ng

ty thuc hien thanh todn.

Tj' giS su dung d6 d6nh gia lai si5 du csc khodn muc tidn t6 c6 goc ngoai te tai ngay kdt thric nim

tdi chinh duoc xdc dinh theo nguydn tdc sau:

. D6i voi c6c khoin ngo4i tc gui ngan hdng: d gia mua ngo4i tQ cira ng6n hing no-i c6ng ty md

tii khoin ngo4i tQ.

. D6i v6i c6c khoan muc ti€n tQ c6 g6,c ngo4i tQ duoc phdn lo4i li tdi sin khiic: tj' gi6 mua ngoai

tQ cira NgAn hdng Thuong mai Cil phin Ky thuong ViCt Nam (NgAn lidng Cdng ty thudng

xuydri c6 giao dich).

. D5i v6i cic kho6n muc dan tc c6 giic ngo4i t9 clugc phan lo4i ld no phii tri: : ty gi6 b6n ngoai

t6 crla NgAn hdng Thuong mai C6 phAn Ky thuong ViQt Nam QllgAn hdng Cdng ty thudng

xuy€n c6 giao dich).

3. Ti6n vi cic kho6n tuong tluong tidn

TiAn bao g6m ti6n ndt vd tidn grii ngdn hdng kh6ng kj' h4n Cdc khoan tuong tluong tien ld c6c

khonn ddu tu ng6n h4n c6 thdi han titu t.'6i tttlOng qu6 3 thirlg kii tt ngdy diu tu' c6 khi neng

chuyrin d6i d6 ddng thnnh mQt lugng ti6n x6c rlinh vi kh6ng c6 n:ii ro trong viQc chuy€n d6i thenh

tidn tai thdi di6m b6o c6o.

Cdc khoin pltii thu

c6c khoin ng phii thu .tuoc trinh bdy theo giri tri ghi sii hii tli c6c khodn dq phdng phni thu kh6 ddi.

ViQc phAn loai c6c khoin phAi thu li phai thu khach hing, vd ph6i thu kh6c duoc thuc hi€n theo

nguy€n tic sau:

o phdi thu crira khdch hdng phin 6nh c6c khoin phii thu mang tinh chit thuang mai ph6t sinh tu

giao dich c6 tinh ch6t nma - brin gifla C6ng ty vd ngudi mua ld don vi dQc lip v6i Cdng ty bao

g6m ca cac khoin phii thu v6 ti6n b6n hing xuAt khAu iry th6c cho don vi khric'

r phdi thu khic phin 6nh cac khodn ph6i thu kh6ng c6 tinh thuo-ng m.i, khdng li6n quan tl6n

giao dich mua - b6n.

Du phdng phAi thu kh6 ddi duo. c lip cho tirng khoin no phii thu kh6 ddi sau khi dd bir trir v6i

fnoan nipt,ai tri (niiu c6) vd cdn cir vdo tuOi no qua han cia c'c khoAn no- ho4c du kitin mirc t6n

th6t co th6 xd.y ra. mfc trich l{p cdn c[t cu th€ llru sau:

. D6i v6i no- pliii thu qud h 1thanh to6n:

- 30Vo gi rrid5i voi khodn ng phii thu quA han ti tr6n 6 thiing den duoi I ndm'

- 50% giit tri d6i v6i khoan no- ph6i thu qu6 h4n ttt 1 ndm d6n du6i 2 ndm'

- 10Yo gi6 tri di5i v6i khoan no. phdi thu qu6 h4n tiL 2 ndm d6n duoi I ndrn

- 100% gi6 tri d6i v6i khodn no- phii thu qui h4n tir'3 ndm trd l6n'
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cONG w cd ptht't rnuv€tt rn6ne s6 r
Dia chi: Sii 135 ph6 Hodng Ngan, phudng Trung Hda, quan CAu Gi6y, thAnh phd Hd NQi

eAo cAo rAr cF{iNH roNG HoP
Cho nbm tdi chinh k6t thric ngay 31 thang l2 nam 2019

minh Bdo cro tei chinh theo)

7.

. Dfli v6i no- phii thu chua qui han thanh to6n nhung kh6 c6 khd nang thu h6i: cdn cf vao du

kiiin mric t6n thAt d6 lAp du phdng.

T[ng, giim sii du drr phdng no. phii thu kh6 rldi cin phdi trich lAp tai ngdy kiit thuc ndm tii chinh tluo. c

ghi nhin vdo chi phi quin lli doanh nghipp.

Hirng tdn kho

Hdng tdn kho duo..c ghi nhAn theo gi6 th6p hon giiia gi6 giSc vd giri tri thuin c6 th€ thqc hien .luo. c.

Gi6 g6c hdng t6n kho duo. c x6c dinh nhu sau:

. Heng h6a: bao gom chi phi mua vir cic chi phi li6n quan truc ti6p khic ph6t sinh dd c6 tlusc

hAng tdn kho o dia tli6m vd trang th6i hi€n tai.

o Chi phi sen xuAt kinh doanh dd dang ld chi phi phAt sinh cta cdc ho-p dong dang thgc hi6n chua

ghi nh6n doanh thu.

Gi6 xuAt kho rluo. c tilh theo phu<r*g phdp binh qudn gia quyd' vi duo. c hach toen theo phuong

phdp k€ khai thuong xuy€n.

Gi6 tri thuiD c6 th6 thuc hiQn rluoc la gi6 b6n u6c tinh cria hdng t6n kho trong kj' san xuit, kinh

doanh binh thudng tril chi ph( u6c tinh d6 hodn thinh vd chi phi u6c tinh cAn thi6t cho vi6c ti6u thq

chtng.

Dq phdng gi6m gi6 hdng tdn kho tluo. c l6p cho tirng mAt hdng ton kho c6 gid giic torr hr:n gi6 tri

thuin c6 thii thUc hiqn rluo. c. Tdng, gidm s5 du dg phdng gidm giri h?rng ton kho cin phrii trich lQp

tai ngdy k6t thric ndm tii chinh duoc ghi nhdn viro gia v6n hdng b6n.

Chi phi tri trufc

Chi phitre truoc bao gdrn cdc chi phi thuc t6 dd phir sinh nhung c6 lien quan ddn kdt qud hoat dorrg

san xuAt kinli doanh cia nhi6u kj, k6 toen. Chi phi tra tru6c cta COng ty bao g6m clic chi phi sau:

C6ng cy, d4ng cg

C6c cong cu. dqng cu dd dua vdo sti dung duo-c phrin bd vAo chi phi theo phuong phdp tluong thing

v6i thdi gian phAn bd kh6ng qua 3 ndn.

Chi phi trd trtdc khtic

Cric khodn chi phi tri tru6c khic dugc phdn b6 vdo chi phi trong nam theo phuong phdp dudrg

thing trong vdng 12 th6ng ho[c theo thdi han hiQu luc cia lo4i chi phi do.

