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MỤC LỤC CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH TIÊU BIỂU

Chỉ tiêu Đơn vị  Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019

Kết quả hoạt động kinh doanh

Doanh thu thuần Triệu đồng 90.663 208.006 143.576

Giá vốn hàng bán Triệu đồng 76.090 187.369 111.552

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 10.026 7.085 11.296

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 8.021 5.658 9.035

Bảng cân đối kế toán

Tổng tài sản Triệu đồng 113.008 157.832 173.971

Nợ phải trả Triệu đồng 16.959 56.125 63.229

Vốn chủ sở hữu Triệu đồng 96.049 101.707 110.742

Chỉ tiêu khả năng sinh lời

Hệ số LNST/Doanh thu thuần (ROS) % 8,85% 2,72% 6,29%

Hệ số LNST/Tổng tài sản (ROA) % 7,10% 3,58% 5,19%

Hệ số LNST/Vốn Chủ sở hữu (ROE) % 8,35% 5,56% 8,16%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018 và 2019)

Lợi nhuận sau thuế 2016-2019
(Đơn vị tính: triệu đồng)

Tăng trưởng doanh thu 2016-2019
(Đơn vị tính: triệu đồng)

2016 2017 2018 2019
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Kính gửi Quý cổ đông, Quý khách hàng, đối tác và toàn thể cán bộ công nhân 
viên,

Thay mặt Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Dược liệu và 
Thực phẩm Việt Nam, tôi xin gửi tới Quý cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng 
và toàn thể cán bộ công nhận viên lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành 
công. 

Nhìn lại nền kinh tế thế giới năm 2019 với những biến động không thể tránh 
khỏi do căng thẳng thương mại giữa Mỹ-Trung và vấn đề địa chính trị, niềm 
tin kinh doanh cũng như các quyết định đầu tư và thương mại toàn cầu đã bị 
ảnh hưởng đáng kể. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến mảng hoạt động 
xuất khẩu nông lâm sản, dược liệu của Công ty khiến Công ty tạm ngừng 
ký kết hợp đồng với một số đối tác cho đến khi thị trường xuất khẩu ổn định 
lại, đặc biệt là thị trường xuất khẩu hồ tiêu.

Tuy tình hình kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng chậm lại trong năm 2019 
nhưng Việt Nam vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng tương đối ổn định với 
những dấu hiệu khả quan. Theo Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong 
nước (GDP) năm 2019 đạt kết quả ấn tượng với tốc độ tăng 7,02%, vượt 
mục tiêu của Quốc hội đề ra từ 6,6%-6,8%. Đây cũng là năm thứ hai liên 
tiếp tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt trên 7% kể từ năm 2011. Đồng thời, 
lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 
năm 2019 chỉ tăng 2,79% so với bình quân năm ngoái- mức tăng bình quân 
năm thấp nhất trong 3 năm trở lại đây. Động lực chính của tăng trưởng kinh 
tế năm nay tiếp tục là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và các ngành 
dịch vụ thị trường. 

Trong các ngành công nghiệp cấp II, ngành sản xuất đồ uống với chỉ số sản 
xuất tăng 10,5% là một trong số những ngành có chỉ số sản xuất năm 2019 
tăng cao so với năm trước, đóng góp chủ yếu vào tăng trưởng chung của 
toàn ngành công nghiệp. Theo tổ chức Vietnam Report, ngành được dự 
báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh đến năm 2020 với mức tăng trung bình 
10,9%/năm nhờ thu nhập của người được cải thiện và xu hướng tiêu dùng 
sản phẩm sạch, đồ uống có lợi cho sức khỏe sẽ chiếm lĩnh thị hiếu tiêu 
dùng. Ngành thực phẩm và đồ uống nhiều năm nay luôn là một trong những 
ngành kinh tế quan trọng và còn nhiều tiềm năng phát triển của Việt Nam.

THƯ NGỎ CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Từ bối cảnh chung của nền kinh tế, hoạt động kinh doanh và xuất khẩu của 
Công ty năm qua cũng gặp nhiều yếu tố thuận lợi cũng như khó khăn. Tuy 
nhiên, với sự nỗ lực và quyết tâm của Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ 
công nhân viên, năm 2019 Công ty đã có những kết quả đáng ghi nhận: Do-
anh thu thuần đạt 143.575 triệu đồng, trong đó, mức lợi nhuận trước thuế và 
sau thuế tăng xấp xỉ 59,4% so với năm 2018, lần lượt đạt 11..296 và 9.035 
triệu đồng.

Có thể nói, 2019 là năm đánh dấu sự dịch chuyển mạnh mẽ trong xu hướng 
tiêu dùng của thế giới nói chung và người Việt Nam nói riêng, khách hàng 
ngày càng thông minh và chi tiêu có chiến lược cho những thực phẩm tốt 
cho sức khoẻ. Bắt đúng xu hướng này, VHE với dòng nước uống thuần thảo 
dược Wewell được chiết xuất hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên tốt cho 
sức khỏe hứa hẹn sẽ còn tiếp tục tăng trưởng khả quan trong dài hạn. 

Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam cam kết tiếp tục phát 
huy lợi thế, năng lực hiện có, tận dụng mọi thời cơ cùng với sự nỗ lực quyết 
tâm vươn lên vượt qua mọi thách thức, cùng chung tay xây dựng Công ty 
ngày càng phát triển mạnh mẽ. Đồng thời đảm bảo quyền lợi cho Quý cổ 
đông, khách hàng, chăm sóc tốt đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, 
công nhân viên, người lao động và cam kết sử dụng hiệu quả tài nguyên, 
môi trường gắn với phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin gửi lời tri ân đến Quý cổ đông, Khách 
hàng và Đối tác đã luôn đồng hành cùng Công ty. Xin gửi lời cảm ơn chân 
thành tới toàn thể người lao động vì nỗ lực hết mình cho thành quả của 
Công ty trong thời gian qua.

Xin chân thành cảm ơn!
      Chủ tịch Hội đồng quản trị

                 BÙI TIẾN VINH
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Trách 
nhiệm

Tuân thủ

 Tôn 
trọng

Chia sẻ để phát triển;

Sáng tạo, ứng dụng các công 
nghệ và tri thức mới;

Liêm chính, trung thực trong ứng 
xử và trong tất cả các giao dịch;

Tôn trọng và phối hợp: Tôn trọng 
các tiêu chuẩn đã được thiết lập 
và hành động một cách đạo đức;

Cam kết và thực hiện cam kết với 
xã hội, cổ đông, khách hàng và 
người lao động trên nguyên tắc 
đồng lợi;

Tuân thủ Luật pháp, Bộ Quy tắc 
ứng xử và các quy chế, chính 
sách, quy định của Công ty.

TRIẾT LÝ KINH DOANH

SỨ MỆNH VÀ TẦM NHÌN

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

Trao đi lợi ích để nhận lại giá trị. Tất cả đều tốt hơn với Wewell;
Trách nhiệm xã hội: Cam kết đóng góp cho việc phát triển 
cộng đồng.

Mang giá trị hữu ích của thảo dược Việt Nam cho sức khỏe 
cộng đồng một cách tốt và tự nhiên nhất;

Trở thành biểu tượng niềm tin hàng đầu Việt Nam về các 
tiêu dùng sản phẩm nguồn gốc thảo dược phục vụ sức khỏe 
người tiêu dùng.

2020: Công ty xúc tiến đầu tư dây hệ thống chiết xuất nước 
thảo dược dạng lon với công suất 10.000 sản phẩm/giờ và hệ 
thống máy đóng túi 7.200 sản phấm/giờ.

2023: Dự kiến đầu tư mở rộng nhà máy - dây hệ thống chiết 
xuất nước thảo dược dạng lon với công suất 32.000 lon/giờ.

2025: Tập trung và củng cố gia tăng giá trị cốt lõi, duy trì và tạo 
dựng vị thế doanh nghiệp trong lĩnh vực sản phẩm sạch, đồ 
uống sản xuất từ thảo dược. Phát triển thị phần trong nước 
về hoạt chất ngành dược, thực phẩm chức năng, thực phẩm 
có lợi cho sức khỏe có lợi cho sức khỏe.

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
Phát triển theo mô hình Eco herbal. Đến năm 2025 hoàn thiện 
từ khâu Trồng nguyên liệu - Khai thác - Chế biến - Thành 
phẩm - Phân phối - Giải pháp môi trường. 
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THÔNG TIN KHÁI QUÁT CỦA CÔNG TY

Tên Công ty Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm  Việt Nam

Tên viết tắt VINAHERBFOODS.,JSC

Tên tiếng Anh Vietnam Herbs and Foods Joint Stock Company

Biểu tượng của Công ty  

Trụ sở Số 277 đường Vạn Xuân, Xã Hạ Mỗ, Huyện Đan 
Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại 02433816999

Fax 02435990555

Website http://www.vinaherbfoods.com/

Mã cổ phiếu VHE

Sàn giao dịch HNX

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Giấy chứng nhận ĐKKD số 0107409148

Vốn điều lệ 88.000.000.000 đồng

Số lượng cổ phiếu lưu hành 8.800.000 cổ phần 

Người đại diện Ông Bùi Tiến Vinh

Quá trình hình thành và phát triển

2016
VINAHERBFOODS., JSC là một doanh nghiệp được kế thừa từ truyền 
thống của gia đình kinh doanh trong lĩnh vực Dược liệu, Gia vị, Nông sản 
với bề dày nhiều năm kinh nghiệm và có chuyên môn trong lĩnh vực chế 
biến dược liệu cung cấp khắp cả nước. 

Công ty thành lập và chính thức đi vào hoạt động dưới hình thức Công 
ty Cổ phần theo Giấy đăng ký doanh nghiệp mã số 0107409148 do Sở 
kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 25 tháng 04 
năm 2016 với vốn điều lệ 20 tỷ đồng, trụ sở chính xã Hà Mỗ, huyện Đan 
Phương, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2017
Công ty tập trung vào đầu tư công nghệ và xây dựng nhà máy sản xuất 
đồ uống thảo mộc. Trong giai đoạn này, doanh thu của công ty chủ yếu 
đến từ hoạt động xuất khẩu dược liệu.

2018

Quý IV/2018, Công ty đưa ra thị trường sản phẩm Nước uống thảo dược 
với 3 sản phẩm chính phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu: Thực 
phẩm bảo vệ sức khỏe nước uống thảo dược thổ phục linh; hương quế; 
đinh lăng. Ngày 23/08/2018, UBCKNN chấp thuận hồ sơ đăng ký công 
ty đại chúng của Công ty. 

Ngày 18/10/2018, VSD cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần 
đầu số 87/2018/GCNCP-VSD cho Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược liệu 
và Thực phẩm Việt Nam với mã chứng khoán VHE.

2019

Ngày 14/01/2019, Công ty đưa 8,8 triệu cổ phiếu, mệnh giá 10 nghìn 
đồng/cổ phiếu, vào giao dịch chính thức trên sàn niêm yết tại HNX. Tổng 
giá trị chứng khoán niêm yết lên tới 88 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong 
ngày giao dịch đầu tiên là 15 nghìn đồng/cổ phiếu.

Công ty tập trung phát triển thị trường đồ uống trong nước và xuất khẩu 
song song với việc duy trì và phát triển thị trường xuất khẩu nông lâm 
sản, dược liệu.
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Sự kiện nổi bật trong năm

- Trong năm 2019, Công ty mở rộng các 
kênh phân phối, đầu tư mạnh cho công 
tác bán hàng. Điển hình, trong thời gian 
từ ngày 28/05-01/06/2019, VHE đã đưa 
sản phẩm Nước uống thảo dược Wewell 
chính thức tham dự Triển lãm quốc tế về 
Thực phẩm và Đồ uống hàng đầu châu Á 
Thaifex - World of food Asia 2019 - WOFA, 
diễn ra tại Trung tâm hội nghị và triển lãm 
quốc tế IMPACT, Bangkok, Thái Lan - 
Triển lãm uy tín và có quy mô lớn nhất 
khu vực châu Á. Sự kiện này sẽ giúp các 
doanh nghiệp quốc tế mở rộng hợp tác, 
kết nối kinh doanh. Những công nghệ sản 
xuất thực phẩm mới, những tiêu chuẩn 
an toàn thực phẩm, các dịch vụ và doanh 
nghiệp liên quan, những trải nghiệm ẩm 
thực và đồ uống hấp dẫn sẽ được giới 
thiệu tại Thaifex.

- Wewell dự khai mạc Festival sản phẩm 
Nông nghiệp và làng nghề Hà Nội: Ngày 
14/12/2019 Công ty Cổ phần Dược liệu và 
thực phẩm Việt Nam vinh dự là 1 trong 6 
doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ KD tiêu biểu 
của Huyện được cử tham dự Festival Sản 
phẩm Nông nghiệp và làng nghề Hà Nội tại 
triển lãm giao dịch kinh tế thương mại số 
489 Đường Hoàng Quốc Việt Cầu Giấy Hà 
Nội  . Chương trình được khai mạc lần thứ 
nhất năm 2019. Sản phẩm WEWELL Nước 
uống thuần thảo dược Thổ Phục Linh là một 
trong những sản phẩm tiêu biểu tuân thủ 
theo đúng các giá trị của sản phẩm OCOP. 
WEWELL tự hào là thương hiệu sản xuất 
sản phẩm đạt chuẩn OCOP của Huyện Đan 
Phượng.

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH
Ngành nghề kinh doanh

Xuất khẩu nông lâm sản, dược liệu

Đây là lĩnh vực hoạt động chính của Công 
ty từ khi thành lập được đến nay. Công ty 
xuất khẩu các nguyên liệu đã được sơ chế 
như hoa hồi, thảo quả, quế, hạt tiêu qua 
các thị trường Hàn Quốc, Đài Loan, Trung 
Quốc, Ấn Độ, Bangladesh, Parkistan, Mian-
ma.
- Công ty thu mua lâm sản nguyên liệu 
ngành dược như quế, hồi, thảo quả trực 
tiếp từ người dân tại các vùng nguyên liệu 
như: Yên Bái, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, 
Lạng Sơn, Hà Giang. Sau khi thu gom về 
kho, hàng hóa sẽ được sơ chế và phân 
loại qua các khâu sau: Rửa nguyên liệu - 
Phơi khô - Phân loại, cắt, chẻ nguyên liệu 
- Đóng gói - Xuất khẩu qua các thị trường 
Hàn Quốc, Ấn Độ, Bangladesh, Parkistan, 
Mianma,...
- Đối với mặt hàng hồ tiêu: Công ty mua 
thương mại qua các Công ty Hoàng Gia 
Luân, Công ty Mỹ Lệ, Công ty Liên Thành, 
Công ty Gia vị Việt Nam, Công ty sẽ kỹ 
hợp đồng mua hàng hóa với các công ty 
và hàng hóa sẽ được xuất khẩu trực tiếp 
từ Kho nhà cung cấp theo đúng tiêu chuẩn 
chất lượng xuất khẩu.

Địa bàn kinh doanh

Chủ yếu là thành phố Hà Nội, thành phố Hồ 
Chí Minh và xuất khẩu sang các thị trường 
như Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Ấn 
Độ, Bangladesh, Parkistan, Mianma.

Nguyên vật liệu đầu vào đạt tiêu chuẩn sản 
xuất được đưa vào hệ thống chiết xuất tinh 
chất. Qua đó, các tinh chất sẽ đến hệ thống 
trộn đồng nhất. Sau khi kết thúc quá trình 
trộn đồng nhất, bán thành phẩm sẽ được 
kiểm tra chất lượng; quá trình kiểm nghiệm 
đạt yêu cầu bán thành phẩm chuyển tiếp 
qua thiết bị đồng hóa và đi vào khâu chiết 
rót đóng chai. Khi quá trình đóng chai kết 
thúc, toàn bộ chai nước bán thành phẩm sẽ 
được tiệt trùng ở nhiệt độ 121 độ C. Sau đó, 
sản phẩm chạy qua dây chuyền dán nhãn 
và in hạn sử dụng. Bộ phận kiểm tra chất 
lượng tiến hành lấy mẫu để kiểm tra. Cuối 
cùng, sản phẩm đạt chất lượng sẽ được 
đóng hộp và nhập kho thành phẩm.

Sản xuất nước uống thảo dược

Năm 2018 công ty đã hoàn thành và đưa 
dây chuyền sản xuất nước uống thảo dược 
và hoạt động, sản xuất 3 loại sản phẩm: 
Nước uống thảo dược thổ phục linh, nước 
uống thảo dược đinh lăng, nước uống thảo 
dược hương quế. Lĩnh vực hoạt động này 
của công ty đã bắt đầu có doanh thu từ quý 
3/2018. 
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QUẾ

HOA HỒI

HỒ TIÊU

CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CHÍNH

THẢO QUẢ

NƯỚC UỐNG THẢO DƯỢC
THỔ PHỤC LINH

NƯỚC UỐNG THẢO DƯỢC
HƯƠNG QUẾ

NƯỚC UỐNG THẢO DƯỢC
ĐINH LĂNG
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

PHÒNG HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

PHÒNG TÀI CHÍNH

PHÒNG KẾ TOÁN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÁC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC KINH DOANH GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT

PHÒNG KINH DOANH
XUẤT KHẨU

PHÒNG MARKETING

PHÒNG 
KINH DOANH

PHÒNG NGHIÊN CỨU
SẢN PHẨM

PHÒNG SẢN XUẤT

PHÒNG VẬT TƯ

BAN KIỂM SOÁT
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Diễn giải bộ máy

Ban kiểm soát: 

Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra gồm có 
3 thành viên, nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 
05 năm. Là tổ chức thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi 
hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của công 
ty. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người 
có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng 
giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của 
công ty. Ban kiểm soát phải có ít nhất (01) thành viên là 
kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

Đại hội đồng cổ đông:

Gồm tất cả các cổ đông, là cơ quan quyết định cao nhất 
của Công ty, hoạt động thông qua các cuộc họp Đại hội 
đồng cổ đông thường niên hoặc bất thường. Đại hội 
đồng cổ đông sẽ bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội đồng 
quản trị và Ban kiểm soát. 

Hội đồng quản trị: 

Do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Hoạt động 
kinh doanh và công việc khác của Công ty 
phải đươc quản lý hoặc chịu sự điều hành 
của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ 
quan quản lý cao nhất của Công ty giữa hai 
kỳ Đại hội đồng cổ đông, có toàn quyền nhân 
danh Công ty để quyết định, thực hiện các 
quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc 
thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

ĐẠI HỘI 
ĐỒNG 

CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

BAN 
KIẾM SOÁT

Ban giám đốc Công ty: 

Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty; 
chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị 
và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.Phó Tổng 
giám đốc là người thay mặt Tổng giám đốc điều hành một hoặc một số lĩnh vực 
hoạt động của Công ty theo phân công hoặc ủy quyền của Tổng giám đốc. 

Giám đốc tài chính 

Giám đốc tài chính là quản lý 
tài chính như nghiên cứu, phân 
tích và xử lí các mối quan hệ 
tài chính trong doanh nghiệp; 
xây dựng các kế hoạch tài 
chính; khai thác và sử dụng có 
hiệu quả các nguồn vốn, cảnh 
báo các nguy cơ đối với doanh 
nghiệp thông qua phân tích tài 
chính và đưa ra những dự báo 
đáng tin cậy trong tương lai.

 Giám đốc kinh doanh 

Giám đốc kinh doanh là quản 
lý và điêu phối toàn bộ nguồn 
nhân lực và hoạt động liên 
quan đến khách hàng và tiêu 
thụ sản phẩm theo nhiệm vụ 
và kế hoạch được giao; chịu 
trách nhiệm trước Ban Tổng 
giám đốc.

Giám đốc sản xuất

Giám đốc sản xuất là người chịu 
trách nhiệm cho hoạt động sản 
xuất diễn ra đúng kế hoạch, dựa 
trên năng lực sản xuất hiện tại 
của công ty và các đối tác trong 
chuỗi cung ứng, đáp ứng đúng 
yêu cầu về chất lượng sản phẩm. 
Quản lý tất cả các lao động trực 
tiếp, các phòng ban liên quan để 
thực hiện đúng theo yêu cầu sản 
xuất.

Phó Tổng giám đốc 

Phó Tổng giám đốc chịu trách 
nhiệm trước Tổng giám đốc và 
pháp luật về nhiệm vụ được 
phân công hoặc ủy quyền; đối 
với những vấn đề lớn, quan trọng 
phải kịp thời báo cáo, xin ý kiến 
Tổng giám đốc.
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Phòng Hành chính – Nhân sự

Nghiên cứu, xây dựng và đề xuất cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty đảm bảo 
gọn nhẹ, năng động, hiệu quả, phù hợp với các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh 
của Công ty; Tham mưu, giúp việc cho Tổng giám đốc trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân 
lực, quản trị hành chính, an toàn lao động, đối ngoại, pháp chế và các Tố chức đoàn thể, 
hạ tầng. 

Phòng Tài chính

Tham mưu cho HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc về hoạch định chiến 
lược tài chính ngắn hạn và dài hạn; hoạch định chiến lược sản xuất 
kinh doanh ngắn hạn và dài hạn; tổng hợp đánh giá kết quả hoạt 
động sản xuất kinh doanh; tổ chức triển khai các nghiệp vụ kế 
toán theo đúng quy định của Nhà nước về chuẩn mực kế toán, 
nguyên tắc kế toán… quản lý vật tư và tài sản nhằm quản lý và 
sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của Công ty để phát triển sản 
xuất kinh doanh.
Phòng Kế toán

Tham mưu cho HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc trong lĩnh vực quản 
lý và tổ chức hạch toán kế toán. Giám sát hoạt động sản xuất kinh 
doanh của công ty theo đúng các chuẩn mực và Luật kế toán hiện 
hành nhằm phản ánh kịp thời, chính xác, đầy đủ các hoạt động sản xuất 
kinh doanh của công ty và tình hình tài sản của công ty. 

Phòng Kinh doanh

Đảm bảo đầu ra trong nước của Công ty, tiếp cận và nghiên cứu thị trường, giới thiệu 
sản phẩm và mở rộng thị trường trong nước cũng như thu hút khách hàng mới. Tổ chức 
thực hiện kế hoạch kinh doanh, tính giá và lập hợp đồng với khách hàng nội.

Các bộ phận chức năng

Phòng Kinh doanh xuất khẩu 

Đảm bảo đầu ra xuất khẩu của Công ty, tiếp cận và nghiên cứu thị trường, giới thiệu 
sản phẩm và mở rộng thị trường nước ngoài cũng như thu hút khách hàng mới. Tổ 
chức thực hiện kế hoạch kinh doanh, tính giá và lập hợp đồng với khách hàng ngoại. 

Phòng Sản xuất

 Xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh và tham mưu, đề 
xuất với Giám đốc chiến lược sản xuất, kinh doanh của Công 

ty. Xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật; nắm bắt và tổng hợp 
nhu cầu vật tư, hàng hóa.

Phòng Vật tư 

Cung cấp thông tin kinh tế, giá cả thị trường các chủng loại vật tư, nguyên liệu, hàng 
hóa cho các phòng ban liên quan. Mua sắm, cung cấp vật tư nguyên  liệu, hàng hóa 
để sản xuất sản phẩm.

Phòng Marketing

Nghiên cứu tiếp thị và thông tin nhu cầu của khách hàng, phân khúc 
thị trường, xác định mục tiêu, định vị thương hiệu các sản phẩm 

của Công ty. Phòng Nghiên cứu sản phẩm Tham mưu, tư vấn và 
chịu trách nhiệm trước HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc về các 
hoạt động nghiên cứu và phát triển các sản phẩm của Công 
ty theo đúng nhiệm vụ được giao.
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GIỚI THIỆU BAN LÃNH ĐẠO

Năm sinh 07/03/1977

Trình độ chuyên môn Đại  học

Số cổ phần sở hữu 1.500.000 cổ phần, tương ứng 17,05% vốn điều lệ

Quá trình công tác - Từ tháng 4/2009 đến tháng 3/2016: Phó Giám đốc Công ty 
TNHH Sản Xuất và Thương Mại Tiến Thành
- Từ tháng 4/2016 đến nay: Phó Giám đốc - Công ty TNHH 
Sản Xuất và Thương Mại Tiến Thành. Chủ tịch Hội Đồng 
Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc - Công ty Cổ Phần Dược Liệu 
Và Thực Phẩm Việt Nam
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Chủ tịch Hội đồng 
quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Ông Bùi Tiến Vinh - Chủ tịch HĐQT

Năm sinh 20/02/1982

Trình độ chuyên môn Đại học

Số cổ phần sở hữu 1.000.000 cổ phần, tương ứng 11,36% vốn điều lệ

Quá trình công tác - Từ tháng 01/2005 đến tháng 12/2007: Nhân viêN KD - 
Công ty Cổ phần Intimex Việt Nam
- Từ tháng 01/2008 đến tháng 12/2009: Giám đốc điều hành 
- Công TNHH Thương Mại Japonica
- Từ tháng 01/2010 đến tháng 12/2015: Giám đốc - Công ty 
TNHH Thương Mại và SX Tuấn Minh
- Từ tháng 01/2016 đến nay: Giám đốc - Công ty TNHH 
Thương Mại và SX Tuấn Minh; Phó Tổng Giám Đốc - Công 
ty Cổ Phần Dược Liệu Và Thực Phẩm Việt Nam
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên Hội đồng 
quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Công 
ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tuấn Minh.

Bà Lê Thị Mai - Thành viên HĐQT

Năm sinh 24/03/1979

Trình độ chuyên môn Thạc Sỹ chuyên ngành tài chính kế toán Solvay Business School ULB

Số cổ phần sở hữu 250.000 cổ phần, tương ứng 2,84% VĐL

Quá trình công tác - Từ năm 2001 đến năm 2004: Phụ Trách Xuất Khẩu - Công ty gốm xây 
dựng Xuân Hòa Viglacera
- Từ năm 2004 đến năm 2007: Phụ Trách Bộ Phận tài Chính - Công ty 
cổ phần gốm xây dựng Đại Thắng 
- Từ năm 2007 đến năm 2009: Phụ Trách phòng Kế Toán - Ngân Hàng 
Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong 
- Từ năm 2009 đến năm 2016: Trưởng bộ phận kế toán thanh toán - 
Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Vietnam 
- Từ năm 2016 đến nay: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc tài chính - 
Công ty cổ phần Dược Liệu Và Thực Phẩm Việt Nam 
- Từ năm 2017 đến nay: Cán bộ khối Ngân hàng toàn cầu - Ngân hàng 
TNHH MTV Standard Chartered Vietnam
+ Partner - ANSE ACCOUNTING CORPORATION ở Hàn Quốc
+ Partner - Công ty kiểm toán châu á – ASA
+ Korean Partner: Công ty kiểm toán quốc tế Unistars
+ Partner - Công ty Luật Minh Bạch
+ Partner - Công ty TNHH ASIANPASS Thành viên HĐQT kiêm Giám 
đốc tài 
+ Partner - Công ty TNHH ASIANPASS Thành viên HĐQT kiêm Giám 
Đốc Tài Chính, Kế Toán Trưởng - Công ty cổ phần Dược Liệu Và Thực 
Phẩm Việt Nam

- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên HĐQT kiêm Giám Đốc 
Tài Chính, Kế Toán Trưởng

- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác
+ Cán bộ khối Ngân hàng toàn cầu: Ngân hàng TNHH MTV Standard 
Chartered Vietnam
+Partner: ANSE ACCOUNTING CORPORATION (Công ty ở Hàn Quốc)
+Partner: Công ty kiểm toán châu á – ASA
+Korean Partner: Công ty kiểm toán quốc tế Unistars
+Partner: Công ty Luật Minh Bạch
+ Chủ Tịch: Công ty TNHH ASIANPASS

Ông Phạm Công Thành - Thành viên HĐQTHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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Ông Nguyễn Thế Hùng - Thành viên HĐQT

Năm sinh 27/04/1985

Trình độ chuyên môn Đại học 

Số cổ phần sở hữu 250.000 cổ phần, tương ứng 2,84% VĐL

Quá trình công tác - Từ tháng 07/2009 đến tháng 03/2017: Cán bộ - Văn phòng 
đăng ký quyền sử dụng đất huyện Đan phượng (nay là văn phòng 
đăng ký đất đai Hà Nội-chi nhánh huyện Đan Phượng)
- Từ tháng 04/2017 đến nay: Thành viên Hội Đồng Quản Trị - 
Công ty Cổ Phần Dược Liệu Và Thực Phẩm Việt Nam

Ông Nguyễn Đình Công - Thành viên HĐQT

Năm sinh 02/11/1988
Trình độ chuyên môn

Số cổ phần sở hữu 3.000 cổ phần, tương ứng 0,034% VĐL

Quá trình công tác - Từ tháng 04/2019 đến nay: Thành viên Hội Đồng Quản Trị - 
Công ty Cổ Phần Dược Liệu Và Thực Phẩm Việt Nam
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Giám đốc Công 
ty TNHH tiếp nhận quốc tế BP

Ông Nguyễn Tài Đức - Thành viên HĐQT

Năm sinh 10/05/1975

Trình độ chuyên môn

Số cổ phần sở hữu 0 cổ phần

Quá trình công tác - Từ tháng 04/2019 đến nay: Thành viên Hội Đồng Quản Trị - 
Công ty Cổ Phần Dược Liệu Và Thực Phẩm Việt Nam
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám Đốc Công ty 
cổ phần Nội thất Tân Gia

Năm sinh 14/12/1981

Trình độ chuyên môn Thạc sỹ Kế toán Kiểm toán, CPA Viet nam

Số cổ phần sở hữu -
Quá trình công tác - 2002-2006: Cán bộ phòng kế toán - Công ty thép Việt Ý

- 2007-2016: Kế toán trưởng - Công ty CP Đầu tư An phát Hà nội
- Từ năm 2016 đến nay: Kế toán trưởng - Công ty CP Đầu tư An 
phát Hà nội; Trưởng ban kiểm soát – Công ty Cổ phần Dược Liệu 
Và Thực Phẩm Việt Nam
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Trưởng ban kiểm soát

Bà Phạm Thị Xuân Thu - Trưởng BKS

Bà Trần Thị Lệ Hằng - Thành viên BKS
Năm sinh 27/11/1983
Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế
Số cổ phần sở hữu 1.500 cổ phần, tương ứng 0,017% VĐL
Quá trình công tác - Từ tháng 01/2006 đến tháng 01/2008: Trưởng Phòng KD - 

Công ty TNHH Tân Hưng Phát
- Từ tháng 02/2008 đến tháng 01/2012: Phó Phòng Kinh tế - Kế 
hoạch - Công ty Cổ Phần Gang thép Hà Tĩnh
- Từ tháng 02/2012 đến năm 2016: Trợ lý Tổng giám đốc - Công 
ty TNHH Khoáng sản công nghiệp Fineton
- Từ 2016 đến nay: Trợ lý Tổng giám đốc - Công ty TNHH Khoáng 
sản công nghiệp Fineton; Thành viên ban kiểm soát - Công ty 
Cổ phần Dược Liệu Và Thực Phẩm Việt Nam
-Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên Ban kiểm soát

BAN KIỂM SOÁT
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Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Thành viên BKS

Năm sinh 25/10/1991
Trình độ chuyên môn Đại học
Số lượng CP nắm giữ 1.000 cổ phần, tương ứng 0,0110% VĐL
Quá trình công tác - Từ tháng 06/2013 – tháng 04/2014: Kế toán tổng hợp - Công 

ty TNHH Đầu tư Tuấn Minh
- Từ 05/2015 đến năm 2018: Kế toán trưởng - Công ty TNHH 
TM và SX Tuấn Minh
- Từ năm 2018 đến nay: Kế toán trưởng - Công ty TNHH TM 
và SX Tuấn Minh; Thành viên Ban kiểm soát
- Công ty Cổ phần Dược Liệu Và Thực Phẩm Việt Nam
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên ban kiểm soát
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Kế toán trưởng - 
Công ty TNHH TM và SX Tuấn Minh

BAN ĐIỀU HÀNH

Bùi Tiến Vinh - Tổng giám đốc
Lý lịch như trên

Lê Thị Mai - Phó Tổng giám đốc
Lý lịch như trên

Phạm Công Thành - Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng
Lý lịch như trên
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- Hoạt động xuất khẩu thảo dược là bước 
đệm để Công ty lấn sang mảng sản xuất 
nước uống thuần thảo dược có lợi cho sức 
khỏe. Cuối năm 2017, Công ty đã mạnh dạn 
đầu tư dây chuyền sản xuất đồ uống thảo 
dược khép kín từ Tập đoàn Tofflon theo 
tiêu chuẩn châu Âu với công suất 4,000 
sản phẩm/giờ, trên diện tích hơn 5,000m2. 
Để tăng tính cạnh tranh và đảm bảo chất 
lượng sản phẩm, Công ty đưa vào hoạt 
động máy móc và trình độ công nghệ hiện 
đại: Công nghệ Hàn Quốc kết hợp với Viện 
Công Nghiệp Thực Phẩm Việt Nam.

- Công ty sử dụng các loại thảo dược mà 
Việt Nam có thế mạnh vượt trội cả về số 
lượng lẫn chất lượng như: thổ phục linh, 
dinh lăng, quế...Với nguồn nguyên liệu dồi 
dào phân bổ khắp từ Trung Nam Bộ đến 
các tỉnh phía bắc nên nguồn cung cấp 
nguyên liệu là ổn định lâu dài. Bên cạnh đó, 
Công ty đang xúc tiến tự trồng nguyên liệu 
chủ động theo tiêu chuẩn organic để có thể 
bứt đầu khai thác và tự chủ nguyên liệu bề 
vững trong vòng 05 năm tới.

- Công ty đẩy mạnh đưa các sản phẩm 
Wewell vào phân phối tại những chuỗi 
siêu thị và cửa hàng tiện lợi hàng đầu như 
VinMart và AEON Wellness. Đồng thời phát 
triển kênh phân phối của mình khi mở rộng 
mạng lưới tại hệ thống kênh Key Account 
với các chuỗi nhà hàng, karaoke nổi tiếng 
như: I-Cool, Top One, 5 Sao,...

- Là một doanh nghiệp trẻ trên thị trường 
thức uống, Công ty cần tạo dựng được 
uy tín và chinh phục khách hàng hơn bằng 
việc nắm bắt tốt sự chuyển động các các 
xu hướng lớn trong ngành, để có sự chuẩn 
bị rốt ráo về sản phẩm và cách tiếp cận phù 
hợp.

- Ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam 
được tổ chúc Vietnam Report dự báo duy 
trì đà tăng trưởng mạnh đến năm 2020 
với mức tăng trung bình 10.9%/năm và xu 
hướng tiêu dùng sản phẩm giá trị cao hơn 
sẽ chiếm lĩnh thị hiếu tiêu dùng.

- Người tiêu dùng hiện nay quan tâm nhiều 
hơn đến các sản phẩm có lợi cho sức 
khỏe, cộng với sự tăng lên của thu nhập, 
người tiệu dùng sẵn sàng chi trả mức chi 
tiêu cao hơn cho các sản phẩm thực phẩm 
– đồ uống có lợi cho sức khỏe và thân thiện 
với môi trường. 

- Việt Nam được thiên nhiên ưu đãi với thảm 
thực vật phong phú, khí hậu thuận lợi cho 
những giống cây dược liệu quý, hướng đi 
đầy táo bạo của VHE có thể tạo nên những 
bước tăng trưởng đột phá và giúp người 
tiêu dùng có thêm sự lựa chọn tốt bổ trợ 
cho sức khỏe.

Điểm mạnh Điểm yếu

Cơ hội

VỊ THẾ

- Thị trường thực phẩm và đồ uống Việt Nam ngày càng hấp 
dẫn đối với các doanh nghiệp ngoại với hàng loạt các thương vụ 
chuyển giao, mua bán-sáp nhập giữa doanh nghiệp ngoại và các 
đơn vị trong nước. Khi các doanh nghiệp nước ngoài tích cực có 
mặt tại thị trường Việt Nam sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác đầu 
tư sản xuất tại các khu công nghiệp, tạo công ăn việc làm cho 
người lao động, chuyển giao công nghệ, đưa sản phẩm trở nên 
đa dạng hóa và tiện ích. Tuy nhiên, đây cũng là thách thức lớn 
đối với các doanh nghiệp nội khi sức cạnh tranh của các doanh 
nghiệp này còn yếu, đòi hỏi phải có sự nỗ lực trong việc đổi mới, 
thích nghi để hòa vào “sân chơi” thương mại chung. Theo đó, 
cùng với việc đa dạng hóa sản phẩm nhằm đáp ứng xu hướng 
thị hiếu tiêu dùng, điều quan trọng hơn với các doanh nghiệp 
thực phẩm, đồ uống là phải gia tăng chất lượng sản phẩm ngay 
từ các khâu trong chuỗi sản xuất.

- Đối với thị trường xuất khẩu, trước xu thế quốc tế hóa và hội 
nhập các nền kinh tế, Công ty hiện đang gặp phải những thách 
thức lớn về khả năng cạnh tranh trong sản xuất và xuất khẩu 
nông sản mà thị trường Việt Nam chưa có nhiều lợi thế, được 
thể hiện qua: chất lượng, mẫu mã, quy cách và tính đa dạng của 
sản phẩm. Việc biến động giá nguyên liệu xuất khẩu ảnh hưởng 
không nhỏ đến doanh thu và lợi nhuận từ xuất khẩu của Công ty.