Tiri sin c6 tlinh hiru hinh

Tai sdn cd dinh h[u hinh tluo. c the hien theo nguyen gi6 trir hao mdn.l0y k6. Nguyen giri. tiri sdn co

dinh htu hinh bao gdm toan b0 c5c chi phi md c6ng ty phdi bd ra tl6 c6 duqc tdi s6Ln c6 dinh tinh

d6n thdi tli6m dua tdi sin cl6 v?ro trang thriLi sin sirng su dqng. Cric chi phi ph6t sinh sau ghi nhAn

ban rtiu chi tluo-c ghi tang nguyelr gi6 tii sin 
"ti 

dinh n6, cric chi phi ndy chic chin ldm tdng loi ich

kinh t6 trong tuong lai do siL dung tdi s6Ln tl6. Cac chi phi phdt sinh khong thoa mdn aliCu kien ft6n

duo-c ghi nhin lA chi phi sin xudt, kinh doanh trong nAm

,11
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CONG TY cd pnhr,r rntlvEn ru6nc so r
Dia chi: Sii 135 phO Hoeng Ngdn, phudng Trung Hda, qu@n CAu Giey, thdnh ph6 Hd NQi

BAo cAo TAI CHINH T6NG HOP

Cho nam tdi chinl ktit thric ngdy 3l th6ng 12 nam 2019

minh B60 c6o tii cbinh theo)

Khi tii sAn c6 dinh hfu hinh duoc b6n hay thanh l!, nguy€n gi6 v?r giri tri hao mdn liy k6 duo-c x6a

s6 vd lii, 15 phrit sinh do thanh l! tluo;c ghi nhAu vio thu nhAp hay chi phi trong ndm

TAi sin c6 dinh htu hinh duo-c kh6u hao theo phuo.g ph6p dudrg thing d*a tr€n tho-i gian h1u

dung u6c tinh. Sii ndm khAu hao cila c6c loai tii sAn ci5 ilinh hiru hinh nhu sau:

Loai tii sAn cli dinh

MAy m6c vd thiCt bi

Phuolg ti6n vin tii, truy6n d5n

Thiiit bi, dung cu quAn l!
Tii sdn c6 tlinh khric

Cdc khoin nq phii tri vi chi phi phii tri
C6c khoin no phdi trA vA chi phi phii tri duoc ghi nhin cho s6 ti6n phei tre trong tu<rrig lai li€n

quan tl6n hdng h6a vd dich vu dd nhfn duo-c. chi phi phni tri dugc ghi nhin dua trdn cic u6c tinh

ho. p lli vd si5 ti6n phii tri.

viQc phan loai c6c khoin phdi trn ld phni tri r.rgu di bdn, chi phi phai trd, vi phdi tra kh6c dugc thuc

hiQn theo nguydn tic sau:

o phAi tri nguoi b6n phAn rinh cric khoin phii trd mang tinh ch6t thuong mai phrlt sinh ttL giao

dich mua hdng h6a, dich vu. tiri sdn vi rrgutri brin ld don vi dQc lip vo-i Cong ry bao gdrn cd cdLc

kloan phai tra khi nhip khiu th6ng qua ngudi nhin ty thic.

. chi phi phai tra phan 6nh cic khoin phii tri cho hing h6a, dich vu dd nhan duo. c tu ngudi b6n

hoflc tld cu.g cdp cho ngudi mua nhung chua chi tre do chua c6 h6a don bodc chua dir h6 so,

tei liqu k6 to6. vd cic khoin phii tri cho ngudi lao d6ng v6 tidn luong nghi ph6p, c6c khoin

chi phi s6n xuAt, kinh doanh phAi trich tru6c.

o phii tri khic phin 6nh c6c khodn phdi tri kh6ng c6 tinh thuoTg rn4i, khdng li6n quan d6n giao

dich mua, bdn, cung cAp hdng h6a dich v9.

Cdc khodn no. phdi trd vd chi phi phai trd tfuo-c phdn loai ngin han vd ddi han tren Bang can d6i t6

to6n t6ng hgp c6n cri theo k! han cdn lai t4i ng?ry k6t thric ndm tdi chinh.

Viin chri sO hfru

Vin g6p cfin chii sdt htru

Vdn g6p cria chi s6 htu tluo-c ghi nhAn theo sti vtin thuc t6 d6 g6p cua cric co tt6ng'

Thfing tu v6n cO phin

Thang du vi5n c6 phin rluo-c ghi 
'hfn 

theo s5 ch€nh lQch gifa giri phrlt hinh vd m6nh giri c6^phi6u

ttri ptrat franl lin ddu hoac ptra, nanll b6 sung. ch6nh lech giua gid rdLi phrit hirlh vi giri tri sd sdch

cria c6 phii5u qu! vd cAu phin viin crla tr5i phi6u chuy6n dtii khi d6o han. Chi phi truc ti6p li6n

quan tlrin viQc ph6t 5dnh b6 sung c6 phii5u vd tii phit hdnh c6 phi6u quy duo-c ghi giirn th[ng du

von co Dnan.

V6n khdc crta chit sO hitu

V6n khric duo-c hinh thdnh do bd sung tir kCt qua hoat tl6ng kinh doanh.

56 ndm
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cONG Ty cd pnAn rnuYEt't rx6ruc s6 r
pl" cfri SO 135 PhO Hodng Ngan, phudng Trung Hda, quQn Cdu GiSy' thdnh ph6 Hd Noi

eAo cAo rAt cHiNH roNG HoP

10.

Cho nam tdi chinh kiat thfc ngdy 3l th6ng 12 nAm 2019

Bdn thuv6t minh 860 c6o titi chinh theo)

CO phiAu quj
in ti6n tri
rhAn 6nh I

It hdnh vd

Phen phdi lqi nhuan

Lgi nhuAn sau thu6 thu nh{p doanh nghiQp du-oc phAn phiii cho c6c c6 ddng sau khi da trich lip cac

qu! tlieo Nghi quytlt Dai hoi cii rtdng hdng n6m cfrng nhu c6c qui tlinh cria ph6p luit vi d6 duo-c

D4i h6i tl6ng ci1 d6ng Phd duYQt.

ViQc ph6n phtii lo-i nhuAn cho c6c c6 ddng du 6'c khodn muc phitidn tQ nim trong

tqi'nhuan sau thu6 ohua phAn phdi cO thii anh ti6n vd khA ning chi tri c6 tuc nhu

16i do clinh gi6 lai tdi s6fl mang di g6p vi5n, ldi d cAc kho6n muc ti6n t6' ctic c6tig cu

tdi chinh vi c6c khoan muc phi rien tq khdc.

C6 tuc dugc ghi nhin ld no phAi trd khi duo-c Dai hQi dong c6 tl6ng ph€ duydt

Ghi nhin doanh thu vir thu nhap

Doanh tha bdn hdng hoti

Doanh thu brin hing h6a tlugc ghi nh{n khi tt6ng thdi th6a min cdc di6u ki6n sau:

. C6ng ry dd chuy6n giao phin lo-n rii ro vd loi ich gin lidn v6i quydn so hiu h2rng hoa, sdn

phAm cho ngudi mua

. c6ng ty kh6ng cdn n6m giir quyen quin lj hing h6a, sin phdm nhu ngudi sd hfu hang h6a,

sdn phim hodc quydn kidrn sodt hdng h6a. sdn phdm'

o Doanh thu dugc x6c tli'h tuo'g dt5i chic chin. Khi ho.p ddng quy dinh ngudi mua duo-c quydn

tri lai sdn pham, hdng h6a tld mua theo nhtng ttidu kiQn cu th,5, doanh thu chi duoc ghi nhdn

tt.,i ntrung aicu ticn 
"-u 

*,6 d6 kh6ng cdn t6n tai vi ngu6i mua kh6ng <luoc quyiin tri lai hdng

h6a, sdn fhAm (trii trudng ho.p khrich hing c6 quydn tr6 lai hdng h6a, sin phim du6i hinh thfc

d6i lAi d€ lAy hing h6a, dich vq khric).

. COng ty dd hoic sE thu dugc lo-i ich kinh t6 ti giao dich bin hdng'

o Xic dinh tluo. c cl.ri phi li€n quan d6n giao dicli b6n hdng'

Doanh thu cung ciiP dlch v1t

Doanh thu cung cap dlch vq duo-c ghi nhAn khi ddng thdi th6a firdn cdc rliiu kign sau:

. Doanh thu duo-c x6c di'h tuong diji ch6c chin. Khi hop d6ng quy din6 ngudi 
'rua 

duoc quy€n

tri l4i dich vu dd mua theo nhir'g di6u ki€n cU th6, doanh thu chi duo-c ghi 
'h{n 

klti nhtng

diau kipn cu thc d6 kh6ng cdn tdn tai vd nguoi mua kh6ng duo-c quydn tra lai dich vu d6 cung

cap.