Thách thức

Vị thế của Công ty trong ngành
Công ty cổ phần Dược Liệu Và Thực Phẩm Việt Nam được hình 
thành trên tâm huyết của một gia đình tại một địa phương truyền 
thống của những loại dược liệu hiếm quý, bên cạnh đó với sự 
năng động và sức trẻ của công ty, cùng hoài bão to lớn của ban 
lãnh đạo đã đề ra và đặt mục tiêu là tiền đề cho vị thế của công 
ty hiện nay. Dù là một doanh nghiệp trẻ nhưng Công ty đã ghi 
nhận được những dấu hiệu tích cực từ hoạt động kinh doanh 
cũng như được nhiều đối tác tin tưởng. Công ty đang ngày một 
phát triển và khẳng định vị thế trên thị trường qua việc mở rộng 
thị phần.
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
VINAHERBFOODS có định hướng sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm 
có nguồn gốc thảo dược tự nhiên quý có những chức năng là nâng cao 
và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Đây chính là xu hướng toàn cầu mà 
nhu cầu thị trường cũng đang dịch chuyển mạnh mẽ từ tiêu dùng các sản 
phẩm thông thường sang các sản phẩm thảo dược sạch tự nhiên có lợi 
cho sức khỏe. Công ty cũng đang triển khai xây dựng nhà máy sản xuất 
thực phẩm có lợi cho sức khỏe, nguyên liệu ngành dược và mỹ phẩm. 
Vì vậy mà định hướng của công ty rất được ưu tiên, hỗ trợ từ chính sách 
Việt Nam.

Theo chiến lược của ban lãnh đạo, trong năm 2020, Công ty tiếp tục mở 
rộng danh mục sản phẩm dựa trên ưu thế về sự am hiểu thị trường FMCG 
và chủ động trong nguồn nguyên liệu nhằm đón đầu xu hướng sống xanh 
và khai thác tối đa tiềm năng tăng trưởng của ngành.

CÁC RỦI RO

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của nền kinh 
tế thế giới tiếp tục được dự báo sẽ có sự 
giảm sút. Bên cạnh đó, Việt Nam dễ bị ảnh 
hưởng bởi các tác động bên ngoài trong bối 
cảnh các căng thẳng thương mại và chính 
trị trên thế giới đang có dấu hiệu leo thang.

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu được dự 
đoán sẽ tăng tốc trong năm tới cũng như 
giới chuyên gia kinh tế cho rằng, về mặt lý 
thuyết, những thỏa thuận cuối năm 2019 có 
thể là “cú hích” tạo đà tăng trưởng. Nhưng 
triển vọng này vô cùng bất ổn bởi tính chất 
“khó lường” trong cuộc cạnh tranh thương 
mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và 
khó tránh khỏi những diễn biến địa-chính trị 
phức tạp hay sự bất ổn về chính sách. 

Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế thế giới 
trong năm 2019 công bố hồi tháng 10/2019, 
IMF đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn 
cầu trong năm 2019 và năm 2020 lần lượt 
xuống còn 3% và 3,4%. Triển vọng kinh 
tế toàn cầu được dự đoán sẽ đi theo xu 

hướng không chắc chắn do các vấn đề kinh 
tế và chính trị. Ngay cả khi tăng trưởng kinh 
tế được khôi phục vào năm 2020, những 
rạn nứt hiện nay có thể kéo theo chuỗi cung 
ứng bị gián đoạn, các khu vực thương mại 
trì trệ.

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn duy trì được tốc độ 
tăng trưởng tương đối ổn định với những 
dấu hiệu tích cực. Theo Tổng cục Thống kê, 
tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2019 
đạt kết quả ấn tượng với tốc độ tăng 7,02% 
vượt mục tiêu đề ra từ 6,6%-6,8%. Đây là 
năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng kinh tế 
Việt Nam đạt trên 7% kể từ năm 2011. 

Trong mức tăng chung của toàn nền kinh 
tế, khu vực dịch vụ tăng 7,3%, đóng góp 
45% vào mức tăng chung. Như vậy, Việt 
Nam vẫn là một điểm sáng trong khu vực 
với nền kinh tế được kỳ vọng sẽ tiếp tục 
đà tăng trưởng trong giai đoạn tới. Đây là 
yếu tố thuận lợi tạo lợi thế tăng trưởng cho 
ngành nói chung và Công ty nói riêng.

Rủi ro kinh tế

Tăng trưởng GDP trong vòng 10 năm (2009-2019)



Đối với mặt hàng nông lâm sản, dược liệu xuất khẩu: Đối 
với hàng hóa là nông lâm sản, dược liệu, đặc thù các 
nguyên liệu này dễ bị hao hụt tự nhên trong quá trình lưu 
kho. Việc để tồn kho lâu mang lại rủi ro tỷ lệ hao hụt tự 
nhiên lớn, dẫn đến hàng có thể bị kém chất lượng.

Đối với mặt hàng nước uống đóng chai từ thảo dược: 
Nước uống đóng chai từ thảo dược thiên nhiên là một loại 
hàng hoá đặc biệt liên quan đến sức khoẻ và sự an toàn 
của con người. Chi phí đầu tư, thời gian và công sức dành 
cho công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm cũng như 
việc xâm nhập thị trường của ngành là khá cao so với các 
ngành công nghiệp khác trên thế giới, trong khi đó tỷ lệ 
thành công của các thử nghiệm sản phẩm mới lại rất thấp. 
Công ty luôn cố gắng nắm bắt xu hướng phát triển bền 
vững cũng như thị hiếu và nhu cầu của khách hàng để đưa 
ra các chiến lược, hoạt động kinh doanh phù hợp. Bên 
cạnh đó, Công ty cũng xây dựng các kế hoạch tiêu thụ và 
luân chuyển sản phẩm một cách hợp lý để hạn chế rủi ro 
về hàng tồn kho.

Ngành thực phẩm đồ uống là một trong những ngành chịu 
nhiều tác động bởi sự quản lý của Nhà nước. Chính phủ 
đã ban hành nhiều văn bản pháp lý để quản lý vệ sinh an 
toàn thực phẩm, tiêu chuẩn chất lượng. Chỉ có các doanh 
nghiệp đáp ứng được những tiêu chuẩn mới có thể tồn 
tại kinh doanh và phát triển. Những quy định này sẽ khiến 
các công ty thực phẩm nhỏ lẻ tại Việt Nam sáp nhập hoặc 
mua lại, thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước nâng cao, 
tập trung phát triển theo chiều sâu để có thể cạnh tranh 
với các công ty đa quốc gia. Bên cạnh đó, là doanh nghiệp 
hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, hoạt động kinh 
doanh của Công ty chịu ảnh hưởng lớn từ Luật và các Văn 
bản. Luật và các Văn bản dưới luật này đang trong quá 
trình hoàn thiện, sự thay đổi về chính sách có thể xảy ra và 
khi xảy ra sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến tình hình hoạt động 
kinh doanh của Công ty.

Rủi ro đặc thù

Rủi ro pháp luật

Rủi ro khác Rủi ro tỷ giá
Công ty chịu rủi ro tỷ giá do sự biến động 
của tỷ giá hối đoái theo chính sách điều 
hành kinh tế đối với các khoản vay hoặc 
các giao dịch nếu có phát sinh bằng ngoại 
tệ. Công ty có nguồn thu ngoại tệ thông 
qua hoạt động xuất khẩu nguyên liệu ngành 
dược nhờ đó, rủi ro tỷ giá đối với hoạt động 
của Công ty cũng được giảm thiểu đáng 
kể.

Rủi ro hàng giả, hàng nhái: Hiện nay, hiện 
tượng hàng giả, hàng vi phạm quyền sở 
hữu trí tuệ trong lĩnh vực dược phẩm, thực 
phẩm đang trở thành một thực tế đáng lo 
ngại đối với các doanh nghiệp dược có hoạt 
động sản xuất kinh doanh và cạnh tranh lành 
mạnh trên thị trường. Mặc dù Chính phủ đã 
áp dụng nhiều biện pháp bảo vệ nhãn hiệu 
hàng hóa sản xuất trong nước nhưng hàng 
giả, hàng nhái, hàng nhập lậu xuất hiện ngày 
càng phổ biến và tinh vi trên thị trường. Vấn 
đề hàng nhái, hàng giả, hàng nhập lậu gây 
thiệt hại rất lớn tới lợi ích và uy tín của các 
doanh nghiệp, đặc biệt là đối với các doanh 
nghiệp trong ngành dược vì các sản phẩm 
dược phẩm nhái giả và nhập lậu kém chất 
lượng đe dọa trực tiếp tới sức khỏe và tính 
mạng của người sử dụng.

Các rủi ro khác như thiên tai, địch họa… do 
thiên nhiên gây ra là những rủi ro bất khả 
kháng, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn về 
tài sản, con người và tình hình hoạt động 
chung của Công ty. Để hạn chế tối đa những 
thiệt hại có thể xảy ra, Công ty đã thực hiện 
các phương án giúp giảm thiểu các thiệt hại 
như mua bảo hiểm cho tài sản và các sản 
phẩm hàng hóa, lắp đặt các hệ thống báo 
cháy, tập huấn nhân viên phòng cháy, chữa 
cháy và các biện pháp bảo đảm an ninh, an 
toàn khác.

Rủi ro bất khả kháng
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Chỉ tiêu 2016 2017 2018 2019 %2019/2018

Doanh thu thuần về bán hàng và 
cung cấp dịch vụ

6.383 90.663 208.006 143.576 69,02%

Giá vốn hàng bán 5.555 76.090 187.369 111.552 59,54%

Lợi nhuận gộp 828 14.573 20.637 32.024 155,18%
Lợi nhuận thuần từ HĐKD 36 10.007 7.253 10.724 147,86%
Lợi nhuận từ hoạt động khác 0 19 -168 572 340,48%
Lợi nhuận trước thuế 36 10.026 7.085 11.296 159,44%
Lợi nhuận sau thuế 29 8.021 5.658 9.035 159,69%

Chỉ tiêu Đơn vị Kế hoạch Thực hiện %TH/KH
Doanh thu thuần Triệu đồng 250.000 143.576 57,43%

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 15.000 11.296 75,31%

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 12.000 9.035 75,29%

Cổ tức % 12% 12% 100% 

Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty như sau:
Kết thúc năm 2019, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty đạt 
143.576 triệu đồng, tương đương 57,43% so với kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, Công ty đã 
chi trả được mức cổ tức 12% đã đề ra ban đầu. Doanh thu thuần năm 2019 giảm 30,98% so 
với cùng kỳ năm trước do: doanh thu từ hoạt động xuất khẩu – vốn chiếm tỷ trọng lớn trong 
cơ cấu doanh thu của Công ty giảm từ 203.906 triệu đồng xuống còn 122.709 triệu đồng, 
tương đương với 39,82%. Nguyên nhân chính dẫn đến việc suy giảm doanh thu là thị trường 
xuất khẩu nông sản nhiều biến động nên Công ty tạm dừng ký kết hợp đồng xuất khẩu với 
một số đối tác. Khi thị trường năm 2020 đi vào ổn định, Công ty sẽ xúc tiến mảng xuất khẩu 
hoạt động lại. 

Mặc dù chỉ tiêu doanh thu thuần giảm nhưng các chỉ tiêu khác, bao gồm: lợi nhuận gộp, lợi 
nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế của Công ty lại tăng so với năm 2018. Trong năm nay, 
Công ty đạt 11.296 triệu đồng lợi nhuận trước thuế và 9.035 triệu đồng lợi nhuận sau thuế, 
đều tăng xấp xỉ 59% so với năm 2018. Đồng thời, hai chỉ tiêu này lần lượt đạt 75,31% và 
75,29% kế hoạch đã đề ra theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019. Nguyên nhân 
là do cắt giảm giá vốn hàng bán và lợi nhuận tăng đến từ mảng xuất khẩu dược liệu cùng 
kinh doanh nước thảo dược. Bên cạnh đó, với những nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân 
viên và ban lãnh đạo nên Công ty đã hoàn thành tương đối chỉ tiêu kế hoạch đặt ra năm 2019 
với việc ghi nhận sự tăng trưởng của các chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế.

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh so với kế hoạch đã đề ra năm 2019

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

CƠ CẤU VÀ CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

Tiêu chí Số lượng 
2018 (người)

Tỷ trọng 
2018 (%)

Số lượng 
2019 (người)

Tỷ trọng 
2019 (%)

Theo trình độ lao động

Trình độ Đại học và trên Đại học 20 40% 16 40%

Trình độ Cao đẳng, trung cấp 
chuyên nghiệp - - - -

Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật - - - -

Lao động phổ thông 30 60% 24 60%

Theo giới tính

Nam 35 70% 20 50%

Nữ 15 30% 20 50%

Tổng 50 100% 40 100%

Cơ cấu nguồn nhân lực

Thay đổi nhân sự
- Ông Nguyễn Đình Công được bổ nhiệm làm thành viên độc lập HĐQT ngày 25/03/2019
- Ông Nguyễn Tài Đức được bổ nhiệm làm thành viên độc lập HĐQT ngày 25/03/2019
- Ông Lê Hữu Lợi từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 04/12/2019.

40%

60%

Cơ cấu lao động theo trình độ

Trình độ Đại học và trên Đại học Lao động phổ thông

Cơ cấu lao động theo trình độ

Trình độ Đại học và trên Đại học
Lao động phổ thông

Mức thu nhập bình quân của người lao động qua các năm

Năm Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019

Thu nhập bình quân của người lao động 5.000.000 5.861.469 6.000.000

Đơn vị tính: triệu đồng/tháng

Cơ cấu lao động theo giới tính

Nam
Nữ
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Chính sách nhân sự

Công ty tổ chức tặng quà cho CBCNV 
vào những dịp lễ, Tết vào ngày Quốc tế 
Phụ nữ Việt Nam,… Hằng năm, trao tặng 
xuất học bổng cho học sinh nghèo vượt 
khó, hỗ trợ các gia đình công nhan có 
hoàn cảnh khó khan, xây nhà tình nghĩa, 
ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên 
tai, bão lụt,…

- Công ty đã xây dựng hệ thống thang bảng lương và ban hành 
quy chế trả lương, trả thưởng rất linh hoạt theo hình thức chấm 
điểm hay dựa trên các yếu tố: hiệu quả công việc và gắn liền 
với trách nhiệm của các cá nhân. Nguyên tắc này khắc phục 
được tình trạng phân phối bình quân, giúp đánh giá đúng mức 
độ đóng góp của từng vị trí công việc, gắn liền tiền lương với 
năng suất, chất lượng và hiệu quả của từng người, khuyến 
khích được người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật 
cao, tạo đà nâng cao hiệu suất làm việc.

- Ngoài chế độ khen thưởng bằng tiền, Công ty còn khen 
thưởng dưới hình thức tham quan du lịch trong và ngoài nước, 
để vừa động viên người lao động, vừa tạo ra sự gắn bó của 
người lao động với Công ty.

Chính sách đào tạo

Chính sách lương thưởng

Chính sách phúc lợi khác

Đối với người lao động mới và chưa 
thành thạo sẽ được Công ty hỗ trợ đào 
tạo nghề. Đối với CBCNV, Công ty hỗ trợ 
100% tiền lương, tiền học phí đào tạo đối 
với cán bộ được cử đi học nâng cao trình 
độ chuyên môn nghiệp vụ.

Một số hình ảnh của Công ty
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Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2019 là 173.971 triệu đồng, tăng tuyệt đối 
16.139 triệu đồng, tương ứng tăng 10,23% so với năm 2018. Và vốn chủ sở hữu của Công 
ty cuối năm 2019 cũng tăng 8,88%, tương đương  9.035 triệu đồng so với đầu năm. Cụ thể, 
nguồn vốn chủ sở hữu tăng do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty cuối năm đạt 
22.742 triệu đồng, tăng 65,92% so với đầu năm, bao gồm: 13.707 triệu đồng lợi nhuận sau 
thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước và 9.035 triệu đồng chưa phân phối kỳ này.

Đối với tình hình nợ phải trả, tổng nợ phải trả của Công ty tại thời điểm 31/12/2019 là 63.229 
triệu đồng, tăng 7.764 triệu đồng, tương ứng tăng 12,66% so với năm 2018. Bên cạnh đó, 
tình hình nợ phải thu khách hàng là 4.353 triệu đồng, giảm đáng kể so với mức 19.750 triệu 
đồng đầu năm. 

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu ĐVT 2017 2018 2019 %2019/2018

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán      

Hệ số thanh toán ngắn hạn lần 7,53 1,66 1,80 108,43%

Hệ số thanh toán nhanh lần 3,66 0,49 0,20 40,81%

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   

Hệ số nợ/tổng tài sản % 15,01 35,56 36,34 102,19%

Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu % 17,66 55,18 57,09 103,46%

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   

Vòng quay hàng tồn kho vòng 2,21 3,57 1,43 40,06%

Doanh thu thuần/Tổng tài sản vòng 1,30 1,54 0,83 53,90%

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   

Hệ số LNST/ Doanh thu thuần (ROS) % 8,85 2,72 6,29 231,25%

Hệ số LNST/ Vốn CSH (ROE) % 13,82 5,72 8,16 142,66%

Hệ số LNST/ Tổng TS (ROA) % 11,52 4,18 5,19 124,16%

Hệ số LN từ HĐKD/ Doanh thu thuần % 11,04 3,49 7,47 214,04%

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN 
CÁC DỰ ÁN LỚN

STT Chỉ tiêu Thông tin chi tiết

1 Tên dự án Xây dựng dự án dây chuyền SX lon

2 Tên nhà đầu tư Công ty CP Dược liệu và Thực phẩm VN

3 Hình thức đầu tư Vốn Công ty: 32,7%
Vốn vay: 67,3%

4 Mục tiêu đầu tư Gia tăng mức tăng trưởng của Công ty trong những 
năm tiếp theo

5 Quy mô dự án Xây dựng Dây truyền sản xuất lon với công xuất 
16.000 lon/1 giờ

6 Địa điểm thực hiện dự án Nhà xưởng tại xã Hạ Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội
7 Tổng mức đầu tư dự án 29.720.000.000 VNĐ

8 Thời gian và tiến độ thực 
hiện dự án

08/2020

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2019
Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019

Chênh lệch

Giá trị %

Kết quả hoạt động kinh doanh

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp 
dịch vụ

208.006 143.575 -64.431 -30,98%

Giá vốn hàng bán 187.369 111.552 -75.817 -40,46%

Lợi nhuận gộp 20.637 32.024 11.387 +55,18%

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 7.253 10.724 3.471 +47,86%

Lợi nhuận kế toán trước thuế 7.085 11.296 4.211 +59,43%

Lợi nhuận kế toán sau thuế 5.658 9.035 3.377 +59,69%

Cân đối kế toán

Tổng tài sản 157.832 173.971 16.139 +10,23%

Nợ phải trả 56.125 63.229 7.104 +12,66%

Vốn chủ sở hữu 101.707 110.742 9.035 +8,88%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019)
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Năng lực hoạt động

Hai chỉ tiêu thể hiện năng lực hoạt động của Công ty đều có xu hướng giảm 
đáng kể. Vòng quay hàng tồn kho của Công ty giảm 2,14 vòng, đạt 1,43 vòng 
năm 2019 chứng tỏ lượng hàng dự trữ trong kho đủ nhiều để đáp ứng nhu 
cầu thị trường, đảm bảo rằng nguyên vật liệu đầu vào cho các khâu sản xuất 
luôn ổn định. Tuy nhiên, hiệu quả sử dụng tài sản năm nay của Công ty chưa 
tốt, thể hiện qua sự giảm sút về chỉ số Doanh thu thuần/Tổng tài sản đạt 0,83 
vòng, giảm tương ứng 46,1% so với chỉ số năm ngoái. 