. COng ty rt6 ho4c s€ tliu du o-c lo-i ich kinh tii til giao dich cung cAp dich vu d6'

. X6c dinh ttuo-c phAn c6ng vi€c da hodn thdnh vdo thoi didm b6o c6o

Rnn hrytit tninh ndy le IlOt bO Ph(in hqp thdnh |'a Phai '1@c 
dac cincrdi Bdo cao di chitlh tdns hop
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CONG TY cd PHAN TRUYCN rHONG s6 1
oia 

"fri, 
SO 135 ph6 Hodng Ngan, phudng Trung Hda, quan Cdu Gi6y' thdnh ph6 Hd NOi

BAo CAO TAI CHiNH TONG HOP

Cho ndm tai chinh kiit th0c ngay 3l tha{rg 12 nam 2019

Biin thuv6t minh 860 c6o tai chinh t6ng hg-p (ti6p theo

14.

15.

. X6c rlinh duoc chi phi ph6t sinh cho giao dich vd chi phi tl6 hodn thdnh giao dich cung cip dich

vu (1o.

Trudng ho.p dich vu duo. c thuc hiCn trong nhidu kj'thi doanh thu duqc ghi nhin trong kj tluoc cf,n

cu vdJkiit qun phAn c6ng viQc ttd hoin thdnh vio ngdy ktit thric kj' k€ toan'

Doanh thu dlch vg iy thtic xuit nhQp khiu

Doanh thu hoat dOng dich vp iry thSc xuAt nh6p khiu ld phi tiy thec C6ng ty duoc huong'

I ten tat

TiAn ldi duo. c ghi nhAn tr6n co sd thdi gian vd l6i su6t thuc tC tilng ki'

Chi phi tli vaY

Chi phi cli vay bao gdln ldi ti€n vay vd c'c chi phi kh'c phit sinh li6n quan trBc ti6p den cic khoAn

vay. Chi phi di vay duo. c ghi nhin vdo chi phi khi ph6t sinh'

C6c khoin chi phi

chi pbi ln nhfi.ng khoin ldm giim loi ich kinh t6 duqc ghi nhdn tai thdi di6m giao dich pbrit sinh

ho[c khi c6 kl.ri ndng tuong tlOi chic chin s€ ph6 sinh trong tuong lai kh6ng phdn biQt dd chi tiAn

hay chua.

c6c khoin chi phi vd khodn doanh thu do n6 tao ra phii tluo. c ghi nhan ddng thdi theo nguy6n tic

phi ho. p. Tronj trudng ho-p nguv6n tic phi ho.p 
lung 

a3t v6i nguvdn tic thAn trong' chi phi dugc

gt,i nnan can cir vi.o ban ch6t vd quy dinh cira cdc chuan muc k6 to6n dii dem beo phdn 6nli giao

dich m6t ciich trung thu. c, hqp l!.

Thu5 thu nhAp doanh nghiQP

chi phi thu6 thu nh{p doanh nghiQp li thu6 thu nhd-p hien hdnh, ld khoin thu6 tluoc tinh dqa tr6n

tiru nfrap tinh thu6. Thu nhip tinrr if*6 ch6'h lQch so v6i lo. i nhudn k6 to6n ld do tli6u 
.chinh 

cric

khoin ch6nh l€ch tam thdi giaa thuii vi k6 to6n, cic chi phi kh6ng clugc trii c[ng nhu di6u chinh

cric khoin thu nhAp kh6ng phdi chiu thu6 vd cAc kliodn 16 iluoc chuytin'

BOn li€n quan

Cdc bdn duo-c coi li li6n qua'r n6u rn6t bdn c6 khdL ndng ki6m sorit ho4c co dnh huo-ng ddng k6 df i

v6i bcn kia trong viQc ra quyilt dinh c6c chinh s6ch tdi chinh vi hoat clong. c6c b6n cflng duoc xem

ldbdn li6n quan-niiu ci ng cltiu su ki6m so6t chung hay ch!u Anh hudng tl6ng k6 chung'

Trong vi6c xeln xdt m6i quan h€ cfia cric ben li6n quan, bin chit cua m5i quan hq dugc chu trgng

nhi6u hon hinh thtlc PhnP l!.
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cONG Tr cd pnAu rnuYEn rx6ne sd r
Jiu 

"tri 
sa 135 pho Hoang Ngen, phudng Trung Hoa, qufn CAu Gi6v, thdnh ph6 HdNQi

eAo cAo rAt cHiNu rdNc soP
Cho nam tai chinl kiit thric ngdy 31 tharlE 12 n6m 2019

16. Bio cio theo b6 PhAn

B0 phan theo linh vuc kinh doanh li mQt phin c6 th6 x6c tlinh ri6ng bigt tliarn gia vio qu6 trinh sdu

t<,rli, t op cung cap sin pham, dich vg vd c6 nii ro vd loi ich kinh tii khec voi cric b6 phan kinh

doanh khic.

B0 phdn theo khu vuc dia li ld mQt phAn c6 th6 x6c tlinh ri€ng bi6t tham gia vio qu6 trinh sin xuit

fr"ai """t cAp sin phAm, di"t.t u, t.ong ph4m vi mQt m6i trudng kinh ttl cu thri vd c6 rrhi ro vd loi

ich kinh t6 kh6c v6i cic b6 phAn kinh doanh trong c6c m6i trudng kinh te khec'

Th6ng tin bQ phin tluoc lfp"vd trinh biy phi ho-o v6i chinli srich ki5 torin 5p dung cho vi6c lip va

trinh bdy Brio c6o tdi chinh t6ng ho-p cira C6ng ty'

THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MTJC TRiNH BAY TRONG BANG CAN DOI

xfroAxroxcngr

minh Brio ceo tii chinh (ti€p theo

Tidn vir cic khoin tuong tluong tidn

Ti6n mat

Ti6n gti ngAn hdng kh6ng k! han

C5c khoin tuong tluo-ng tidn

cOng

C6c khoin tliu tu tiri chinh

Ld khorin tidn gti co kj'h4n 6 th6ng

Phii thu ngin hqn cria khrich hdng

Phdi tttu ctic khtich hdng khric

COng ty TNHH Truydn hinh c5p Saigontourist

Cdng ty C6 phAn Eiu tu Ph6t tri6n vi Xdy dung

Thdnh Dd

T6ng C6ng ty H4 tAng n4ng

T6ng C6ng ty DiQn luc Midn Trung

T6ng C6ng ty Vi6n th6ng Mobifone

Ban quin lj c6c du 6n

C6c kh6ch hdng khtic

C0ttg

V.

Sii cu6i nem 55 diu nnm

116.479.203

3s.029.162.907

t2.924.11r.000

1.366.844.094

33.226.743.368

17.000.000.000

48.129.753.110 51.593.587.462

Sli culii nim Sii ttAu nam

93.364.028.544
4.512.737.350

14.2t5.676.148

22.5'18.247.000

10.610. I 84.600

8.424.1 1 1 .000

33.023 .072.446

176.982.307.638

42.t41.122,303

t3 .7 45 .82]l .504

19.728.465.000

10.250.185.3 30

9l.l16.713.501

93.364.028.544 r76.982.307.638
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cONG w cd PHAN TRUYCN rHONG s6 1
Dla chi: Sd 135 ph6 Hoeng Ngan, phudng Trung Hda, qudn CAu Gi6y, thanh PhO Hd NOi

BAo CAo TAI CHiNH TONG HOP

Cho n6m tdi chinh ktit thric ngdy 3 1 thring 12 ndm 2019

minh Beo c6o tii chinh tdng theo)

4. Tri tru6c cho nguoi bfn ngin h4n

Trd trtdc cho ngrdi bdn khtic

Sii cuiii nim Sii dAu nlm

r1.618.958.3 53

471.73830;
1.7 51909.483

6.815.312.640

2.s19.997 .928

5.

5a.