Khả năng sinh lời

Điều đáng ghi nhận trong năm nay là các chỉ số thể hiện khả năng sinh lời 
của Công ty đều tăng khá mạnh. Trong năm 2019, chỉ số ROS của Công ty 
tăng 131,25%, đạt 6,29% do lợi nhuận sau thuế của Công ty tăng và do-
anh thu thuần của Công ty giảm; chỉ số ROE của Công ty tăng 42,66%, đạt 
8,16% là mình chứng cho hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp tăng. Các 
chỉ số ROA và Lợi nhuận từ hoạt động KD/Doanh thu thuần cũng tăng với 
mức tăng lần lượt là 24,16% và 114,04% so với năm 2018.

Hệ số thanh toán ngắn hạn của Công ty năm 2019 tăng nhẹ với mức tăng 0,14 lần so với năm 
ngoái, đạt 1,80 lần. Công ty hoàn toàn có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn bằng 
các tài sản có khả năng chuyển hóa thành tiền trong vòng 12 tháng tới. Tuy nhiên, hệ số thanh 
toán nhanh của Công ty lại giảm 0,29 lần từ 0,49 xuống 0,20 lần cuối năm 2019. Nguyên nhân 
chính là do nợ ngắn hạn tăng 8.304  đồng so với đầu năm khi Công ty đang mở rộng kinh do-
anh, tăng vay nợ ngắn hạn để bổ sung các nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh. 

Bên cạnh đó, hệ số thanh toán nhanh của Công ty giảm do phụ thuộc vào hàng tồn kho tương 
đối cao, tính thanh khoản của tài sản ngắn hạn thấp. Hàng tồn kho của Công ty tính đến thời 
điểm 31/12/2019 đạt 95.757 triệu đồng, tăng 58,23% so với mức đầu năm là 60.516 triệu 
đồng.

Khả năng thanh toán

Hai hệ số thể hiện chỉ tiêu về cơ cấu vốn là Nợ/Tổng tài sản và Nợ/Vốn chủ sở hữu đều tăng 
nhẹ trong năm 2019, lần lượt đạt 36,34% và 57,09% do nợ phải trả của Công ty tăng, chủ 
yếu là các khoản vay nợ ngắn hạn. Trong năm vừa rồi, Công ty tiếp tục tăng các khoản vay 
ngắn hạn để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, khoản vay và nợ thuê tài chính 
ngắn hạn của Công ty đạt 51.004 triệu đồng, tăng 9.112 triệu đồng so với năm ngoái. Năm 
2019, mặt bằng lãi suất về cơ bản vẫn được duy trì ở mức thấp và ổn định nên sẽ điều kiện 
thuận lợi cho Công ty tiếp cận nguồn vốn này để bổ sung nguồn vốn lưu động, phục vụ sản 
xuất kinh doanh. 

Cơ cấu vốn
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ
THAY ĐỔI NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU
Thông tin cổ phiếu
Tính đến hết ngày 31/12/2019, Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm 
Việt Nam đã phát hành 8.800.000 cổ phiếu. Trong đó:

Số cổ phần phổ thông               8.800.000 cố phiếu
Số cổ phần ưu đãi               0 cổ phiếu
Số cổ phần đang lưu hành               8.800.000 cố phiếu
Số cổ phiếu quỹ               0 cổ phiếu
Mệnh giá cổ phiếu               10.000 đồng

Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có 
liên quan của người nội bộ

Người thực 
hiện GD

Mối quan hệ với 
người nội bộ

SL CP sở hữu đầu kỳ SL CP sử hữu cuối kỳ Lý do 
thay đổi

Số cổ phiếu Tỷ lệ % Số cổ phiếu Tỷ lệ %

Ông Lê 
Hữu Lợi

Bố đẻ Bà Lê Thị 
Mai

300.000 3,41 300.000 3,41 Không được 
giá bán

Cơ cấu cổ đông của Công ty
Căn cứ theo Danh sách chốt cổ đông gần nhất tại ngày 31/03/2019:

STT Đối tượng Số lượng 
cổ phiếu

Giá trị 
(mệnh giá)

Tỷ lệ (%) Số lượng 
cổ đông

1 Cổ đông trong nước 8.800.000 88.000.000.000 100% 261

Cổ đông cá nhân 8.800.000 88.000.000.000 100% 261

Cổ nhân tổ chức - - - -

2 Cổ đông nước ngoài - - - -

3 Cổ phiếu quỹ - - - -

Tổng 8.800.000 88.000.000.000 100% 261

Danh sách cổ đông lớn

STT Tên tổ chức/
cá nhân

Số CMND/Hộ 
chiếu/ĐKKD

Ngày cấp Số lượng 
cổ phần

Tỷ lệ/VĐL

1 Bùi Tiến Vinh 111379932 14/06/2007 1.500.000 17,05%

2 Lê Thị Mai 42183000330 27/07/2016 1.000.000 11,36%

3 Nguyễn Thị Mùi 110310209 27/09/2013 1.680.000 19,09%

Lịch sử tăng vốn điều lệ
Năm Vốn điều lệ (VNĐ) Nội dung tăng vốn

2017 88.000.000.000 Công ty chuyển sang hoạt động dưới hình thức 
Công ty cổ phần với vốn điều lệ là 88 tỷ đồng.

Trong năm 2019, Công ty không thực hiện tăng vốn điều lệ và không phát sinh giao dịch 
cổ phiếu quỹ.



* Tổng quan về môi trường kinh doanh 2019
* Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
* Tình hình tài chính năm 2019
* Kế hoạch phát triển trong tương lai

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ 
CỦA BAN GIÁM ĐỐC

03
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TỔNG QUAN VỀ 
MÔI TRƯỜNG 
KINH DOANH NĂM 2019
Năm 2019, kinh thế thế giới duy trì đà tăng trưởng chậm, 
tuy nhiên kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng mạnh mẽ và 
là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng GDP đạt trên 7% 
kể từ năm 2011. Lạm phát tiếp tục được duy trì ở mức 
thấp, nằm trong ngưỡng kế hoạch đề ra. Theo Tổng cục 
Thống kê, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế 
biến, chế tạo tháng 12/2019 tăng 1,1% so với tháng 
trước và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính 
chung cả năm 2019, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công 
nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,5% so với năm trước. 
Đây là những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế trong nước 
năm 2019 tương đối ổn định.

Thị trường thực phẩm và đồ uống Việt Nam ngày càng 
hấp dẫn đối với các doanh nghiệp ngoại với hàng loạt 
các thương vụ chuyển giao, mua bán, sáp nhập giữa 
DN ngoại và các đơn vị trong nước. Tuy nhiên, khi các 
doanh nghiệp nước ngoài tích cực có mặt tại thị trường 
Việt Nam sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác đầu tư sản xuất 
tại các khu công nghiệp, tạo công ăn việc làm cho người 
lao động, chuyển giao công nghệ, đưa sản phẩm trở nên 
đa dạng hóa và tiện ích.

Đồng thời, đây cũng là thách thức lớn đối với các doanh 
nghiệp nội khi sức cạnh tranh của các doanh nghiệp này 
còn yếu, đòi hỏi phải có sự nỗ lực trong việc đổi mới, 
thích nghi để hòa vào “sân chơi” thương mại chung. 
Theo đó, cùng với việc đa dạng hóa sản phẩm nhằm 
đáp ứng xu hướng thị hiếu tiêu dùng, điều quan trọng 
hơn với các doanh nghiệp thực phẩm, đồ uống là phải 
gia tăng chất lượng sản phẩm ngay từ các khâu trong 
chuỗi sản xuất.

Về thị trường xuất khẩu, theo Thống kê của Tổng cục 
Hải quan: Trong năm 2019, trao đổi thương mại hàng 
hóa của Việt Nam với châu Mỹ đạt 96,35 tỷ USD, tăng 
23% so với năm 2018, liên tục là châu lục đạt mức tăng 
trưởng cao nhất. Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt 
Nam với châu Á tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất (65,4%) 
trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Trị 
giá xuất nhập khẩu trong năm 2019 với thị trường này 
đạt 338,35 tỷ USD, tăng 5,1% so với năm 2018, trong đó 
trị giá xuất khẩu là 135,45 tỷ USD, tăng 2,9% và trị giá 
nhập khẩu là 202,9 tỷ USD, tăng 6,6%. Trong đó, xuất 
khẩu nhóm hàng nông sản trong năm 2019 đạt 16,91 tỷ 
USD, giảm 4,9% so với  năm trước (tương ứng giảm 
876triệu USD). Thị trường xuất khẩu nhiều biến động đã 
ảnh hưởng đến lĩnh vực xuất khẩu nông lâm sản, dược 
liệu của Công ty.

Năm 2020 được dự báo sẽ là một năm đầy khó khăn 
và thử thách với Công ty khi phải đối mặt với rất nhiều 
bất ổn của nền kinh tế toàn cầu, sự lây lan của dịch 
bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 vào quý I-II đầu 
năm. Công ty cần chủ động và chuẩn bị tâm thế sẵn 
sàng cùng với tinh thần quyết liệt, trách nhiệm cao để 
ứng phó với những thách thức trong năm 2020. Công 
ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam sẽ tiếp 
tục khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực xuất khẩu 
nông lâm sản dược liệu và thị trường nước uống thảo 
dược.
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN 
XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Chỉ tiêu Đơn vị 
tính

TH 2018 TH 2019 KH 2019 % Đạt 
kế hoạch

%
2019/2018

Doanh thu thuần Triệu đồng 208.006 143.576 250.000 57,43% 69,02%
Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 7.085 11.296 15.000 75,31% 159,44%
Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 5.658 9.035 12.000 75,29% 159,69%

Mức cổ tức % 10% 12% 12% 100% 120%

Bởi thị trường xuất khẩu gặp nhiều biến động nên mức doanh thu thuần của Công ty giảm 
30,98% so với năm 2018 và tương đương 57,43% so với kế hoạch. Tuy nhiên, lợi nhuận sau 
thuế của Công ty lại tăng 59,44% hơn năm 2018 và hoàn thành tương đối kế hoạch đề ra với 
mức hoàn thành là 75,29%. Sự biến động của thị trường xuất khẩu, đặc biệt là xuất khẩu hồ 
tiêu đã ảnh hưởng đến doanh thu của Công ty. Khi thị trường năm 2020 đi vào ổn định, Công 
ty sẽ xúc tiến mảng xuất khẩu hoạt động lại. Lợi nhuận gộp năm 2019 có mức tăng trưởng 
tốt, đạt 32.034 triệu đồng, tăng 55,18% so với năm 2018. 

Trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO, lợi nhuận sau thuế 
năm 2019 của cổ đông là 9,0 tỷ đồng. Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 
năm 2019 là 2,2 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu của năm 2019 là: 1.027 đồng, tăng 59,72% 
so với mức 643 đồng năm 2018.

STT Chỉ tiêu
Doanh thu thuần Lợi nhuận gộp

TH 2018 TH 2019 %2019/2018 TH 2018 TH 2019 %2019/2018

1 Nông lâm sản 
dược liệu 203.906 122.709 60,18% 19.183 22.940 119,59%

2 Nước dược liệu 4.100 20.866 508,93% 1.454 9.083 624,69%

Cơ cấu doanh thu và lợi nhuận theo dòng sản phẩm

Trong năm 2019, doanh thu từ hoạt động xuất khẩu nông lâm sản dược liệu của 
Công ty vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu khi đạt 122.709 triệu đồng, 
chiếm 85,46% tổng doanh thu. Tuy nhiên mảng bán hàng nước dược liệu cũng 
ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ, nắm bắt xu thế thị trường và hứa hẹn mang 
lại nhiều lợi nhuận hơn nữa trong tương lai. Mức lợi nhuận gộp của lĩnh vực bán 
hàng nước thảo dược của Công ty trong năm nay đạt 9.083 triệu đồng, chiếm 
28,36% cơ cấu lợi nhuận gộp. Cụ thể, cơ cấu doanh thu trong năm 2019 đối với 
từng dòng sản phẩm như sau:

Doanh thu bán hàng nông lâm sản dược liệu
Doanh thu bán hàng 
nông lâm sản dược 
liệu

Đơn vị Năm 2018 Năm 2019 % tăng, giảm
2019/2018

Doanh thu thuần Triệu đồng 203.906 122.709 -39,82%

Giá vốn hàng bán Triều đồng 184.723 99.769 -45,99%

Lợi nhuận gộp Triệu đồng 19.183 22.940 +19,59%

Tỷ suất lợi nhuận gộp % 9,41% 18,69% +98,62%

Từ những ngày mới thành lập, nông lâm sản dược liệu là lĩnh vực nổi bật của 
Công ty. Sau 2 năm tìm kiếm thị trường và khách hàng tiềm năng, Công ty đã ký 
kết được những hợp đồng xuất khẩu với giá trị cao. Tuy nhiên, thị trường xuất 
khẩu hồ tiêu năm 2019 đã gặp phải nhiều khó khăn khi giá tiêu giảm do nguồn 
cung tăng trên toàn cầu. Công ty quyết định tạm ngừng ký hợp đồng với một số 
đối tác, dẫn đến doanh thu hồ tiêu nói riêng cũng như doanh thu xuất khẩu nông 
lâm sản sụt giảm. Doanh thu thuần của hoạt động xuất khẩu năm 2019 giảm 
39,82% so với năm 2018, tương đương với 81.197 triệu đồng.

Tuy nhiên, lợi nhuận gộp từ hoạt động xuất khẩu nông sản lại tăng từ 19.183 triệu 
đồng lên 22.940 triệu đồng, do giá vốn hàng bán đã giảm 45,99% và sự nỗ lực 
không ngừng của Công ty trong việc chủ động nghiên cứu thị trường cũng như 
xúc tiến chủ động tự trồng nguồn nguyên liệu. Nhờ đó, tỷ suất lợi nhuận gộp từ 
hoạt động trên doanh thu thuần tăng từ 9,41% năm 2018 lên 18,69% năm 2019. 
Khi những dấu hiệu bất ổn của thị trường xuất khẩu năm 2020 dần ổn định, Công 
ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam sẽ tiếp tục xúc tiến mảng xuất 
khẩu nông lâm sản dược liệu hoạt động trở lại.

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019)
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Doanh thu bán hàng nước dược liệu

Doanh thu bán hàng 
nước dược liệu

Đơn vị Năm 2018 Năm 2019 % tăng, giảm
2019/2018

Doanh thu thuần Triệu đồng 4.100 20.866 +408,93%

Giá vốn hàng bán Triệu đồng 2.646 11.783 +345,31%

Lợi nhuận gộp Triệu đồng 1.454 9.083 +524,69%

Tỷ suất lợi nhuận gộp % 35,46% 43,53% +28,40%

Nước thảo dược là sản phẩm mới được Công ty đưa ra thị trường trong quý IV năm 2018 
nhưng đã ghi nhận được sự tăng trưởng mạnh mẽ của doanh thu và lợi nhuận trong năm 
2019. Kết thúc năm 2019, doanh thu thuần bán hàng nước dược liệu đạt 20.866 triệu đồng; 
lợi nhuận gộp đạt 9.083 triệu đồng và tỷ suất lợi nhuận gộp/doanh thu thuần có biên lợi nhuận 
ở mức cao là 43,53%, vượt cả mức 35% của năm 2018. Mảng bán hàng nước dược liệu vẫn 
tiếp tục hứa hẹn sẽ đem lại mức lợi nhuận tích cực cho Công ty trong thời gian tới. Công ty 
đã và đang tiếp tục đẩy mạnh các mặt hàng nước uống thảo dược thuần thiên nhiên, đem lại 
doanh thu và lợi nhuận ổn định.

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019)

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2019
Tình hình tài sản

TÀI SẢN Năm 2018 Năm 2019
Chênh lệch

Số tiền %

A - TÀI SẢN NGẮN HẠN     85.781 107.513  21.732 25,33%

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1.739 1.871 132 7,59%

II. Các khoản phải thu ngắn hạn 21.762 8.990 (12.772) -58,69%

III. Hàng tồn kho 60.516 95.757 35.241 58,23%

IV. Tài sản ngắn hạn khác 1.763 894 (869) -49,29%

B - TÀI SẢN DÀI HẠN     72.050     66.458 (5.592) -7,76%

I. Các khoản phải thu dài hạn 37 27 (10) -27,03%

II. Tài sản cố định 69.959 65.379 (4.580) -6,55%

III. Tài sản dở dang dài hạn 343 - (343) -100%

IV. Tài sản dài hạn khác 1.710 1.051 (659) -38,54%

TỔNG CỘNG TÀI SẢN    157.832   173.971 16.139 10,23%

Tổng tài sản của Công ty năm 2019 đạt 173.971 triệu đồng, tăng 10,23% so với năm ngoái. 
Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng mạnh với mức tăng 25,33%, đạt 107.513 triệu đồng năm 
2019. 

Cụ thể, tiền và các khoản tương đương tiền tăng 7,59%, đạt 1.871 triệu đồng do tiền gửi 
ngân hàng của Công ty tăng. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 46,63%, đạt 11,614 tỷ 
đồng năm 2019. Trong đó, phải thu ngắn hạn của khách giảm 58,69%, đạt 8.990 triệu đồng 
do các khoản phải thu từ hoạt động bán nông lâm sản nguyên liệu và bán nước thảo dược 
đều giảm. Bên cạnh đó, bởi nguyên vật liệu, thành phẩm, hàng hóa trong kho của Công ty 
tăng dẫn đến hàng tồn kho của Công ty năm 2019 tăng mạnh, đạt 95.757 triệu đồng, tương 
đương 158,23% so với năm 2019. Công ty cũng đã áp dụng các quy định bảo quản hàng tồn 
kho theo quy trình chặt chẽ, nghiêm ngặt đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn, kỹ thuật từng loại 
hàng hóa. Ngoài ra, Công ty còn thường xuyên đánh giá tuổi thọ, đặc điểm lý hóa của từng 
loại hàng tồn kho để có cách bảo quản phù hợp làm giảm tỷ lệ hư hỏng của hàng tồn kho.

Tài sản dài hạn của Công ty giảm 7,76%, đạt 66.458 triệu đồng năm 2019. Trong đó, các 
khoản phải thu dài hạn giảm 27,03% đạt 27 triệu đồng; tài sản cố định hữu hình giảm 6,55%, 
đạt 65.379 triệu đồng năm 2019 do giá trị hao mòn lũy kế của máy móc thiết bị, phương tiện 
vận tải, thiết bị văn phòng của Công ty đều tăng. 
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Tình hình nguồn vốn

NGUỒN VỐN Năm 2018 Năm 2019
Chênh lệch

Số tiền %
C - NỢ PHẢI TRẢ 56.125 63.229 7.104 12,66%

I. Nợ ngắn hạn 51.525 59.829 8.304 16,12%

1. Phải trả người bán ngắn hạn 1.304 2.140 836 64,11%

2. Người mua trả tiền trước ngắn 
hạn 6.588 3.454 (3.134) -47,57%

3. Thuế và các khoản phải nộp 
Nhà nước 1.301 2.456 1.155 88,78%

4. Phải trả người lao động - 668 668 100%

5. Chi phí phải trả ngắn hạn 409 89 (320) -78,24%

6. Phải trả ngắn hạn khác 30.528 16.222 (14.306) -46,86%

7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn 
hạn 41.892 51.004 9.112 21,75%

II. Nợ dài hạn 4.600 3.400 (1.200) -26,09%

D – NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 101.707 110.741 9.034 8,88%

I. Vốn chủ sở hữu 101.707 110.741 9.034 8,88%

1. Vốn góp của chủ sở hữu 88.000 88.000 - -

2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân 
phối 13.707 22.742 9.035 65,92%

- LNST chưa phân phối lũy kế đến 
cuối kỳ trước 8.049 13.707 5.658   70,29%

- LNST chưa phân phối kỳ này 5.657 9.035 3.378 59,71%

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 157.832 173.971 16.139 10,23%

Tổng nguồn vốn của Công ty tăng 10,23% so với năm 2019, đạt 173.971 triệu đồng năm 
2019. Trong đó, tình hình nợ phải trả tăng 12,66%, đạt 63.229 triệu đồng năm 2019. Cụ thể: 
nợ ngắn hạn của Công ty đạt 59.829, tăng 8.304 triệu đồng so với năm; thuế và các khoản 
phải nộp Nhà nước tăng 88,78%, đạt 3.454 triệu đồng năm 2019 do thuế thu nhập doanh 
nghiệp và thuế thu nhập cá nhân đều tăng. Còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 
21,75%, đạt 51.004 triệu đồng do sự tăng lên của các khoản vay ngắn hạn của Công ty với 
ngân hàng Eximbank, ngân hàng OCB và ngân hàng BIDV phục vụ sản xuất kinh doanh. Bên 
cạnh đó, vốn chủ sở hữu của Công ty tăng 8,88%, đạt 110.741 triệu đồng năm 2019. Trong 
đó lợi nhuận chưa phân phối kỳ này tăng 59,71%, đạt 9.035 triệu đồng.

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI
Phát triển mạnh mẽ các sản phẩm nước uống thảo dược đang đưa ra thị trường của 
công ty: 

Tập trung phát triển đội ngũ bán hàng, ký kết đưa vào các nhà thuốc, siêu thị tại Hà Nội và Hồ 
Chí Minh. Đẩy mạnh hoạt động, đem lại doanh thu khi đưa vào các siêu thị lớn như Vinmart, 
Citimart, Aeon, Metro, Circle K,... Đồng thời tiếp tục phát triển tại các tỉnh như: Hải Phòng, 
Quảng Ninh, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Nha Trang,...

Đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực:

Đào tạo nguồn nhân lực nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ lao động 
là cán bộ quản lý và công nhân trực tiếp sản xuất là nhiệm vụ rất quan trọng của mọi 
doanh nghiệp. Ngoài ra, đội ngũ cán bộ quản lý của doanh nghiệp cũng cần được 
cập nhật kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế thông qua các khóa tập huấn.

Tập trung công tác tuyển dụng và đào tạo tập huấn, đào tạo tại chỗ, thuê giảng viên 
uy tín kết hợp với kỹ sư trong doanh nghiệp giảng dạy. Như vậy sẽ gắn với hoạt 
động sản xuất – kinh doanh tại doanh nghiệp. Những vấn đề mới phức tạp sẽ kết 
hợp với các viện nghiên cứu, trường đại học thực hiện nghiên cứu khoa học kết 
hợp với chuyển giao công nghệ, đào tạo ngay trong quá trình tổ chức triển khai. 
Phối hợp với các tổ hức đào tạo mở những khóa bồi dưỡng kiến thức về kỹ năng 
quản lý, kỹ thuật tiếp thị, ngoại ngữ, tin học cho đội ngũ cán bộ. Hình thức đào 
tạo phải xác định cho phù hợp từ các lớp theo những chuyên đề, những lớp bồi 
dưỡng, các đợt tập huấn.

Thường xuyên tập huấn cho đội ngũ công nhân trực tiếp sản xuất nội quy của 
doanh nghiệp, quy định về an toàn lao động, kiến thức cơ bản về chất lượng sản 
phẩm, quy trình quy phạm sản xuất thông qua hình thức đào tạo tại chỗ, kèm cặp 
trong quá trình sản xuất, các điển hình tiên tiến... hoặc tại các trường công nhân kỹ 
thuật.

Xây dựng cơ chế cho phép thuê các chuyên gia kỹ thuật, các chuyên gia thiết kế 
bên ngoài nhằm giải quyết các khó khăn cho doanh nghiệp trong việc thiết hụt nhân 
lực có trình độ cao, am hiểu kỹ thuật, công nghệ, thị trường, thị hiếu của thị trường 
nước ngoài hoặc điều hành các dự án mới.

Xây dựng quy chế cụ thể về phân phối tiền lương, thưởng, phúc lợi (nghỉ mát, nghỉ 
bệnh, khám sức khỏe,..) bảo hiểm (xã hội, y tế) nhằm khuyến khích động viên cán 
bộ công nhân viên tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí 
sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. Đây là giải pháp tạo động lực rất lớn để động viên 
người lao động làm việc hăng say, nhiệt tình trong công việc.
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Điều chỉnh cơ cấu vốn kinh doanh của doanh nghiệp:

Điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư của 
mỗi doanh nghiệp theo hướng tăng 
dần tỷ trọng vốn chủ sở hữu và 
giảm dần tỷ trọng nợ phải trả trong 
tổng vốn kinh doanh. Có như vậy 
mới cân đối cơ cấu vốn kinh doanh 
của các doanh nghiệp và hạn chế 
đến mức thấp nhất rủi ro xảy ra 
trong môi trường cạnh tranh ngày 
càng khốc liệt như hiện nay trong 
xu thế hội nhập kinh tế quốc tế.

Phân tích nhu cầu vốn ngắn hạn 
và dài hạn, nguồn vốn ngắn hạn 
và dài hạn, mức độ rủi ro kinh 
doanh và mục tiêu an toàn đặt ra 
cho doanh nghiệp, trên cơ sở đó 
xác định cơ cấu vốn tối ưu. Điều 
chỉnh giảm tỷ trọng nợ phải trả 
đồng thời tăng tỷ trọng vốn chủ 
sở hữu trong tổng vốn kinh do-
anh thông qua thanh lý những tài 
sản không còn sử dụng, tăng tỷ lệ 
chiết khấu tài chính để kích thích 
khách hàng thanh toán sớm.

Đẩy mạnh đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, công nghệ:

Đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, 
công nghệ hiện đại nhằm nâng 
cao chất lượng sản phẩm là công 
việc thường xuyên của mỗi DN. 
Phát triển công nghệ kỹ thuật 
cao, hiện đại là yêu cầu cấp bách 
trong bối cảnh hội nhập ngày nay. 
Doanh nghiệp cần đầu tư các loại 
máy móc thiết bị, công nghệ mói 
với giá cả phù hợp với khả năng 
tài chính của DN để sản xuất – 
kinh doanh đạt lợi nhuận cao. 
Đầu tư đổi máy móc thiết bị, công 
nghệ hiện đại với giá cả phù hợp 
với tiềm lực tài chính của doanh 
nghiệp (thời gian khấu hao ngắn, 
chi phí duy tu, bảo dưỡng thấp) 
để nhanh chóng đi vào sản xuất 
ôn định đạt hiệu quả cao.

Nâng cao chất lượng công tác 
duy tu, bảo trì, bảo dưỡng máy 
móc thiết bị cũng như các tài sản 
cố định khác nhằm tăng tuổi thọ, 
độ tin cậy của máy móc thiết bị, 
đảm bảo chất lượng hoạt động, 
hạn chế đến mức thấp nhất 
những gián đoạn trong quá trình 
sản xuất làm giảm chất lượng 
sản phẩm.

Tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin:

Ngày nay, công nghệ thông tin giữ vai trò rất quan trọng trong phát triển của mỗi 
doanh nghiệp. Vì vậy, các doanh nghiệp cần tích cực triển khai ứng dụng công 
nghệ thông tin vào hoạt động của doanh nghiệp. Bên cạnh xây dựng phần cứng 
(kỹ thuật), các doanh nghiệp cần quan tâm đến hoàn thiện phần mềm (nội dung) 
của trang Web nhằm đảm bảo thông tin trên mạng được đầy đủ, kịp thời và 
chính xác. Đồng thời, các doanh nghiệp cần nâng cao hiệu quả sử dụng mạng 
Internet phục vụ cho hoạt động sản xuất – kinh doanh thông qua việc thường 
xuyên tìm hiểu nhu cầu của thị trường, khách hàng trên mạng để kịp thời đề ra 
những chính sách thích hợp.

Chủ động thiết lập mạng thương mại điện tử để giải quyết có hiệu quả những 
vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất – kinh doanh. Mặt khác, các doanh 
nghiệp áp dụng mạnh mẽ mạng lưới Internet thông qua việc cập nhật thường 
xuyên những thông tin liên quan đến các văn bản quy phạm pháp luật mới được 
ban hành, công tác nghiên cứu thị trường, tiếp thị sản phẩm, quy định của nước 
nhập khẩu hàng hóa của từng doanh nghiệp.

Tổ chức tốt hệ thống thông tin nội bộ doanh nghiệp, xây dựng các ngân hàng dữ 
liệu phục vụ hoạt động sản xuất – kinh doanh. Công việc này đòi hỏi sự thiết kế 
tổng thể bao gồm từ các biểu mẫu báo cáo, cách thức lưu trữ, truy cập và xử lý 
thông tin đến các phương tiện lưu giữ và truyền tải thông tin.

Phát triển hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm:

Phát triển hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm bao gồm hoàn thiện hệ thống 
đo lường sản phẩm. Phát triển các phương pháp, phương tiện và hệ thống kiểm 
tra nhanh cách chỉ tiêu về vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm ngay 
từ khâu nguyên liệu thu hoạch, vận chuyển, sơ chế, tinh chế bảo quản thành 
phẩm về dịch vụ cung cấp đến người tiêu dùng. Phát triển hệ thống bao bì và 
đống gói nhỏ hợp lý cho các chủng loại sản phẩm chế biến.

Thường xuyên tham gia các hoạt động kiểm tra và tập huấn về chất lượng sản 
phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tôn trọng và cam kết bảo đảm chất lượng sản 
phẩm và hỗ trợ cho các chương trình, đảm bảo chất lượng sản phẩm. Xây dựng 
các chỉ tiêu chất lượng cho từng loại sản phẩm của doanh nghiệp.

Thành lập bộ phận chuyên trách nghiên cứu và phát triển sản phẩm nhằm đưa 
ra chiến lược sản phẩm hợp lý cho doanh nghiệp với các mẫu mã được đa dạng 
hóa và chủ động tạo ra các mặt hàng mới phù hợp với nhu cầu khách hàng trong 
và ngoài nước. 
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04
* Đánh giá chung về tình hình kinh tế, ngành 2019
* Đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh 2019
* Đánh giá chung về hoạt động của Công ty
* Phương hướng năm 2020

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ 
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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Tuy thị trường xuất khẩu nói chung và xuất khẩu nông lâm sản nói riêng gặp 
phải nhiều biến động do ảnh hưởng từ sự bất ổn của nền kinh tế thế giới, 
nhưng nền kinh tế Việt Nam năm 2019 tiếp tục chuyển biến tích cực, kinh tế 
vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp. Năm 2019  là năm thứ 
hai liên tiếp Việt Nam đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu chủ yếu Quốc hội giao, 
tạo cơ sở vững chắc, tạo đà và động lực mới, khí thế mới cho việc hoàn 
thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2020 và giai đoạn 5 năm 2016 
- 2020. Tốc độ tăng trưởng GDP 7.02% đã vượt mục tiêu tăng trưởng năm 
2019. Động lực chính của tăng trưởng kinh tế năm nay tiếp tục là ngành công 
nghiệp chế biến, chế tạo và các ngành dịch vụ thị trường.

Theo Vietnam Report, ngành thực phẩm và đồ uống nhiều năm nay luôn là 
một trong những ngành kinh tế quan trọng và còn nhiều tiềm năng phát triển 
của Việt Nam. Xét về giá trị sản xuất, đây là ngành có giá trị sản xuất lớn nhất 
và có tổng doanh thu lớn thứ hai trong số các ngành hàng kinh tế Việt Nam. 

Ngành được dự báo sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh đến năm 2020 
với mức tăng trung bình 10,9%/năm nhờ thu nhập người dân cải thiện và xu 
hướng tiêu dùng sản phẩm giá trị cao hơn sẽ chiếm lĩnh thị hiếu tiêu dùng. 
Nhu cầu tiêu dùng thực phẩm sạch và đồ uống có lợi cho sức khỏe sẽ có 
những bước chuyển tích cực trong tất cả các phân khúc đi kèm với sự dịch 
chuyển lên nhóm hàng thực phẩm có giá trị cao trong tương lai, hứa hẹn cơ 
hội tăng trưởng mạnh cho các công ty thực phẩm sạch và thức uống có lợi 
cho sức khỏe.

Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị công ty đã tích cực, chủ động đưa nhiều 
giải pháp hữu hiệu, đồng bộ và tăng cường chỉ đạo, điều hành hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Công ty vượt qua những khó khăn thách thức, để hoàn 
thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH 
KINH TẾ, NGÀNH NĂM 2019

Chỉ tiêu
Thực hiện 

KH 2019
% So sánh

2018 2019 So với KH So với 2018

Doanh thu thuần 208.006 143.576 250.000 57,43% 69,02%

Lợi nhuận trước thuế 7.085 11.296 15.000 75,31% 159,44%

Lợi nhuận sau thuế 5.658 9.035 12.000 75,29% 159,69%
          
         (Đơn vị tính: Triệu đồng)

Năm 2019 được nhận định là năm đánh dấu sự dịch chuyển mạnh mẽ trong xu 
hướng tiêu dùng của người Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Khách hàng 
ngày càng chi tiêu có chiến lược và lựa chọn những thực phẩm tốt cho sức khỏe. 
Bắt đúng xu hướng này, năm 2019 là một năm thuận lợi đối với ngành thực phẩm, 
thức uống. Mặc dù doanh thu thuần đã bị ảnh hưởng do ngừng ký kết hợp đồng với 
một số đối tác mảng hoạt động xuất khẩu nhưng lợi nhuận của công ty vẫn ghi nhận 
những chuyển biến tích cực đến từ xuất khẩu dược liệu và kinh doanh mặt hàng 
nước thảo dược. Doanh thu thuần của Công ty năm 2019 tuy bị giảm 30,98% so với 
năm 2018 nhưng lợi nhuận trước và sau thuế lại tăng trưởng mạnh mẽ ở so với năm 
2018 ở mức xấp xỉ 159%.

Nếu như năm 2018 được coi là bước tiến của Công ty sang lĩnh vực nước uống thảo 
dược đóng chai thì năm 2019, Công ty Vinaherbfoods tiếp tục khẳng định vị thế của 
mình trong ngành thực phẩm, thức uống. Sang năm 2020, Công ty sẽ tiếp tục mở 
rộng danh mục sản phẩm dựa trên ưu thế về sự am hiểu thị trường FMCG và chủ 
động trong nguồn nguyên liệu nhằm đón đầu xu hướng sống xanh và khai thác tối 
đa tiềm năng tăng trưởng của ngành. Công ty cũng không ngừng triển khai các giải 
pháp đã đề ra để đối phó với những biến động của thị trường và nâng cao công tác 
quản trị Công ty, khẳng định sự cố gắng, đồng lòng và quyết tâm cao của tập thể lãnh 
đạo và cán bộ công nhân viên của Công ty.

ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 
KINH DOANH 2019
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Theo đúng quy định của Điều lệ và Luật doanh nghiệp 2014, trong năm nay, Hội đồng quản 
trị tiếp tục hoạt động và duy trì các cuộc họp đều đặn, bám sát tình hình thực tế của Công 
ty để triển khai đầy đủ, kịp thời và hiệu quả các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Cùng với 
Ban lãnh đạo, Hội đồng quản trị đã đưa ra và triển khai nhiều giải pháp phù hợp nhằm tăng 
cường công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Công ty và thực hiện tốt chức 
năng nhiệm vụ.

ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA 
CÔNG TY

Những mặt cần khắc phục của 
Công ty trong năm:

Một số nguyên nhân dẫn đến việc 
sụt giảm doanh thu thuần và khả 
năng thanh toán của Công ty. Công 
ty cần lưu ý đến việc tiết kiệm chi 
phí, giảm bớt gánh nặng hàng tồn 
kho, và tăng cường khả năng thanh 
khoản, đảm bảo không bị nợ xấu. 
Hội đồng quản trị cùng với Ban 
giám đốc sẽ nghiêm túc kiểm điểm 
và có các biện pháp khắc phục 
trong những năm tới.

Những mặt làm được của Công 
ty trong năm:

Toàn thể cán bộ công nhân viên và 
Ban điều hành đã rất nỗ lực trong 
việc thực hiện các mục tiêu KD của 
Công ty. Các chỉ tiêu hoạt động kinh 
doanh đã đạt được các kết quả khá 
ấn tượng, hoàn thành tương đối kế 
hoạch đề ra đối với lợi nhuận trước 
thuế và lợi nhuận sau thuế.