39.940.952.693 1r.618.9s8.3s3

Sii cuiii nim

Gin tri Dtt phdng

Sli tIAu nem

Gi6 tri Dq phdng

1.596.479.236

2.235.000

29.998.800

324.5',76.000

1..239.669.436

12.726.005.984

2.20r.085.339

5.676.541.141

848,966.272

3.999.413 .232

14.322.485.220 (448.977.509) t5.409.47 2.219 (4 48.97 7.509)

(448.977.s09)

(448.97'7.509)

1.704.407.643

2.23 5.000

29.998.800

454.576.000

t.217 .597 .843

r 3. 7 0 s. 064. 5 7 6 (44 E.9 7 7. s 09)

3.340.r94.427

9.429.258.654

826.204j22 (4 48.97 1 . 5 09)

109.406.9',73

5b. Phdi thu ddi hqn khdc

Ld khoan phii thu vd h.i qu!, k! cuqc dii har. rt
"lq

\

C6ng ty C6 phin K! thuft Cdng nghQ Cao Thii
Binh Duong
C6ng ty C6 phAn Titin B0 QuOc Ttl

C6ng ty Cd phAn Bluecom ViQt Nam

Ingram Micro Asia Ltd
C6ng ty TNHH Tu vAn Ddu tu vd Thuong rnai

Qu6c tti An Hung
C6c nhi cung cAp khric

C0ttg

Phii thu khic
Phrti thu ngdn hgn khdc

39.940.952.693

17 .319.571 .184

18.872.798.108

3.748.583.401

Phdi tha cdc bAn fi€n qunn
.,. ^.,. , ..1

ung Hoang Ha - rnal tnu en lam ullg

Ong Ld Vi6t Thing - Phii thu ti€n tarn ring

6ng Lu Hdng Chi6u - Plrii thu ti6n tam

ring vi BHXH nQp hQ

Ong Dqng Anh Phuong - Phii thu tien t4m

fng vd c6c khoin chi h0 kli6c

Phdi thu ctic tb chrhc vit cd nhdn khdc

T4m irng

Kj cucr. c, kf qu!

V{t tu hdng h6a, cho mugn

Cic khoin phii thu ngnn han khdc

c0ng

Bdn thuy,ir ntinh ndy ld nIO! bd phdn hqp hAnh fi phdi dLroc dac cilng r6i Btio cdo titi chtnh t6ttg hop 22



cONG TY cd pnAn rnuYEtt rndrue so r
Dia chi: 56 135 ph6 Hoang Ngan, phudng Trung Hda, qufln CAu Ci6y, thanh pho Hd NQi

eAo cAo rAt cHiNH roNG HoP

Cho nim tdi chinh kitt thfc ngdy 31 th'ng 12 nz;m 2019

Ban thuviit minh Brio c6o titi chinh (tiep theo)

6. Nq xAu

so cuol nam Sii dAu nlrn

Thdi gian

qu6 h4n Gir6 g6c Dq phdng Gi6 g6c Dg phdng
Thdi gian

qu6 h4n

Phiii thu khdch Ldng

Cdng ty TNHH Truydn
hinh ciip Saigontourist

C6ng ty C6_PhAn Edu.Tu
vd Phet Tricn Phu Qu6c
C6ng ty cd phAn DAu tu
ph6t trii5n vd xAy dgng
Thanh D0

Cdng ty C6 phdn sdn xu6t
vd Dich vr; vi€n th6ng
Vina
Chi nh6nh Hd T6y COng

ty Cii phan taP doar Nam
Cudng Hd NQi

Cdng ry CO phdn Dia Cdu

DF 6n AI3- ViQn C6ng
nghe Th6ng tin

T6ng cuc V - B0 C6ng An

Cdng ty C6 phdn TluYOn
Th6ng Kim Cuong

Cdng ty C6 phAn Cdng
nghe th6ng tin Cenpacific

Cdc khiich hdng kh6c

Phdi tttu fiAn v\t tu hdng
lrds clto mrqn
Du 6n AI3- Vi€n Cdng
nghQ Th6ng tin

C6c khiich hdng kh6c

cong

r 8. s7s. 02 6.44 1 

- 
(9.996. 2 00.468) 

_

4 ;7 3 5.882.22',1 (2.367.94l.| | 4)

1 1.999.864.308 (s.999932.1s4)

183.554.839 Q02.52'.7.278)

s45.147.149 (381.603.004)

215,7?5.080 (215.7?5.080)

183.554.839 (183.554.839)

t32;162.000 (66.381.000)

121.165.000 ( l2l.165.000 )

100.000.000 (100.000.000)

3s7.320.999 (3s7.320.999 )

448.977.s09 (448.977.509)

Tir I ndm
d6n 2 n6m

44.169.374.64E

42.r41.122.303

(14.422.663.889)

(r2 .642 .33 6 .69 t)

Tir I ndm
oen z nam

Tir I nam
d6n 2 ndm

TrCn 3 ndm

Tu 2 ndm
tl6n 3 n6m

Tr€n 3 nam

Tren 3 nam

Tir I nam
diln 2 ndm

Tr€n 3 ndm

Tr€n 3 ndm

TrCn 3 ndm

Tr€n 3 nam

Tri 2 nam
d6n 3 nim

Tren 3 nam

TrCn 3 nam

Tii I nim
d6n 2 ndm

Tron 3 nf,m

Tr€n 3 nlm

Tr€n 3 ndm

3',72.52'1.278

545.14',7 .149

215.?75.080

1 83.5 54.83 9

132.'.7 62.000

l2 r.165.000

100.000.000

35'7 .320.999

448.977.509

289.693.201

159.284.308

n1) \)'7 )1R\

(381.603.004)

(21s.775.080)

( 183.s54.839)

(66.381,000)

(12l.l6s.0oo)

(100.000.000)

(339 320 .997)

(44E.977.s09)

(289.693 .201)

(159.284.308)

Tr6n 3 ndm

TrCn 3 nam

Tinh hinh bi6n dQng dr.r phdng no phdi thu kh6 ddi nhu sau:

289.693 .201 (289.693.201) Tren 3 nam

159.284.308 (159.284 308) Trdn 3 nim

19.024.003.950 (l0 .44s.111 .911)

Nim nay

t4.871.641.398

8.3 85.873.270

(12.812.336.691)

10.445.171.977

Nim trufc
1
I
l

(

Stj tldu ndm
,i

I rich lap du phollg Do sung

Hoin nhflp du phdng

56 cu6i nim

s.903.254.528

t2.658.083.607

(3.689.696.737)

14.871.641.398

BAh lhuyit ntinh ndy k tn6t bO phdn hqp thd h vd Phai dvoc dac citng'rbi Bdo cao ldi chinh dng hqP



cONG w cd pxAtt rnuvEtt rx6nc sd r
Eia chi: 56 135 ph6 Hoang Ngan, phudng Trung Hda, qu{n Criu Cidy, lhanh phii Hd N9i

eAo cAo rfu cHiNu rdNc uop
Cho ndm tdi chinh kilt thtc ngdy 3 I thing 12 ndm 2019

minh B60 c6o tli chinh

7. Hirng tiin kho

Hdng mua dang di dudng
;_ | |

unr pnl san xuaL Krnn

doanh dd dang

Hdng h6a

c0og

Chi phi tri trur6tc

s6 cuiii nim Sii tlAu nim

Giri g6c Dg phdng ^., tula goc Dg phdng

968.22s.200

92.962.256.621

19.278.796.197 (1.660.E43.919)

10.850.000

96.525.227 .114

20.s7 1.9 63.220 ( 1.660.843.9 I 9)

8.