Hội đồng quản trị đánh giá cao sự 
cố gắng của Ban điều hành trong 
việc đề đạt và thực hiện định hướng 
chiến lược của Công ty. Trong năm 
2019, sản phẩm nước uống thảo 
dược đã đạt được những thành 
tích tích cực, hứa hẹn sẽ tiếp tục 
là một mảng kinh doanh tiềm năng 
của Công ty.

Trong quá trình hoạt động, Ban điều 
hành Công ty đã tuân thủ đúng theo 
các quy định của Pháp luật, Điều lệ 
Công ty, và các Nghị quyết của Đại 
hội đồng cổ đông, Nghị quyết của 
Hội đồng quản trị.

Chỉ tiêu       Đơn vị Thực hiện 2019 Kế hoạch 2020

Doanh thu thuần Triệu đồng 143.576 8.000

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 11.296 500

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 9.035 400

Cổ tức % 12% 0%

Phương thức thực hiện

PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2020

Về công tác quản trị, Công ty Cổ 
phần Dược liệu và Thực phẩm 
Việt Nam mở rộng tuyển dụng các 
nhân sự chủ chốt để thúc đẩy việc 
mở rộng thị trường nước uống 
thảo dược đóng chai và nghiên 
cứu thị trường một cách kĩ càng 
cho hoạt động xuất khẩu. Mục 
tiêu của Công ty không chỉ đưa 
sản phẩm nước uống thảo dược 
tới tay người tiêu dùng Việt nam 
mà còn vươn ra thế giới.

Công ty tiếp tục mở rộng thị trường 
xuất khẩu nông lâm sản, dược liệu, 
nước uống thảo dược sang các 
thị trường Hàn Quốc, Đài Loan, 
các nước khu vực Đông Nam Á và 
châu Âu. Lĩnh vực kinh doanh thức 
uống thảo dược sẽ tiếp tục được 
Công ty đầu tư mạnh mẽ, hướng 
tới các sản phẩm thuẩn thảo dược, 
đáp ứng chất lượng so với nhu cầu 
về thực phẩm sạch, có lợi cho sức 
khỏe của khách hàng.

Chỉ tiêu kế hoạch năm 2020
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* Hoạt động của Hội đồng quản trị
* Báo cáo và đánh giá của Ban kiểm soát
* Giao dịch, thù lao của HĐQT, BGĐ và BKS
* Về việc thực hiện các hoạt động quản trị Công ty

BÁO CÁO QUẢN TRỊ
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HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT  Họ và tên  Chức danh Số lượng cổ 
phiếu năm giữ

Tỷ lệ sở hữu

1 Ông Bùi Tiến Vinh CT HĐQT 1.500.000 17,05%

2 Bà Lê Thị Mai TV HĐQT 1.000.000 11,36%

3 Ông Phạm Công Thành TV HĐQT 250.000 2,84%
4 Ông Nguyễn Thế Hùng TV HĐQT 250.000 2,84%

5 Ông Lê Hữu Lợi
TV HĐQT 

(miễn nhiệm từ 
ngày 04/12/2019)

300.000 3,41%

6 Ông Nguyễn Tài Đức TV HĐQT - 0%
7 Ông Nguyễn Đình Công TV HĐQT 3.000 0,034%

Thành viên Hội đồng quản trị

Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

STT Họ và tên Chức danh Số buổi họp 
tham dự

Tỷ lệ tham 
dự họp

1 Ông Bùi Tiến Vinh CT HĐQT 3/3 100%

2 Bà Lê Thị Mai TV HĐQT 3/3 100%

3 Ông Phạm Công Thành TV HĐQT 3/3 100%

4 Ông Nguyễn Thế Hùng TV HĐQT 3/3 100%

5 Ông Lê Hữu Lợi
TV HĐQT

(miễn nhiệm từ 
ngày 04/12/2019)

3/3 100%

6 Ông Nguyễn Tài Đức TV HĐQT 3/3 100%

7 Ông Nguyễn Đình Công TV HĐQT 3/3 100%

Năm 2019, Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ, Luật doanh nghiệp. 
Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được duy trì đều đặn, đúng Điều lệ. Hội đồng quản trị đã 
bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của công ty để 
đề ra và triển khai các Nghị quyết. Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 03 phiên để quyết định 
các nội dung chủ yếu thuộc chức trách, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị để chỉ đạo, quản lý, 
giám sát các hoạt động của công ty.

(Nguồn: Báo cáo tình hình quản trị năm 2019)
STT Số nghị quyết/ Quyết định Ngày ban hành Nội dung

1 01/2019/NQ-HĐQT 08/01/2019 NQ về việc chấp thuận vay 
vốn tại ngân hàng OCB

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban 
hành trong năm 2019

Tổ chức giám sát thực hiện 
sản xuất kinh doanh của Vina-
herbfoods;

Chuẩn bị nguồn vốn 
cho các hoạt động 
sản xuất kinh doanh 
của Công ty;

Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức 
thành công cuộc họp ĐHĐCĐ 
thường niên năm 2019 vào 
ngày 06 tháng 04 năm 2019;

Giám sát thực hiện các Nghị 
quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ 
đã ban hành;

Giám sát hoạt động quản lý 
của BGĐ nhằm nâng cao hiệu 
quả kinh doanh và hoàn thành 
các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

Giám sát, chỉ đạo công 
bố thông tin với mục 
tiêu đảm bảo tính 
minh bạch, kịp thời 
theo đúng quy định;

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với 
Ban Giám đốc

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm 
Việt Nam (“Vinaherbfoods”), Quy chế Quản trị Vinaherbfoods, các Quy định, Quy chế 
quản lý nội bộ và Pháp luật hiện hành, cụ thể:
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BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN KIỂM SOÁT

STT  Họ và tên  Chức danh SL CP sở hữu Tỷ lệ sở hữu

1  Bà Phạm Thị Xuân Thu  Trưởng BKS -   0,00%

2  Bà Trần Thị Lệ Hằng  Thành viên BKS  1.500 0,017%

3  Bà Nguyễn Thị Vân Anh  Thành viên BKS  1.000 0,0110%

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều 
hành và các cán bộ quản lý khác

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc giữ mối quan hệ thường xuyên với Ban kiểm soát, 
Trưởng ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT. Trong quá trình làm việc, 
Trưởng ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ hồ sơ, các thông tin theo yêu cầu có liên quan 
đến chương trình làm việc. Trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty, Trưởng ban 
kiểm soát thường xuyên tham vấn cùng Ban Tổng Giám đốc để kiểm soát các hoạt động sản 
xuất kinh doanh nhằm đem lại hiệu quả và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.  

GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH 
CỦA HĐQT, BGĐ VÀ BKS
Quỹ tiền lương thực hiện năm 2019: Lương và Phụ cấp BGĐ: 320.647.000 đồng.

Hoạt động của Ban Kiểm soát
Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông. Trong phạm 
vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty Vinaherb-
foods, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, quy chế quản trị công ty, BKS đã thực 
hiện được những công việc sau: 

Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về 
việc thay đổi điều lệ, ban hành quy chế quản trị,…

Giám sát đưa ra ý kiến về việc thực hiện các mục tiêu về hoạt động 
sản xuất kinh doanh, nhằm đạt được kế hoạch về doanh thu. 

Thẩm tra Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm nhằm đánh giá tính 
trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn 
mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.

i

ii

iii

VỀ VIỆC THỰC HIỆN 
CÁC HOẠT ĐỘNG 
QUẢN TRỊ CÔNG TY
Kể từ khi tham gia thị trường chứng khoán 
cho đến nay, Công ty luôn chủ động nắm 
bắt các quy định pháp luật có liên quan và 
cập nhật kịp thời vào quy chế quản trị nội 
bộ của Công ty. Không chỉ cố gắng nâng 
cao hiệu quả quản lý mà Công ty còn 
thúc đẩy sự công bằng, minh bạch trong 
quá trình xử lý những sự cố, ứng phó với 
những biến động của thị trường và nâng 
cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Năm 
2019, Công ty tiếp tục tuân thủ tốt các 
quy định hiện hành về quản trị công ty đối 
với công ty niêm yết. Bao gồm: 

Công bố thông tin: 

Năm 2019, Công ty thực hiện tương đối 
tốt các quy định về công bố thông tin, 
đảm bảo công bố đẩy đủ, chính xác, kịp 
thời tới UBCK Nhà nước, Sở GDCK Hà 
Nội cũng như trên website Công ty. Cũng 
như trong năm nay, Công ty hướng tới 
nâng cao chất lượng các báo cáo về cả 
mặt nội dung cũng như hình thức. 

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông: 

Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông 
đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo quy 
định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.



* Các chính sách liên quan đến bảo vệ môi trường
* Các chính sách liên quan đến người lao động

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN
BỀN VỮNG
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CÁC CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN 
ĐẾN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Bảo vệ môi trường đang là một xu thế giúp cho các doanh nghiệp duy trì 
phát triển bền vững. Nắm bắt được xu thế đó, những năm qua, Công ty 
luôn chú trọng và đề cao công tác bảo vệ môi trường. 

Công ty không những tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động 
mà còn chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường như tuyên truyền các 
hoạt động bảo vệ môi trường cho người lao động; 
nghiên cứu các sản phẩm thay thế giúp bảo vệ môi trường, ... 

Song song với các hoạt động bảo vệ môi trường trong công ty, Công ty còn 
rất chú trọng đến việc bảo vệ môi trường tại khu vực thi công. Bên cạnh đó, 
Công ty còn quan tâm đến việc đào tạo và tổ chức các hoạt động về vấn 
đề bảo vệ môi trường nhằm nâng cao nhận thức cho CBCNV như yêu cầu 
mọi CBCNV vệ sinh vị trí làm việc của mình trước khi bắt đầu và kết thúc ca 
làm việc; trồng thêm cây xanh xung quanh Công ty…

Chính sách đào tạo
Đối với người lao động mới và chưa thành thạo sẽ được Công ty hỗ trợ đào tạo 
nghề. Đối với cán bộ công nhân viên, Công ty hỗ trợ 100% tiền lương, tiền học phí 
đào tạo đối với cán bộ được cử đi học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 
Đào tạo nguồn nhân lực nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ lao động 
là cán bộ quản lý và công nhân trực tiếp sản xuất là nhiệm vụ rất quan trọng của 
mọi doanh nghiệp. Ngoài ra, đội ngũ cán bộ quản lý của doanh nghiệp cũng cần 
được cập nhật kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế thông qua các khóa tập huấn.

Thường xuyên tập huấn cho đội ngũ công nhân trực tiếp sản xuất nội quy của 
doanh nghiệp, quy định về an toàn lao động, kiến thức cơ bản về chất lượng sản 
phẩm, quy trình quy phạm sản xuất thông qua hình thức đào tạo tại chỗ, kèm cặp 
trong quá trình sản xuất, các điển hình tiên tiến,... hoặc tại các trường công nhân 
kỹ thuật. Xây dựng cơ chế cho phép thuê các chuyên gia kỹ thuật, các chuyên gia 
thiết kế bên ngoài nhằm giải quyết các khó khăn trong việc thiếu hụt nhân lực có 
trình độ cao, am hiểu kỹ thuật, công nghệ, thị trường, thị hiếu của thị trường nước 
ngoài hoặc trong điều hành các dự án mới.

Chính sách lương thưởng
Công ty đã xây dựng hệ thống thang bảng lương và ban hành các quy chế trả 
lương, trả thưởng rất linh hoạt theo hình thức chấm điểm hay dựa trên các yếu tố: 
Hiệu quả công việc và gắn liền với trách nhiệm của các cá nhân. Nguyên tắc này 
khắc phục được tình trạng phân phối bình quân, giúp đánh giá đúng mức độ đóng 
góp của từng vị trí công việc trong Công ty, gắn liền tiền lương với năng suất, chất 
lượng và hiệu quả của từng người, khuyến khích được người lao động có trình độ 
chuyên môn kỹ thuật cao, tạo đà nâng cao hiệu suất làm việc.
Ngoài chế độ khen thưởng bằng tiền, Công ty còn khen thưởng dưới hình thức 
tham quan du lịch trong và ngoài nước, để vừa động viên người lao động, vừa tạo 
ra sự gắn bó của người lao động với Công ty.

Chính sách phúc lợi khác
Công ty tổ chức tặng quà cho cán bộ công nhân viên vào những dịp Lễ, Tết, Ngày 
phụ nữ Việt Nam, Ngày Quốc tế Phụ nữ,... Hàng năm, Công ty cũng trao tặng các 
suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, hỗ trợ các gia đình công nhân viên 
có hoàn cảnh khó khăn, xây nhà tình nghĩa, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do 
thiên tai, bão lụt,..

CÁC CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN 
NGƯỜI LAO ĐỘNG



* Báo cáo của Ban Giám đốc
* Báo cáo kiểm toán độc lập
* Bảng Cân đối kế toán
* Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh
* Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ
* Thuyết minh Báo cáo tài chính
* Phụ lục

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
ĐÃ KIỂM TOÁN 2019
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cONG Ty cO PHAN Dlrqc LrEU vA rrr[lc PHAM vtPr NAM

Dia chi: SO 227 doUng Van Xrar, *e ga M6, D* P

nAo cAo cuA BAN GIAM BOc

Ban Gi6m d5c C6ng ty c6 phAn Dugc liQu vd Thgc phAm ViQt Nam (dudi ddy ttugc gqi ld "C6ng q/') lrinh bdy b6o

c6o cta minh ctrng v6i 9,6o c6o tdi chinh cho ndm tai chinh k6t thric ngdy 3l th6ng 12 ndm 2019 dd dugc ki6m

to5n.

THONG TIN CHUNG

C6ng ry c6 phAn Dugc liQu vd Thlrc phAm ViQt Nam ld c6ng ty c6 phAn <lugc thdnh lQp theo gi6y chtmg nh4n ildng

ki d;anh 
"gf,iep 

sO OtOZ+Oqt+S do Sd Ki5 ho4ch vd DAu tu Hd Ngi c6p nghy 25 th5ng04 ndm 2016' C6ng tv sau

il ,fra. O"* 
"a" 

CiSy chimg nhfln dang kj, Doanh nghiQp sria <l6i vdi lAn gAn nh6t ld lAn thri 2 du-o. c cdp ngiry 23

thdng04 n6m 2018.

Ho4t dQng kinh doanh chinh: XuAt khAu c6c m{t hdng n6ng, l6m sin nguyCn liQu vd sin xuAt thyc phAm c6 lgi cho

srlc kh6e.

C6ng ty c6 try sd tqi s6 2ll tludng V4n Xudn, x6 Hp M6, huyQn Dan Phugng, He N6i.

IIQI DONG QUAN TRI
C6c thdnh vi6n cria H6i d6ng qudn hi trong ndm vd d6n ngiy lqp b6o c6o ndy bao g6m:

- 6ng Bti Ti6n Vinh

- Be LC Thi Mai

- OngPhpmC6ngThanh

- 6ng Nguy6n th6 Hing
- Ong L6 Hiru Lqi
- 6ng Nguy6n Tdi Dric

- 0rrg Nguy6n Dinh C6ng

Chir tich

Thdnh vi6n

Thdnh vi6n

Thdnh vi6n

Thdnh vi6n

Thdnh vi6n

Thdnh vi6n

Midn nhi€m ngdy 04/12/2019 4
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BAN GIAM E6C
C6c thdnh vi6n cua Ban Gi6rn ddc d6 di6u hdnh hoat d0ng cta C6ng ty trong ndm vir d6n ngdy 14p b5o c6o niry bao

g6m:

- 6,rg Bti Ti6n Vinh T6ng Gi6m d6c

- Be LC Thi Mai Ph6 T6ng Gi6m d6c

- 6ng Phpm C6ng Thenh Gi6m d6c tii chinh

NGITU DAI DIEN THEO PHAP LUAT

Ngudi dai diQn theo ph6p lu{t cria C6ng ty trong nf,m vd dtin ngiy
aann: CnU tich HOi d6ng quin tri ki6m T6ng Gi6m d6c.

lQp b6o c6o ndy ld Ong Bii Ti6n Vinh - Chric

BAN KI6M SOAT

C5c thdnh vi6n cta Ban Ki€m so5t trong n[m vir c16n ngdy lQp b6o c5o niry bao g6m:

- BdPh4mThiXudnThu
- Bd Tr6n LQ H[ng

- Bh Nguy6n Thi Vdn Anh

Tru6ng Ban Ki6m so6t

Thdnh vi6n

Thinh vi6n

KIEM TOAN VITN
C6ng ty TNHH Kiem to6n BDO da ki6m to6n 86o c6o tdi chinh cho nam tai chinh t<6t *lic ngdy 3l th6ng 12 ndm

2019 cria C6ng ty.



CONG TY cO PHAN DIIO. C LEU vA TIilI. C PHAM VIET NAM

Dia chi: S6 ZZI tluong Vpn Xudn, xd H4 M6, Ean Phuqng, He NOi

nAo cAo cun BAN crAvr o6c fti6p ttteo)

rnAcn NHrEM cua naN crAvr o6c o6r vor uAo cAo rAr csiNn
Ban Gi6m d6c C6ng ty chju tr6ch nhiem lQp 86o c6o tdi chinh vd ddm bao 86o c6o tdi chinh d6 phin 6nh mQt c6ch

trung thyc vd hgp lj'vC tinh hinh tei chinh tai ngdy 31 thfug 12 ndm 2019 cing nhu k6t qud hoat d6ng sdn xuSt

kinh doanh vd luu chuy6n ti€n tQ trong ndm tdi chinh k6t thric cirng ngdy cria C6ng ty vd nhfln thAy kh6ng c6 v6n d6

b6t thuong xay ra c6 the anh hu6ng diin khi ndng ho4t dQng li6n tgc cria doanh nghiQp.

Trong viQc lQp bdo c6o tdi chinh ndy, Ban Gi6m d6c C6ng ty cAn phdi:

- LVa chgn c6c chinh srich k6 to6n thich hqp vd 6p dung c6c chinh s6ch d6 mQt c6ch nh6t qu6n;

- Dua ra cic xet do6n vd u6c tinh mQt cSch hqp lf vd thfln trgng;

- N6u rd c5c nguy6n tac k6 toiin thich hqp dd dugc tuAn thri, nhimg sai lQch trgng y6u (n6u c6) d6 tluo. c c6ng b6

vd gi6i thich trong 86o cdo tdi chinh;

- Lflp 86o c6o tdi chinh tr6n co sd ho4t dQng li6n tqc tru trudrg h-o. p kh6ng th6 gi6 tlinh rdng C6ng ty se ti6p tqc

hoat dQng li6n tuc;

- fhi6t lflp vd thqc hiQn hQ th6ng ki6m so6t nQi bQ mQt cdch hfi'u hi€u tl6 dim b6o vi6c 16p vd trinh bdy 86o c6o

tdi chinh kh6ng c6 sai s6t trong yt5u do gian l4n ho4c nhAm l5n.