8a.

rr3.209.27 8.018 (1.660.843.919) 1 17.108.040.334 (1.660.843.919)

Sii cuiii nam Sti tldu nem

Chi phi trd trrdc ngdn lryn

Phi bno hi6m

Chi phi c6ng c$, dung cu

Chi phi dich vu mail offline, hosting mail

c0og

Eb, Chi phi trd trulc ddi hgn

Chi phi c6ng cu, dung cp

Clic chi phi tra tru6c dii han khic

c0ng

727.430.795

53.220.048

43.433.323

174.292.052

20.205.2'73

7 .423 .167

224.084.166 201920.492

Si5 cuiii nIm Sii tliu nim

180.842.229

63.126.039

300.127.03 I

3.61 1.839

243.968.268 303.738.870

4
'/
'ai
{tE

\
\

RAn thqril ninh ndy IA ' Ot bO phAn hqp thdnh fi phdi dwc doc cilngfii Bio cao hichhlh tdnghqP 24



cONG w cd pxAtt rnuv'Ett rn6ne s6 r
Dia chi: S0 135 ph6 Hodng Ngdn. phuong Trung Hda. qu4n Cdu Gi5v, thanh ph6 Ha N6i

BAo cAo TAI cHiNH T6NC HOP
Cho n6m tdi chinh k6t thfc ngdy 31 th6ng 12 ndm 2019

Ben thuv€t minh Bdo c4o tei chinh

9. Tii sin c6 ilinh hftu hinh

M6y m6c vit
thi5t bi

Phuong tiQn

vfln tii, truyiln Thi6t bi, d+ng

din cg quin f
^I ar san co

tlinh khic C0ng

3 8.500.000 3 .7 69 .882.969 3.344.821.819

- (109.s00.000)

126.363.636'7.279.568.424

- (109.500.000)

38.500.000 3.769.882.969 3.235.321.819 126.363.636 7.170.068.424

Nguy6n giri

56 dAu nam

Thanh lj, nhugng

brln

56 cuiii n5m

Trong d6:

Ea khAu hao htlt

nhung vdn cdn sir

dung

Chd thanh lj

Gid tri hao mdn

bo oau naln

Kh6u hao trong

nam

Thanh lj, nhuo. ng

b6n

56 cuiii nim

Gi6 tri cdn l4i
iro oau nam

55 cuiii nlm

25.983.104

t2.516.896

3.685.149.843

83.116.956

3 .197 .7 42 .37 4

t22.683.339

(q) 44) ))4\

70.502.886

18.051.948

6.434.928.045

6.919.378.201

236.369.t39

(92.442.224)

3 8.500.000 3.21 | .r81 .226 3.125.246.819

38.s00.000 3.768.266.799 3.227.983.489 88.554.834 7.123.305.122

12.516.896 84.733.126 147 .079.445 55.860.750 300.190.217

r.616.170 7.338.J30 37.808.802 46.763.302

Trong d6:

Tam thdi chua sri dqng

Eang chd thanh lf

ah

c
n

T

Bdn thry't ninh nal h tn6t bA phtin hsp hanh vd phaidlrqc dac citngvdi Bdo cdo hichinh t,jng ltqp 25



cONG w cd PHAN TRUYEN rHONG so 1
Dia chi: 56 135 pho Hodng Ngan, phudng Trung Hda, qufn C6u Gi6y, thdnh ph6 HaNoi
sAo cAo rAr cHiuu rONc sQp
Cho nim tdi chlnh ket thric ngey 3 I thiing 1 2 ndm 20 1 9

Ben thuy6t minh B60 c6o tai chinh t6ng hqp (tiiip theo)

10. Phrii tri nguoi bin ngin h4n

Phdi trd cdc nhd cung ciip khtic
C6ng ty C6 phin Khoa hgc Ung dgng Hi NQi

C6ng ty TNHH VI(X
Material Networks Limited (MHK)

a ,,,
Lac nna cung cap Knac

c0ng

C6ng ty kh6ng c6 no phii tri ngudi bfLn quri h4n chua thanh to6n.

11. Nguoi mua tri tidn trufc ngin h4n

56 cu6i nim

Trd trttdc crta khdch hdng klrtic
C6ng an thdLnh ph6 Hai Phdng

So Th6ng tin vi Truy6n th6ng tinh Thanh H6a

C6ng an tinh NghQ An
T6ng C6ng ty Vi6n th6ng Mobifone
C6ng ty C6 PhAn C6ng nghQ Cdng nghiQp Buu

!/trr.x.r^cnrnn v len rnong
Sd Gi6o duc vd Edo tao tinh Thanh H6a

C6c khrich hing kh6c

c0ng

^a ^. -JO CUO| nam 36 tliu nim

40.734.646.046

6.018.118.995

5.565.422.536

4.188.716.220

24.962.388.295

63.792.592.s99

3.543.067.000

60.24g.525.5g;

40.734.646,046 63.792.s92.599

Sii itAu nftn

123.979.994.247

3t.628.316.097

18.45 1.000.000

27.539.208j00
46.361.469.650

110.952.956.100
27 .135 .300.097

18.344.000.000

15.201 .000.000

14. E65.543.000

12.298.918.000

23.1 08.1 95.003

123.979.994.247 110.9s2.956.r00

'811

NH
N.G

'nlEl

\a
'.1 H/

,il

Bdn thuydt ninh nay td n b0 ph4n hqp lhdhh'td phAi du7c dac citng vAi Bdo ctio td i chinll t6ng hqp 26
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CONG TY cd prAr,r rnuy'En ru6ne s6 r
Eia chi; 56 135 ph6 Hodng Ng6n, phuong Trung Hda, quAn Cau Giay, thdnh ph6 Hd NQi
eAo cAo rAr cHiNu r6rc nop

, , , , ,(. _,Lho nam tar chini ket thuc ns,rv 3 | thdne. l2 nhm 2019
Ben thuyet minh Beo c6o tiri chinh t6ng h9p (ti€p theo)

Tlrue thu nltqp domh nghiQp

,,a,
Cdng ty phei nQp thu€ thu nhrip doanh nghiQp cho c6c khoin thu nhip tinh thu6 v6i thu€ sudt 20%

(cr)ng ndm tru6c thu;5 suAt la 209".,.

-,LThu6 thu nh4p doanh nghi€p phai r6p trong ndm tlugc dr,r t(nh nhu sau:

Nim nay Nim trufc
T6ng lgi nhufn k6 todn tru6c thu6

Cac khoin di€u chinh teng, giern lqi. nhuin ke
to6n tl6 x6c dinlr lo.i nhuAn chiu thuii thu nh{p
doanh nghi€p:

- CAc khoan rli6u chinh ting
Chi phi kh6ng c6 chtrng tir hofic kh6ng li2n quan
dAn hoqt d1ng sdn xudt kinh doanh
-t 

;1. 1 1.tnue D! pnqL D! rruy rnu

Ld.i ch€nh l€ch ty gid do ddnh gid lqi sij du tidn co
g6c ngoqi t€

^. '' ' -.\- Lac Knoar oleu cnrnn glam

Hodn.nhQp 15 chAnh l\ch ty gid do ddnh gid lai sii
dt fiAn c6 g6c ngoai t€ ndm trudc
Thu nhAp tinh thui5

-,;^|LThu€ sudt thu6 thu nhrip doanh nghigp

Thui6 thu nhflp doanh nghipp phni nQp

5.t70.236.942

332.772.562

332.806.661

80.328.5I8

252.066.918

411.225

(34.0ee)

(34 qee)

7 .5t1.439.478

396.931.493

396.968.332

311.705.303

85.228.930

31.099

(3 0.839)

(30.839)

5.503.009.504

20%

7.908.376.971

z0%

1.100.601.901 1.581.67 5.394

Vi6c x6c tlinh thuti thu nhdp doanh nghiQp plidi nQp cira C6ng ty duo. c cdr.r cri vdo cic quy dinh hiQn

hdnh vd thu6. Tuy nhi6n, nhong quy dinh ndy thay ddi theo tlng thoi kj,va crlc quy ttinh vi thu6

d5i voi nhi6u loai giao dich khdc nhau co thd tluo. c girii thich theo nhiAu crich kh6c nhau. Do v6y s5

thu6 dugc trinh bdy tr6n 86o crlo tdi chinh t6ng hgp c6 th6 sC thay d6i khi co quan thuti ki6m tra.

Ctic logi thud khtic

C6ng ty ke khai vA ndp theo quy clinh.