Ban Gi6m tl6c C6ng ty chiu tr6ch nhiQm ddm b6o s6 k6 to6n dugc ghi ch6p m6t c6ch phir ho. p d6 phdn 6nh hSp ly
tinh hinh tdi chinh cta C6ng ty d b6t kj,thd'i di6m ndo vir dAm b6o b6o c6o tiri chinh cria C6ng ty tlugc l{p phn hqp

v6i c6c Chu6n mqc k6 to6n ViQt Nam, Ch6 dO ki5 toSn doanh nghiCp Vi6t Nam lii6n hdnh vh c6c quy dinh ph6p lf
c6 1i6n quan. Ban Gi5m d6c C6ng ty cfing chiu tr6ch nhiQm ddm bdo an toirn cho c6c tii sdn vi di thuc hi€n c6c

bi6n ph6p pht ho.p d6 ngdn chdn vd ph6t hi6n c6c hdnh vi gian lfln vd sai ph4m khiic.

Ban Gi6m d5c C6ng ty cam tet rang C6ng ty da tuan thir c6c y6u cAu n6u tr6n trong viQc lap 86o c6o tdi chinh kdm
theo.

Theo y kitin cria Ban Gi6m d6c C6ng ty, b6o c5o tdi chinh d5 dugc ki6m to6n (dinh kdm) dd phdn 6nh trung thlrc
vi hgp lf v6 tinh hinh tai chinh cta C6ng ty t4i ngdy 31 th6ng 12 ndm 2019 cfrng nhu ktit qud hopt d6ng sdn xu6t

kinh doanh vd luu chuy6n ti6n t6 trong ndm tdi chinh kt5t thfc cirng ngdy.

Hd N)| ngdy 23 thdng 03 ndm 2020
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s6:91 t2o2otBCKT-BDo

2oth Ftoor, lcon 4 Tower
243A De La Thanh St
Dong Da District, Hanoi,

Hd NAi, ngdy 23Yiiii{ot ndm 2020

BAo cAo rrtvr roAN Dec LAp

Fax: +84 (0124 378339'14
www. bdovietnam.vn

Vi nao cdo tdi chinh cia C6ng ty Cii phdn Duqc liQu vd Thqrc phtim Vi€t Nam
cho ndm tdi chlnh kiit thticviio ngdy 3l/12/2019

Krnh sii'i: euv cO DONG, Her DONG euAN TRI vA BAN GrAM D6C
CONG TY Co PHAN DI.IOC LIEU YA THUC PHAM VIET NAM

Chring t6i dd ki6m to6n 86o c6o tdi chinh kdm theo cria C6ng ty C6 phAn Dugc liQu vd Thuc phAm Vi6t Nam (du6'i
ddy dugc goi ld "C6ng ty"), iluoc lQp ngdy 23 thingO3 n6m 2020 tt trang 5 d6n trang 24,bao g6m Bdng c6n d5i
kt5 toan t4i ngdy 31 th6ng 12 n7m20l9,B6o cao ktt quA hoat ilQng kinh doanh, Biio c6o tuu chuyen tiSn te cfro
ndm tdi chinh k6t thric ngdy 31 th6ng 12 ndm20l9 vitBdn thuyi5t minh eao cdo tdi chinh.

Tr{ch nhiQm cta Ban Gi6m tISc

Ban Gi6m d5c C6ng ty chiu trSch nhiQm vC vi6c lpp vd trtnh bdy trung thpc vd hqp ly 86o c6o tdi chinh cria C6ng
ty theo chu6n mqc k6 to6n, ctri5 dO ki5 toAn doanh nghiep Vi6t Nam vd c6c quy dfnh phdp l! c6 li6n quan d6n viQf
lflp vd trinh bdy 86o c6o tdi chinh vd chiu tr6ch nhiQm v6 ki6m so6t n6i b6 md Ban Gi6m d5c x6c Aintr ta cAn thitSt
a6 Aam bdo cho viQc lpp vd trlnh bdy 86o c6o tdi chfnh kh6ng c6 sai s6t trong y6u do gian lQn hoflc n11A1n t6r.

Trich nhi6m ciia Ki6m tofn vi6n
Tr6ch nhi6m cira chring t6i ld tlua ra 1i kit5n ve g6o cdo tdi chinh dga tr0n k6t qu6 cria cu6c kitim to6n. Chring t6i dd
tii5n hdnh ki6m to6n theo c5c chuAn mpc ki6m to6n Vi6t Nam. C6c chuAn *g. nay y6u cAu chring t6i tu6n thri chuAn
muc vd c6c quy dlnh vd dao drlc nghA nghiQp, l6p k6 hoach vd thuc hi6n cudc [iem toan a6 Oit auqc su ddm b6o
hop llf v6 viQc li6u B6o c6o tdi chfnh cria c6ng ty c6 cdn sai s6t trong yiSu hay kh6ng.

C6ng vi6c kit5rn to6n bao g6rn thuc hi€n c6c thri tuc nhdm thu thdp c6c blng chfng ki6m to6n v6 c6c s6 liQu vd
thuyi5t minh tr6n 86o c6o tdi chinh. C6c thri tgc ki6m to6n duoc lua chon dua tr6n x6t do6n cria ki6m to6n vi6n, bao
g6m d6nh gi6 ririro c6 sai s6t trong yi5u trong 86o c6o tdi chinh do gian l6n ho[c nhAm l[n. Khi thuc hi6n d6nh gi6
c6c nii ro ndy, ki6m to6n vi6n tld xem xdt ki6m so6t nQi bd cria C6ng ty li6n quan d6n viQc ldp vd trinh bdy 86o c6o
tdi.chinh trung thvc, hsp ly nham thi6t k6 c6c thrl tqc ki6m to6n phn hqp v6i tinh hinh thyc ti5, tuy ntricn ttrong
nh6m mpc dich dua ra 1i kii5n vA niqu qui cria ki6m sodt nQi b0 crla Con! ty. C6ng vi6c ki6m todn 

"ung 
uuo goi

d6nh gi6 tinh thich ho.p cia c6c chinh s6ch kr5 to6n dugc 6p dung vd tinh hqp ly cia c6c u6c tinh t6 toan cria Ban
Gi6m d6c cfing nhu d6nh gi6 viQc trinh bdy t6ng thC 860 c6o tdi chinh.

Chring t6i tin tu6ng rdng c6c bing chri'ng ki6rn to6n md chring tdi dd thu th4p <lugc la dAy rlt vd thich hgp ldm co-
sd cho f ki6n ki6rn todn cria chfing t6i.

'f ti6n ciia Ki6m toin vi6n
Tlreo f ki6n cria chring t6i, b6o c6o tdi chinh kdm theo itd phin 6nh E*g thuc vd hqp l , tr€n c6c k:hia c4nh trgng
y6u ttnh hlnh tei chlnh cria C6ng ty tpi ngdy 3lll2l2}lg,cUng nhu k6t qui hopt ttQng kinh doanh vd tlnh htnh luu
chuy6n tidn tQ cho ndm tdi chlnh k6t thrlc cirng ngdy, pht trg,p voi chu6n myc * toinJcn6 dQ k6 to6n doanh nghiQp
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Viet Nam vd c6c quy clfnh ph6p lf c6 li6n quan di5n viQc Iflp vd trlnh bdy b6o c6o tdi chinh.

KITM TOAN BDo

sii citiy CNEKHN kidm bdn t906-2018-038-1
Phpm Thi Tri - Ki6m todn vi6n
Sd Cidy CNDKHN kiiim todn 258t-2018-038-t

BDO Audit Services Co',Ltd, a timited tiabitity company incorporated in Vietnam, is a member of BDO lnternationat Limited, a UK company timited by guarantee,
and forms part of the lnternationat BDo network of independent member firms, BDo is the brand name for the BDo lnternational network and for each of the BDo Member Firms.
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coNc ry cO pnAx DrIqC LIEU vA TIil/C psAnn \rIET NAM 86o c6o tdi chinh

Dia chi: SO ZZI tludmg V4n Xudn, xd H4 M6, Ean Phugng, Hi NOi Cho ndm tdi chinh kiSt thric ngdy 3l thdng 12 ndm20l9

BANG cAx o0r rn roAN
T4i ngiry 31 thSng 12 ndm20l9

rar sAN

A- TAISAXNCANUAN

I. Ti6n vir cic khoin tu'ong duong ti6n
. -. ).l. I len

II. Cdc khoin phf,i thu ngin h4n

l. Phdi thu ng6n h4n cria kh6chhdng

2. Tra tru6c cho ngudi b6n ng6n h4n

3. Phiithunginh4nkh6c

III. Hdng tiin kho

1. Hdng t6n kho

IV. Tii s6n ngin h4n kh6c

l. Chi phi tra tru6c ngan hqn

2. Thu6 gi6 tri gia tang dugc kh6u tru

B- TATSANDAIH4N

I. C6c khoin phii thu ddi hgn

l Phii thu ddi han kh6c

II. Tdi sin c5 Olntr

1. Tii sin cO ainfr hfru hinh

Nguy4n gid

Gid tri hao mdn lily kd

2. Tdi sdn c6 Ainfr v6 hinh

Nguy€n gid

Gid tri hao mdn tily kii

III. Tii sin d& dang dii h4n

l. Chi phi x6y dpg co bin dd dang

IV. Tiri sin ddi h4n khfc
l. Chi phi tr6 tru6c ddi h4n

T6NG CQNG TAI SAN

ME
so

Thuy6t
minh

Sii cuiii nlm

Eonvitinh: VI\ID

Sd tliu nlm

100

110 V.l
111

130

l3l Y.2

132 V.3

136

140

t4t Y.4

150

l5l v.5
ts2

200

210

216

220

22t
222

223

227

228
))o

240

242

260

261

270

Y.7

v.5

107.513.323.755

1.871.199.491

r.871.199.491

8.990.s65.506

4.353.308.704

4.606.2s6.802

31.000.000

95.757.271.410

95.757.27r.410

894.287.348

322.836.424

571.450.924

66.457.976.202

27.s46.000

27.546.000

65.379.378.5s1

48.368.515.268

5s.473.493.654

(7.104.978.386)

17.010.863.283

17.055.346.648

(44.483.36s)

1.051.051.651

1.051.051.651

8s.781.s08.9s0

1.739.s60.297

1.739.560.297

21.762.271.159

19.750.233.284

2.000.645.875

11.392.000

60.s16.140.066

60.516.140.066

1.763.537.428

296.560.128

1.466.977.300

72.0s0.410.295

37.s46.000

37.546.000

69.959.057.290

53.161.885.246

5s.079.393.472

(1.917.s08.226)

16.797.172.044

r6.800.346.648

(s.174.604)

343.282.000

343.282.000

1.710.525.005

1.710.525.005
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v.8

173.971.299.957 157.831.919.245

Bdo cdo tdi chinh ndy pltdi duqc dr2c cirng cdc thu','As lrri,r1, kim theo



coNc ry cO pnAN DrIO. C LEU vA TrnI. C pnAna VIET NAM 86o c6o tii chinh

Dla chi: SO 227 ttudrng V4n Xudn, xd Ha M6, Dan Phugng, He NOi Cho ndm tdi chinh ktit thric ngdy 31 thing 12 fim2019

BANG CAN DOI KE TOAN (tidptlleol

Tgi ngdry 3l thfng 12 ndm20l9

ucu6N v6N

C - Nq PHAI TRA

I. Nongin h4n

l. PhaitrangudibSnnginhqn

2. Nguoi mua trir ti6n trudc ngin han

3. Thui5 vd c6c khoin phdi nQp Nhd nu6c

4. PhAi tra ngudi lao dQng

5. Chiphiphiitringanhqn

6. Phai tranginh4nkh6c

7. Vay vd ng thu6 tai chinh ngan h4n

II. Nq dii h4n

1. Vay vd ng thu6 tai chinh ddi han

D- NGUONV6NCHUSOHUU

V6n chri s& hii"u

V6n g6p cria chri sd hiru

C6 phi,lu ph,5 th6ng cd quyin btdu quy,it

-: 
,.!

Lo phteu Lru dat

Lqi nhuQn sau thu6 chua ph6n ph6i

LNST chua ph,in ph6i lay kd diin cuiii k) *udc

LNST chtra phdn ph6i ki ,dy

TONG CQNG NGUoN V6N

Ngu'di l{p bi6u

-w-
Vii ThiBich Nhung

ME
A

so

Thuydt
minh

Sii cuiii nlm s6 tIAu nrm

\

''tA

/,i,l

I.

l.

2.

300

310

311 V.9

3t2 V.r0

313 V.l1

314

315 Y.l2

319 V.l3

320 V.14

330

338 Y.t4

400

410 V.15

4tt
4l 1a

41tb

421

421a

421b

440

63.229.3s6.s88

59.829.356.588

2.140.892.563

3.454.458.730

2.456.t11.248

668.555.485

89.402.390

16.22t.663

s1.003.714.509

3.400.000.000

3.400.000.000

110.741.943.369

110.741.943.369

88.000.000.000

88.000.000.000

22.741.943.369

13.706.87s.447

9.035.067.922

56.125.043.798

51.525.043.798

1.304.167.472

6.s87.805.830

1.301.503.105

408.749.333

30.527.874

41.892.290.184

4.600.000.000

4.600.000.000

101.706.875.447

101.706.875.447

88.000.000.000

88.000.000.000

13.706.87s.447

8.049.357.057

s.6s7.518.390

173.971.299.9s7 r57.831.919.245

t4p ngdy 23 th6ng03 ndm2020

Ph4m Cdng Thinh

Bdo cito tdi chinh ndy phdi dno. c d7c citng cdc thul,dt minh kint theo



cONc rv cO puAx DIIgc l,tpu va rlr$c pnAvr vIET NAM

,1. .m, ia izi A"t^g V4n iudn, *a ga U5, oan rhuqng, He NOi Cho n6m tni chffi k6t thric ngdy 31

B6o c6o tiri chinh
thdng12ndm20l9

nAo cAo xfr QUA rroAT DQNG KrNH DoANH
Nim 2019

cni rrtu
1. Doanh thu b6n hing vi cung c6p dich vg

2, Cr[c kho6n giim trtr doanh thu

3. Doanh thu thuAn vd n6n hing vh cung cdp dich vg

4. Gi6 v6n hing b6n

5. Lgi nhu$n gQp vd b6n hirng vi cung c6p dich vtr

6, Doanh thu ho4t tlQng tiri chinh

7. Chi phi tdi chinh

Trongd6: chiphfldivay

8. Chi phi b6n hing

9. Chi phi qufrn lf doanh nghiQP

10. Lqi nhu$n thuAn tir hoqt rlQng kinh doanh

11. Thu nh$p kh6c

12. Chi phi khfc

13. Lqi nhu$n kh6c

14. T6ng lqi nhu$n k6 to6n trudc thu6

15. Chi phi thu6 thu nh$p doanh nghiQp hiQn hirnh

16. Chi phi thuS thu nh$p doanh nghiQp hoin l4i

17. Lon nhu$n sau thu6 thu nh$p doanh nghiQp

18. Lei co bf,n tr6n c6 phi6u

19. Lei suy giim tr6n c6 phi6u

Ngudi lfp bi6u

Vii Th!Bich Nhung

Ma Thuy6t
s5 minh

01 vr.l

02

10

11 Vl.z

20

2l vr.3

22 VI.4

23

25 VI.s

26 Vr.6

30

31 Yl.7

32 VI.8

40

50

51 VI.10

52

60

70 vr.ll
7l vr.ll

143.575.500.784

143.575.500.784

111.551.917.036

32.023.583.748

93.7s1.344

4.357.821.241

4.341.018.391

13.474.656.8s1

3.561.154.053

10.723.702.947

789.539.736

217.383.224

572.156.512

11.295.859.459

2.260.791.537

Ndm nay

Don vitinh: VND

NIm trurlc

208.006.106.103

208.006.106.103

187.368.730.719

20.637.375.384

239.843.663

2.437.968.503

2.293.437.014

8.465.493.623

2.720.683.461

7.253.073.460

5.210.401

173.632.313

(168.421.912)

7.084.651.548

1.427.133.158

9.03s.067.922 5.657.518.390

,\,+
1

)r,,c

I
1.027 643

1.027 643

I4p ngdy 23 thdng03 ndm2020

x6 toSn tru6ng 4:*\AZ CONG TY \,,^

5l c0 PHAN I ..ll;

Bdo cdo rdi chinh trdy phr)i duoc riQc cing cric' tlwyOi ntinlt kinr theo



CONG Ty CO rHAN DtIo. c LIEU vA rInI. c PHAM vIET NAM B6o ciro tii chinh

Eia chi: SO ZZI rluong V4n Xuan, ia H4 M6, Ean Phuqng, He NOi Cho ndm tdi chfnh ki5t thric ngdy 31 thing 12 ndm20l9

sAo cao LUU cHUYEN TItN rE
(Theo phutrng ph6p gi6n ti6p)

Nnm 2019

cni rrtu
I. Lu'u chuy6n ti6n tir hogt tlQng kinh doanh

1. L7t nhuQn tru6c thud

2. Diiu chhth cho cric khoirt:
- KhAu hao tdi sdn c6 dinh vd b6t d6ng sdn dAu tu

- Lai, 16 ch6nh lqch ri gi6 hoi do6i do d6nh gi6 14i

c6c khoin mpc ti6n tQ c6 g6c ngo4i tQ

- Lai,l5 tir hoat dQng dAu tu

- Chi phi 15i vay

3. Lg'i nltuQrt tir Itoqtt ilQng kinh doanlt

trrtfc tltoy rt6i vdn lru ilQng

- Tdng, gi6m cdc khoin ph6i thu

- Tdng, gi6m hdng t6n kho

- Tf,ng, gidun ciic khodn phdi tri
- Tdng, gi6m chi phf tri trudc

- Ti€n l6i vay dd trd

- Thu6 thu nhQp doanh nghiCp dd nQp

Lwu chuydn tiin thuAn fi hogl tlQng kinh tloanlt

IL Lu'u chuy6n tidn til ho4t ilQng d6u tu
1. Ti6n chi dtl mua sim, x6y dpg tdi sdn cO dinh vd

c6c tdi sdn ddi han kh6c

2. Ti6n tltu l6i cho vay, cO tric vd 1o. i nhuQn duo;c chia

Lru chuydn tiin thuirt tir hout ctQng iIAu u

III. Luu chuy6n tiijn til hoSt ilQng thi chinh

l. Ti6n thu tu ph6t hdnh c6 phi6u, nh6n vdn g6p cira

chri sd hffu

2. Ti6n thu tu'di vay

3. Ti6n trd ng g5c vay

Luu cltuyitt tiirt thuiin ti hogt tlQng tdi ch{nh

Lu'u chuy6n tidn thuin trong nIm
Ti6n vir tuong du'o'ng ti6n tl6u ndm

Anh hu6ng cria thay doi ty giA h6i dodi quy d6i ngoqi tQ

Tidn vh tuong du'ong ti€n cu6i n5m

V[ Th! Bich Nhung

04

05

06

08

09

10

ll
t2
t4
l5

20

3l
33

34

40

50

60

61

70

Thuy6t
minh NIm nay

11.29s.859.4s9

5.228.778.921

(64.678.338)

(67 t.170)

4.341.018.391

20.800.307.263

13.732.689.8t7

(3s.241 .t3t .344)

(1.694.689.105)

633.197.058

(4.329.365.334)

(t.377.060.124)

D<rn vi tinh: VND

NIm tru6'c

7.084.651.548

1.840.392.024

(5.883.241)

(s62.263)

2.293.437.014

I 1.212.035.082

(20.8e1.281.21s)

(16.173.40s.111)

803.215.132

(1.9s9.746.493)

(2.21s.681 .681)

(2.246.657.217)

M5
so

01

l.
il/

\

2t

27

30

(7.476.0s1.769) (31.471.s27. s0s)

(30s.818.182) (7.10s.367.739)

671.170 562.263

(s0s.147.012) (7.104.80s.476)

t17.901.250.227 68.533.515.019

(109.989.82s.902) (29.63s.910.790)

7.911.424.325 38.897.604.229

v.1

v.1

130.225.544

r.739.s60.297

t.413.6s0

321.271.250

1.427.650.213

(e.361.166)

1.739.560.2971.871.199.491

Ngudi Iflp bi6u

#L-
rsj
>l'*\l

u
DU0c Lriu vil{tjc

Ph4m COng Thinh

Bito cito tdi chinh ndy phai dao. c d7c citng ctic tlru),At ninh kim tlrco



cONc ry c6 pnAx DIIO. c r,rpu va rnU. c pnAna vIET NAM B6o c6o tii chinh

Dia chi: 36 227 rluong V4n Xudn, xd Ha M5, Dan Phuqng, He NOi Cho ndm tdi chinh k6t thric ngdy 31 thdng 12 ndm20l9

I.