\
HA

ti

4

Bdn thryir nnh ndy td ,ti6t b6 plAin hop thAnh vA phar dnoc doc c ng vcri BAo cdo rdi chith 6ng hqp 28



cONG rY cd pxAlr tnuvEru rnOrue sd r
Dia chi: Sd 135 phd Hodng Ngan. phuong Trung Hda. qu{n C6u GiAy. rhdnh ph6 Ha N0i
eAo cAo rAr cHiNH rdNG HoP
Cho nim tdi chinh kCt thuc ngdy 31 thang 12 n6m 2019
Ben thuydt minh Bio c6o tdi chinh t6ng h9p (ti6p theo.1

Chi phi phii tri ng6n h4n

Chi phi l6i vay phni tri
Chi phi sdn xuat kinh doanh

c0ng

14. Doanh thu chua thqc hiQn

C6Ng tY TNHH MTV LT HNNOi

56 cuiii nlm Sii tliu nnm

166.643.213

508.195.751

514.466.676

74.000.000

674.838.964 588.466.676

Sd cuiii nam Sti tIAu nam

6.158.961.000

986.897.880

108.421.523

3.261 .212.727

12.762.000.000

6.065.000.000

1t.572.013.636

|.049.877 .949

7.854.280.403 34,716.164.312

s5 cu5i nim Sii tliu nam

500.000.000

500.000.000

4.828.3 54.083
'722.320.333

10.412.000

3.969.905.000

t25 .71.6.7 50

-500.000.000
500.000.000

7.257.123.r 55

515,085.438

9.419.217

3 53.892.000

6.378.546.500

180.000

5.328.354.083 7.757.123.155
I

il<)
ti0?,i:

\

.'\Fl\
1t4tl

/'^-,l
."/////

Cqc C6ng nghQ Th6ng tin - T6ng cqc dg trir
Nhd nu6c
Kho b4c Nhd nu6c
Cqc Tin hgc vd Th6ng k€ Tdichinh - Bo tii chinh

Hoc vi6n Tii chinh
C6ng ty TNHH Sas Ctamad - Kh6ch san Melia
Hd N6i
C6c kh6ch hdng kh6c

c0ng

Phii tri ngin h4n khdc

Phii td cdc bdn li6n quan

Inu lao nQl oong quan Ifl
Phdi trd ctic tlon v! vd cd nh6n khdc

Kinh phi c6ng tloin
-,^. ^, ..^ .i

Bdo hi6m xi hQi. Bio hi€m y t6. b:io hi€m thdt nghiQp

Phii trA ti€n du thiu
^A ,uo tuc, lo. l nnuan pnar ra

Cic khoAn phni trn ngin h4n kh6c

CAno

Bdn thuytit ninh ndy la r4t bO phdn hqp thanh vA phai duqc dac cinqvdi Bdo cdo tdi chinh t6ng hqp 29



cONG TY cd pnAru rnuv'El rx6nc sd r
Jr "ii sa 135 phii Hoang Ngan, phudng Trung Hda, qufln Cdu Gi5v, thdnh ph6 Hd NQi

eAo cAo rAr cHiNH ToNG HoP

Cho nam tdi chini kiit thf c ngdy 3 1 thang 12 nam 20 19

Bdn rhuy6t minh 860 c6o thi chinh tdng hqp (tiep theo

16. Vay ngin han
Sii cuiii nim S5 tliu ndrn

Vay b€n li6n quan

Vay NgAn hdng

Ngdn hdng,TMCP Qudn d6t - Chi ntuinh Hodng

Quoc Yidt "'
Ki Thtrottg Vi€t Nam - Chi
4

Vay c6c c6 nhdn kh6c 
(iii)

C0ng

12.862.725.339

6.745.572.839

6.117.152.500

7.714.600.000

4.800.000.000

6.779.290.7 53

22 .284 .900 .000

20.s71.325.339 33.864.190.753

C6ng ty c6 khd ndng tri duo-c c6c khoin vay ngdn h4n'

Kho6n vay NgAn hing TMCp QuAn E6i -.chi nhinh Hodng Quiic viQt tlti bii sung v6n luu d6ng'

phdt hdnh bno lanh vi mo- LC phqc vu ho4t dQng kinh doanh l6p det thi6t bi tliQn tu vi6n th6ng v6i

lii suAt theo tung IAn nhin no., thdi han vay 12 th6ng' Khoin vay niy iluoc dim bio bing viQc thti

chip hdng h6a vd quydn ddi no. hinh thdnh tu khrich hdng'

Khoan vay NgAri hdng TMCP Ky rliuorig vict Nam - Chi nhrinh HA Thirnh d6 b6 sung v6n luu

dQng, phuc vu hoat dQng sAn xuit kinh doanh, l6i suAt theo ting ldn nhin ng' thoi h4n vay khdng

qua A ilang. KhoAn vay niy tlugc tlAm bno bing bAt ddng sdn, 6 t6, hing h6a' quy6n tldi no vdL c6c

tdi s6n ddm bio khdc.

Vay c6c c6 nhin kh6c 116 bO sung viin luu tf6ng, thdi gian vay l2 thdng' lZi suSLt 8%/nim'

Chi tiiit sii phrit sinh v€ c6c khoin vay ng6u h4n trong ndm nhu sau:

Sii tiAn vay -4 .:l- -.^-- -r: Giim do tl6nh

si5 ttiu nam phrit sinh trong :-"^T::l: gi6 ch6nh lQch

nim 
- tra rrong nam 

d gi6 cudi nim
Sii culii ndm

vaY bdn li6n 
4.8oo.ooo.ooo

quan

Vay nein h4n 
6.779.2g0.i 53

ngan nang

YY:u::u z2.2'4.eoo.ooo
nhan Knac

1.000.000.000 (s.800.000.000)

12.862.725.339 (6.7'1 9.290.7 53)

2.08s.394.000 (16.6ss.394.000)

- 12.862.725.339

(300.000) 7.714.600.000 4

J

33.864.190.753 1s.948.119.339 (29.234.684.7 s3) (300.000) 20.577.325.339
cQng

(17. Qui khen thu&ng, Phtic lqi

C6ng ty chi c6 qu! khen thu6ng. Clii ti6t ph6t sinh nhu sau:

56 diu nim

T6ng do trich liP tiL Io. i nhu4n

T6ng khSc

Chi qu!

Sd cu6i nim

Nim nay Nim tru6c

98.030.742

1.000.000.000

(810.447.636)

t7 6.521.442

952.000.000

5 5.626,000

(1.086.l 16.700)

221.583.106 98.030.742

Ban thuydr ntinlt nity td tnO! bO Phan hoP lhilnh t)a phAiduvc (1ac cittlgv6i BAo cdo hi chinlt t6ng hap 30
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cONG w cd PHAN TRUYEN rHONG sd 1
Dla chi: Si5 135 ph6 Hoang Ngan, phudng Trung Hda, qu6n CAu Gi6y, thenh pho Hd NOi

BAo cAo rAr cHiNH TdNc HoP
Cho nbm tdi chinh k6t thfc ngdy 3l thdrLg 12 nilm2019

minh Beo c6o tAi chfnh theo)

18b. Cbphidu

56 luqng c6 phiiiu dang kf phrit hanh

S5 luqng ci5 phiiiu da phit henh

- C6 phiilu phii th6ng

^; r.;- co pnteu tu aal

Sli luqng c6 phi6u dugc mua lai

^: 
t.: 1 ; I 

^- co pnleu pno Inong

56 luqng cd phi6u dang luu hinh
^: 

,.: t;.,^- co pnrcu pno tnong

Mpnh gi6 c6 phiiiu dang luu hdnh:10.000 VND.

sii cu5i nrm 56 tIAu nnm

I8c. Ph,fin phbi lqi nhuQn

Trong n6m C6ng ty da phdn ph6i lo. i nhudn theo Ngh! quyiit D4i hqi c6 d6ng thudng ni6n 2019 s6

0I/20194{Q-DHDCD ngdy 21 thring 6 nim 2019 nhu sau:

\TJD

. Chia c6 tuc cho c6 ddng

. Trich qu! ttiu tu ph6t tri6n

o Trich qu! du tril v5n didu lQ

o Trich qu! khen thu6ng, phtic lgi

19. Cic khoin mgc ngoiri Bing cAn d6l t<i6 toin t6ng hqp

Ngogi tC c.ic loqi

T4i ngiy k6t thirc ndm tii chinh, tiAn vi ciic khoin tuong ttuong tidn bao gdm 739,80 USD (s5 diu

nem ld 703,91 USD).

8.000.000

7 .960.310

7.960.310

20.500

20.500

7.939.810
7.939.810

8.000.000

7.960.310

7.960.3I0

7.960.310

7.960.310

3.969.905.000

296.500.000

296.s00.000

1.000.000.000

,_:H

c
H

'.1 I

.T.

Bdn thuyA mihh hay ld m1t bO phdn hop thi)nh 1)d Phat dwc doc cing vai Bdo c'io tdi chinh ki'g hqp 32



CONG w cd PHAN TRUY.CN THONG s6 1
Dia chi: Sil 135 phii Hoang Ngan. phudng Trung Hoa. quin CAu Giiy. lhanh ph6 Hd Ndi
BAO CAO TAr CHiNU TONC Ugr
Cho ndm tdi chidr k6t thtc ngay 3l th6ng l2 nim 2019
Ben thuyot minh B60 c6o tdi chinh t6ng hQp (tiep theo)

\.I. TH6NG TIN Bo SUNG CHO CAC KHOAN MVC TRiNII BAY TRONG BAO CAO KET

QUA IIO4T DQNG KINH DOANH TONG HOP

Ndm nay Nim trudc

367 .069.119.641

14.648.212.942

385.693.704.895 381.717.392.s83

Nim trudc

353.0t9.766.553

4.313.472.443

319.764.t33.046

1r.196.9'71.313

357.333.238.996 330.96r.104.359

Ndm nay NIm trudc

482.939.656

25.831.030

13.092.160

120.752

34.525.603

8.312.008

34.460.133

581.983.598 77 .297 .7 44

Nim nay Nim trudc

t
I

1l

.l

A

1l

a

giri l4i c6c khoin

|.082.142.',l87

90.111.192

7.242.214.498

t00.471 .9t7

74.996.130

1.172.253.979 7 .4r7.688.545

l
la.

Doanh thu bdn hing vir cung cAp dich vg

T6ng doanlt tu

Doanh tliu crla cAc hop d6ng cung cAp hdng b6a

kdm dich vu lip cllt

IJOann Inu cung cap orcn vu

C0ng

1b. Doanh thu bdn hing vi cung cdp dlch vqt cho ctic bdn ftin quan

C6ng ty khdng ph6t sinh giao dich b6n hing vi cung cAp dlch vu cho ciic bOn li6n quan.

Gi6 vdn hAng bdn

Nim nay

Gi6 vdn cria cic ho. p d6ng cung cAp hdng h6a kdm

dich vs lip d4t

Gi6 vtin cria dich vu tld cung cAp

c0ng

Doanh thu ho4t tlQng tiri chinh

- -. '.;Lal nen gur co Ky n4n

Lai ti6n grii khdng k! han

Lii chenh lQch rj, gi6 phSt sinlr

Ldi ch6nh l6ch { girl do tlinh
muc ti6n t€ c6 g6c ngo4i tQ

cOng

Chi phi tdri chinh

Chi phi l6i vay

LO Cnenn rgcn ry gra pnar srnn

L5 ch6nh lQch bj, giri do tlinli
muc tiAn tg c6 gi5c ngo4i tQ

cQng

giA lai c6c khoin

381.272.113 .815

4.421.591.080

Bdh thuyit tlinh nay h ItOt b6 phAn hop thanh vA phai(lryc dac cnngvati Bdo c(io tAi chinh t6ng hqp 33



CONG TY CO PHAN TRUYEN THONG SO 1
Dia chi: Sii 135 pho Hodng Ngdn, phuong Trung Hda, qu{n Ciu Gi6y, thdnh phii HdNOi
BAo cAo rAr cHiNH r6Nc uop
Cho nam rdr chini ket thuc neav 3l lh6ne t2 nim 2019

BAn thuy6t minh Bdo c5o t}i chinh t6n! hqp (tidp rheo)

Chi phi bdn hing

Chi phi cho nhAn vi6n

Chi phi vit liQu, bao bi

Lnr pnr qung cu, qo qung

Chi phi bno hanh

Chi phi dich vu mua ngodi
^, ,,,4 ,.1 ,,,Lnl pnl Dang uen Knac

c0ng

Chi phi qunn lf doanh nghiQp

Chi phi cho nhAn vi6n

Chi phi vAt li6u quin lj
^, .,,i,. ,Lnr pnr oo oung van pnong

Chi phi kh6u hao tdi sdn c6 dinh

r nue, pnl va rg pnr

Dq phdng/(Hoin nhQp) du phdng phii thu kh6 ildi

Chi phi dlch vq mua ngodi

Cdc chi phi khric

c0ng

Thu nhflp khic

..t , , . iThu ti6n thudng b:in hing, ho tro. khuy6n m4i

Thu tir b5n thanh ly tdi snn c6 dinh

Thu nhip khic

COng

Chi phi kh6c

Ph4t do vi pham hop <t6ng

Phat chdm n6p thu6

Xudt thanh lj hdng h6ng

C6c khoin chi phf kh6c

cOng

Nim nay Nim trufc

1.4r.403.2'72

14.6s0.000

26'7.087.124

154.1 89.068

3.7 t4.253.115

574.421.313

101 .734.900

49.860.148

323.134.237

361.01 I .686

4.724.855.865

795.331 .774

4.866.004.492 6.35s.928.610

NIm nay Nim trudc

13.945.670.802

133.232.787

743.502.092

236.369.139

267.600.330

(4.426.463.421)

2.066.245.587

3.97 4.188.468

12.370.405.285

98.657.363

856.440.009

349.439.557

389.900.123

8.968.3 86.870

1 .947 .833.396

4.090.248.378

t6.940.345.784 29J71.310.981

7.

Nim nay Nim trufc
I .003.293.801

7.000.000

3.40]l.392

6'77.616.742

4.622.032

r.013.69s.r93 682.238.774

Nim nay Nim trufc

rt

!
I
{
I

A

| .507 .143.331

2s2.066.918

7.3 5l .3 l0
40.741.934

862.857.856

8s.228.930

201.363.736

10.006.606

1.807.303.493 1.159.457.128

Bdn thutet minh nay IA m^t bO phd hqp thdnh ya phAiduvcdacc ngy6i Etio ajo hi chkh t6nghqp 34



cONG rY cd pxAn rnuYEr,r rn6ne sd r
Eia chi: 56 135 ph6 HoAng Ngan. phudng Trung Hda. qufn Ciu ci6y. rhanh ph6 He Noi
eAo cAo rAr cHiuu roNc ugr
Cho nEm tdi chinh k6t thric ngey 3l th6ng 12 ftm2019
Bdn thuyet minh 86o crio thi chinh tong h9p (i€p theo)

9. Chi phi sin xuit kinh doanh theo y6u t6

Chi phi nguyOn li€u, vAt li6u

Chi phi nhAn c6ng

^r 
!,1t; , ,(,..Lnl pnr Knau nao tal san co drnn

Chi phi dich vu mua ngodi

Chi phi khSc

c0ng

10. Lii co bin/suy gi6m tr6n c6 phi6u

Lo-i nhuin kti to6n sau thu6 TNDN

Trich qu! khen thu6ng, phric loi (')

Lo. i nhudn tinl ldi co bin/suy giAm tr6n c6 phi6u

Sti luo.rg binh qudn gia quyAn cLia c6 phiiSu ph6

th6ng dang luu hdnh trong ndm
7 , .tLal c(} Dan/suy glam tren co phleu

Anh hudng ctia mua lai c6 phiiiu qu!
Sii Iuqng cii phi6u ph6 ttr6ng srl dr;ng tI6 tinh
l6i co bin/suy giim tr6n c6 phi6u

(') 
Quy khen thu6ng, phric lgi trong ndm duo. c tam tinh v6i d rc 15,29% lo. i nhudn sau thu6 chua

phan phtSi ndm nay.

Ldi co bdn/suy gidm tren cd phi6u ndm truoc dugc tinh todn lai do tri s6 trich qu! khen thu<rng.
phric lgi theo Nghi quy6t Dai hOi ddng c6 <l6ng thudng nien nem 2019. ViQc tinh to6n l4i ndy ldm
cho ldi co bdn/suy giam trCn c6 phi6u n[m tru6c gi6m tri 670 VND xu6ng cdn 61 9 \ ]D.

Kh6ng c6 cric giao dich c6 phi6u ph6 th6ng hodc giao dich cO phit5u phd th6ng tidm ning ndo xiy
ra tu ngiy kCt thfc nem tdi ch inh .l6n ngiy c6ng t 6 B6o cio tdi chinh t6ng hop ney.

C6 phitiu ph6 th6ng dang luu hdnh binh quan trong narn tluoc tinh nhu sau

Nim nay Nim trudc

CO phi6u ph6 th6ng tlang luu hdnh ilAu ndm

148.5 17.51 I

12.412.140.185

349.439.557

19.049.234.820

14.604.878.83 I

Ndm nay Nim trudc

593.767.015

t7.954.662.289

236.369.137

5.780.498.702

|.554.525.576

26.119.822.719 46.624.2t0.904

Nim nay Nim trudc

4.069.635.041

(622.232.864)

5 .929 .7 64 .084

(1.000.000.000)

3.44'7 .402.171

7.949.976

4 .929 .1 64 .084

7.960.3t0

6r9

1.960.310
( 10.334)

7.949.976

7.960.310

7.960.310

Bdn thuyit ninh ndy la tn,t bd phan hdp thdnh |d phAidL.oc tioc cingl)oi 9do cdo Di chinh tdng hqp J)



cONG TY cd puhn rnuvEn rn6ne sd r
Dia chi: Sii i35 ph6 Hodng Ngdn, phuong Trung Hda, qudn Cdu cidy, thdnh ph6 Ha Nai
BAo cAo rAr cHiuH rdNc sqp
Cho nam tar chinh ket thuc nsiiv J I thiins 12 n6,m 2019
Bdn thuyCt minh B5o cdo tdi chinh tdng ho. p (ti€p theo)

C6c bdn li6n quan v6i C6ng ty bao g6m: cic thdnh vi6n quin lf chri ch6t, c6c cd nhAn c6 li6n quan

v6i cric thdnli vi6n quin lj chri ch6t vd c6c b€n li6n quan kh6c.

la, Giao dlch vd s6 dr vdi ctic thdnh vi6n qudn l!, chrt chiit vd. ctic cti nhin cd li1n quon vdi ctic
thdnh vi6n quan lj, chu ch6t

Cec thdnh vi6n qudn ly chri chtit gdm: cAc thdnh vi€n H6i d,ing quin tri vd cric thirnh vi€n Ban <ti€u
-i ^,hanh (Ban Tdng Gidn tldc). C6c c5 nhAn c6 li€n quan v6i c6c thdnh vi6n quin lj chrl ch6t li c6c

thdnh vi€n mAt thi6t trong gia dinh c6c thinh vi€n qurin lj chri ch6t.

Giao dich v6i cdc thdnh vidn qudn ly chi ch& vd cac cd nhdn c6 li1n quan voi ctic thdnh vi6n qudn

Mnu cnot

C6ng ty khdng phrit sinh giao dich brin hdng vd cung cdp dich vu cho cdc thAnh vidn quin ly chu ch6t

vd c6c cd nhAn c6 li6n quan v6i c6c thdnh vi6n quin lj chri ch6t. Cric giao dich khdc voi cdc thdnh vi6n

quin l! chir ch6t vd c6c cii nhAn c6 li6n quan v6i c6c thdnli vi6n qudn llj chri chdt nhu sau:

Nim nay Nim trufc
Tam irng ti6n c6ng tic

Trn h6 tidn thd visa va chi h6 khric

VII. NE(INGTHONGTNKHAC

1. Giao dich vd s6 duvoi c6c b6n li6n quan

- 171.175.000

130.000.000

610.65 8.080

1.000.000.000

124.644.000

988.91 1.902

Tri g6c vay 5.800.000.000

C6ng no v6i cdc thdnh yi1n qudn Iy chi chdt vit citc cd nhan c6 li4n quan vdi ctic thdnh viAn quan

Iy cnu cnot

C6ng no v6i c5c thinh vi6n quin lf chri ch6t vd cdc cd nhin c6 li6n quan voi c6c thdnh vi6n quin
lj chu ch5t duoc trinh bdy tai thuy6t minh si5 v.S. V. l5 vd V.16.

Cic khodn c6ng no. phAi thu cec thdnh vi6n quin ly chri chot vh, c6c cL nhin c6 li6n quan voi cdc

thdnh vi6n quAn l! cht ch6t kh6ng c6 bio dim vi s0 duo- c thanh toen bing tidn. Kh6ng c6 khoan

dU phdng phai thu kh6 ddi ndLo duo. c lfp cho c6c khodn no- phii thu cdc thdnh vi6n quin lj chri ch6t

vir c:ic cd nhdn c6 li6n quan voi c6c thinh vi€n quiLn lli chrl chot.

Thu nhQp cia cdc thdnh vidn quan lj, chi ch6t

Thu nhAp cria c6c thdnh vi6n qudn lyi chn chi5t chi c6 luong vdi t6ng ti€n luong trong nAm ld

3.521 .400.000 VND (s6 nirn rrvctc lit 2.146.200.000 \rND).

Th6ng tin ve bO phan

Brio crio b6 phrin chinh y6u li theo khu vuc dia ly dUa tr6n co c6u td chLic va quan lli noi b6 vd hQ

th6ng Bio c6o tdi chinh nQi bQ cira C6ng ty

Ho4t dgng cia Cong ty chi trong linh vuc cung c6p vir lip ddt thi6t bi vidn th6ng. Trong nam doantr

tliu chrl ydu phrit sinh o khu vuc mi6n Bdc (93,9o/o) n6n Cdng ty kli6ng trinh bdy b6o c5o b6 phAn.

]dn thuyit ninh ndy Id nlAI bd phdn hqp hanh yd phai Arqc doc cing vdi Bao cAo hi chhfi tdng hop 36



cOtrc w cd pxAn rnuvEn rx6nc s6 r
Dia chi: 56 135 ph6 Hoang Ngan, phudng Trung Hda qufn CAu Gi6y, thdnl ph6 Ha NOi
sAo cAo rAr cHhur rdNc uop
Cho nam tai chlnh k6t th'ic ngAi 31 th6ng 12 nam 2019
Bin tbuySt minh 86o cAo tii chinh t6ng hgp (tiiip theo)

I

L.
I

I

i_

i-

i

,

t_

l-
I

I

3. Sg kiQn phit sinh sau ngdry k6t thric nim tii chinb

Kh6ng c6 su kiQn trqng y6u nio ph6t sinh sau ngiy k6t thtc ndm tai chinh y€u cAu phAi di6u chinh

s6 liQu hoflc c6ng b6 tren Beo ceo tai chinh t6ng hqp.

Ngudi lfp bi6u

Lip, ngdy 26 th6ng3 ndm2020

T6ng Gidm tl6c

TrAn Thi Hoa Nguy6n Thi Minh NguyQt

K5

Bdn lhuriil ninh noy ta n1t bO phdn hqp thonh w phdi drqc ilac c ng rdi Bdo qio tdi chinh 6ng hqp 37


		2020-04-06T09:44:54+0700
	NGÔ MINH CHÍ
	I am the author of this document