1.

THTIYET MINH BAO CAO TAT CUiNU
NIm 2019

1.

DAC DIEM HO4.T DQNG

Hinh thri'c sO h['u v5n

C6ng ty c6 phAn Duoc liQu vh Thyc phAm Viet Nam ld c6ng ty c6 phAn dugc thdnh lflp theo gi6y chrmg nhfn tldng

lcf doanh nghiQp 15 OtOZ+Ogt+8 do S0 Kt5 ho4ch vd DAu tu Ha NOi c6p ngdy 25 thtug 04 nam 2016. C6ng ty sau d6

.,tan Aoq" 
"a" 

Crdy chimg nhfln tl6ng lc! Doanh nchiep srla d6i v6i 6n gAn nh6t ld 6n thri 2 du-o. c c6p ngdy 23 thhng

04 ndm 2018.

Linh vrlc kinh doanh

- Sdn xu6t thgc phAm c6 lgi cho sric kh6e;

- Xu6t khAu, kinh doanh thuong m4i.

Nghnh ngtrd trinn doanh

Hogt itQng kinh doanh ch{nlr cfia COng ty trong nrtm, bao gim:,

- Xu6t khAu cric mflt hirng n6ng, l6m sin nguyCn liQu.

- Sin xu6t thuc ph6m c6 lgi cho sric kh6e.

D{c cliAm srtn phdm cung ciip cria doanh nghiQp: C6ng ty thu mua c6c nguy6n liQu nhu qutl, h6i, th6o qui vd so

chi5 truOc khi xu6t khAu cho c6c d6i t6c nu6c ngodi; Sin xu6t va phdn ph6i nu6c u6ng thdo dugc d6ng chai.

Chu k| sin xu6t kinh doanh th6ng thudng

Chu k! ho4t rlQng cira C6ng ty li khoing thdi gian tu khi mua nguy6n vflt liqu tham gia viro quy trinh sirn xuSt diin

khi chuy€n d6i thenh ti6n ho6c tdi sin d6 chuyCn d6i thanh ti6n, thudng kh6ng qu6 12 thdng.

D{c tli6m ho4t ilQng cria doanh nghiQp trong nIm c6 inh hu6ng tl6n B5o c6o tii chinh

Theo d6nh gi6 cria Ban Gi6m d6c C6ng ty, trong ndm kh6ng c6 sU kiQn hay hopt dQng nAo gdy 6nh hu<mg ttSng kC t6i

86o c6o tii chinh.

Ciu trrlc doanh nghiQp

Try sd chinh cria C6ng ty tl4t tai s5 277 dudngV4n Xudn, xi Ha M6, huyQn Dan Phugng, He NQi. C6ng ty kh6ng c6

tlm vi hAch to6n php thuQc, khdng c6 c6ng ty con, c6ng ty 1i6n doanh, li6n k6t.

Nhin vi6n

T6ng s6 cdn bQ nhdn vi6n cria C6ng ty t4i ngay 3lll2l20l9ld 36 ngudi (tai ngdy 3lll2l20l8li 50 ngudi).

Tuy6n n6 vO trha nlng so sinh thdng tin tr6n 86o c6o thi chinh

Th6ng tin so s6nh dugc trinh biy theo sO tiqu tu 86o c5o tai chinh ndm 2018 de dugc ki6m to6n bdi C6ng ty TNHII

Ki6m to6n BDO.

NAM TAr cHiNH, EoN vI TItN TF stIoUNc rRoNG xn roAN

K! ki6 tofn nIm: Theo ndm duong lich, bdt ddu tu ngdy 0l/01 vd t<6t tflic vdo ngiy 3l/12.

Don v! ti6n tQ sri'dgng trong k6 toin

Don vi ti6n tQ sri dpng trong kii to6n ld D6ng ViQt Nam (VND).

t,\
Jrl

.C\\

7.

Bdn tlru),dt ninh ndy ld nQt bo phdn hqp thdnh vii phdi dtqc doc cinzg t(ti lldo t:do tdi chinh



cfllrC ry C0 pUAx DIIqC LIpU vA TIrUC rnAnn vIET NAM 86o c6o tii chinh

Dia chi: 36 227 ituong Vgn Xu6n, x6 H4 M6, Dan Phugng, Ha NOi Cho nrm tii chfnh k6t thric ngdy 3 I th6ng 12 ndm 20 I 9

1.

THUYET MINH BAo cAo rAI CHiNH ftwttrco)

rr. cnuAN MUc vA cn6 oQ xE roAx Ap oqxc

Ch6 dq k6 tor{n rip dung

C6ng ry 6p dung Ch6 dO kri to6n doanh nghiQp ViQt Nam ban hdnh kdm theo Th6ng fi 200l20l4lTT- BTC ngdy

Z\ltzlz\t4 vd Th6ng tu s6 53/2016/TT-BiC cria BQ Tdi chinh ban hdnh ngity 211312016 sria a6i u6 sung mot s6

<li6u cria Th6ng tu s6 ZOOIZO14ITT-BTC hudng dfln ch6 dQ ki5 to6n doanh nghiQp.

86o c6o tai chinh dugc lflp theo nguy6n thc gi5g6c vd phn hqp vdi Chu6n mgc kti to6n ViQt Nam. B5o c6o tdi chinh

te- rn* kh6ng nhdm p16n 6nh tinh hinh tai chinh, ki5t qu6 hopt clQng kinh doanh ve tinh hinh luu chuyen ti6n tQ

theo c6c nguy6n t6c vd th6ng lQ ki5 to6n clugc ch6p nhfln chung tqi cftc nudc kh6c ngodi ViQt Nam.

Tuy6n b6 vd viQc tu6n thri Chu0n mgc k6 tofn vir Ch6 dO tr6 toan

Ban Gi6m tl6c dim bio d6 lpp vi trinh bdy b6o c6o tdi chinh tudn thri c6c y6u cAu cria ChuAn lnuc k6 to6n ViQt Nam,

Ch6 dO k6 to6n doanh nghiQp Viet Nam hiQn hdnh vi c5c tdi liQu huong d6n c6 li6n quan d6n viQc Up ve trinh bay

b6o c6o tai chinh.

cAc cniNn sAcH rE roAN,,{.P oUNc

C6c lo4i ti gi6 6p dgng trong k6 todn

Ng6n hing thuong mAi md C6ng ty lga chgn t! gi6 de 6p dqng trong k6 to6n: Ngdn hdng TMCP XuAt nh0p khAu Viqt

Nam.

Cdc logi t! gid tip dqng khi ghi nhQn ctic giao dich

- T!, gid giao dlch thvc td Ui thdi di€m phat sinh giao dlch:

Dugc sri dqng dC quy d6i ra d6ng ti€n ghi s6 k1 toan a6i vOi c6c giao dich ghi t[ng: Doanh thu, C6c khoin phdi thu,

Nhfln tru6c ti6n cria ngubi mua, Vay ngo4i tQ.

- T!,gid ghi sO binh qudn gia quyin di dQng:

Dugc sri dpng d6 quy d6i ra d6ng ti6n ghi sO k6 toan d b6n C6 c6c TK ti6n, khi thUc hien thanh to6n blng ngoai tQ.

Cdc logi tlt giti tip d\tng khi itrinh giti lqi cudt ki,

OOi vOi c6c khoirn mUc ti6n t9 cO gOc ngo4i tQ dugc phdn loai ld tdi s6n: Ty gi6 6p dpng d6 d6nh gi6 lai ld 23.130

VND/USD, ld rj, gi6 mua ngo?i te cta Ngan hang TMCP Xu6t nhap khAu viQt Nam t?i thdi tli€m 3lll2l2olg. D6i

v6i c6c khoin ngopi tQ gti ngan hdng thi fj, gi6 thuc t6 khi d6nh gi6 lai ld tj' gi6 mua cria chinh ngdn hang noi c6ng

ty md tdi kho6n ngoai tQ.

p6i vO'i c6c khoin mpc ti6n tQ c6 g5c ngo4i tQ clugc phdn lopi ld ng phii tr6: Tj'giA 6p dung de d6nh gi6 lqi ld 23.220

\rND/USD, ln r! gi6 b6n ngopi tQ cria Ngdn hang TMCP Xu6t nhflp khAu ViQt Nam tpi thd'i di6m 3lll2l2}l9.

Nguy6n tic ghi nhfn cfc khoin tidn vi cdc khoin tu'crng tluong ti6n

Ti6n vd c6c khoirn tuong duong ti6n bao g6m: ti6n m4t, ti6n grii ng6n hdng kh6ng kj'h?n, tiAn dang chuyCn vd cdc

n oa" aa, tu ng6n tan-"0 thdihen thu h& kh6ng qu5 3 th6ng k6 tu ngdy <lAu tu., c6 khi ndng chuy6n A6i a6 dang

thdnh mot luqn! ticn x6c dinh vd kh6ng c6 rui ro trong viQc chuyen a6i tfra*r ti6n t4i thdi tli6m b6o c6o. ViQc x6c

dinh c6c khoan tuong ducmg tidn d6m b6o theo quy tlfnh cria chu6n qrc k6 to6n vi€t Nam s6 24 "B6o c6o luu
. I .l

chuyen tlen tq '.

Nguy6n tic k5 toan nq ph6i thu

ViQc phdn lo4i c6c khodn phdi thu ld phii thu kh6ch hdng dugc thUc hiQn theo nguyOn t6c:

rv.

1.
/f.

.Q,\v
{it

I
\
,G

\

Bdn rhq,it minh ni:, ld mOt bA phdn hqp rhdnh t'd phai dtryc dqc ci,tg t'6i Bdo cdo tdi chinh 10



c$Nc ry cO pnAx'prlgc lrpu va rnU. c pnAu vrpr x^lvr B5o c6o tii chinh

Dia chi: SO ZZI tludrng V4n Xutn, xd Ha M6, Ean Phugng, He NOi Cho ndm tai chffi ttit thrtc ngdy 3l th{ng 12 n6m 2019

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH (trapttteo)

- phdi thu khdch hdng: G6m c6c khoin phdi thu mang tinh ch6t thuorg mai ph5t sinh tir giao dich c6 tinh ch6t

mua, b6n.

- Phdi thu khdc: Giim c6c khoin phii thu kh6ng c6 tinh thuotrg mpi, kh6ng li6n quan <li5n giao dich mua, ban (nhu:

phdi thu vC tidn ph4t, b6i thudng,...).

Theo ddi khodrt phdi thu

C6c kho6n phti thu dugc theo d6i chi ti6t theo ky han gi5", ky h4n cdn lAi t?i thbi tli6m b6o c6o, theo nguy6n tQ vd

theo timg d6i tuo. ng. T4i thdi di6m lflp b6o c6o tdi chinh, khoin ph6i thu c6 thdi gian thu hOi cOn l4i kh6ng quLb 12

th6ng ho{c mQt chu ky kinh doanh tlugc phdn lo4i ld phdi thu ngin hpn, khoirn phdi thu c6 thdi gian thu hOi cOn l4i

tr€n 12 th6ng hofic hon mQt chu kj,kinh doanh tlugc ghi nhan ld kho6n phii thu ddi hqn.

C6c khoin phdi thu th6a m6n dinh nghla cria c5c khoirn mgc ti€n te c6 g6c ngopi t0: Dugc d6nh gi6 tai tAi ttrOi Oiem

3lll2l2}lg theo tj'gi6 giao dich thUc ti5 cu6i k! (xem th\m Thuydt minh IV.l).

C6c khodn ng ph6i thu dugc ghi nhfln kh6ng vugt qtd gi|tri c6 th6 thu hdi.

Phrong phdp lQp dy phdng phdi thu khd .Ini

- Dg phdng ng phii thu kh6 ddi th6 hiQn phAn gi6 tri cria c5c kho6n phdi thu mi Cong ty dU ki6n kh6ng c6 khd ndng

thu h6i rgi ngdy k6t thric ndm tdi chinh. Tdng ho{c gi6m sO du tai khoin dg phdng dugc ghi nhfln v}ro chi phi quan

lj'doanh nghiQp trong lcj,.

Tgi thdi di6m3lll2l2019, Ban Gi6m cl5c C6ng ty d6nh gi5 kh6ng c6 khodn phdi thu kh6 ildi cAn trich lfp dg phdng.

Nguy6n tic ghi nh$n hing tdn kho

Hdng t6n kho dugc x5c tlinh tr6n co sd gi6 th6p hon gita gi5 g5c vd gi6 trf thuAn c6 th6 thUc hiQn du-o. c. ViQc x5c

dinh rlugc thgc hiQn theo quy tlinh cria ChuAn mqc ki5 todn s6 02- "Hdng t6n kho", cp th6: Gi6 g6c hdng t6n kho bao

g6m: Chi phi mua, chi phi ctri5 bi6n vd c6c chi phi li6n quan tr.uc tii5p kh6c ph6t sinh <16 c6 dugc hing tdn kho tai dia

di6m vd trpng th6i hiQn t4i. Gi6 trithuin c6 th6 thgc hiQn dugc, dugc x6c <lfnh bAng gi6 b6n u6c tinh tru di (-) chi phi

udc tinh tt6 hoan thdnh s6n phAm vd c6c chi phi udc tinh cAn thiiSt cho viQc ti6u thp.

Phuong phdp tinh giri tri hdng tin kho: Binh qu6n gia quy6n.

Phrmg phdp hgch todn hdng tiin kho:K€khai thudng xuy6n.

Phrmg phdp tQp drp phnng girtm gid hdng tin kho: Dy phong giAm gi6 hdng t6n kho tlugc trich l{p cho phAn gi6

tri Ou ti6n Uit6n tt6t do cac khoin suy gi6m trong gi6 tri (do giim gi6, h6ng, kdm phAm ch6t, l6i thdi...) c6 thi5 xiy
ra d5i vOi nguyQn v4t liQu, hdng ho6 tdn kho thuQc quy6n sd hiru cria C6ng ty dUa tr6n bing chimg hqp Ili vO sg suy

, ,: ' : rt--a-- r--,-r-r--- J--^.^
gidm gi5 tri t4i ngdy k€t thtc ndm tdi chinh. TIng ho{c gi6m s6 du tai khoin dg phong du-o. c ghi nhQn vdo gi6 v6n

hdng b6n trong kj,.

Theo tl6nh gi6 cria Ban Gi6m <l6c C6ng ty, t4i ngdy 3lll2l2}lg, C6ng ty kh6ng c6 hing t6n kho bf gi6m gi6, h6ng,

k6m phAm ch6t, l6i thdi..., n6n kh6ng cAn trich lflp d1r phdng.

Nguy6n tic ki5 toin vi kh6u hao Tii sin cii tllnh

Q Nguyan dc kd todn tdi sdn cd ap* h{tu hinh, v6 hinh

Tdi sdn cd dpn htu hinh €SCD HH)

TSCD HH dugc phin 6nh theo nguydn gi5 tru di gi6 trihao mdn lfry k6.

Nguy6n gi6 TSCD HH ld todn bQ c6c chi phi C6ng ty ph6i b6 ra d6 c6 TSCD tinh dtin thdi di6m dua tdi san d6 vdo

t A"g tfrai sin sirng sri dgng. ViQc x5c dfnh nguy6n gi6 TSCD HH ddi v6i tung loai phi hqp vdi ChuAn mgc ki! to6n

Vigt Nam si5 O: vA tii sin cO aintr hfru hinh.

NguyAn gid TSCD HH dA duq'c ddnh gid lqi trong trrdng hqp:

- Theo quytSt dinh cta co quan nhir nudc c6 thAm quyOn.
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cONc ry cO prdx DIIgc r,$u vA rIrII. c pnAu VIET NAM 86o c6o tii chinh

Dia chi: S6 ZZI tludng V4n Xu0n, x6 H4 M5, Ean Phugng, Ha NOi Cho nf,m tai chinh k6t thric ngdy 3 I thang 12 ndm 20 I 9

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH fticplteo)

- Thgc hiQn tO chric lqi, chuytln aOi sa htu, chuy€n d6i hinh thric: chia, t6ch, s5p nh6p, hsp rilr6t, c6 phAn ho6, b5n,

kho6n, cho thu6, chuy6n dOi cOng ty tr6ch nhiQm hiru han thdnh c6ng ty c6 phAn, chuyOn il6i c6ng ty c6 phAn thdnh

c6ng ty tr6ch nhiQm hiru hqn.

- Dirng tdi s6n d6 dAu tu ra ngodi doanh nghiQp.

C5c chi phi ph6t sinh sau ghi nlQn ban dAu (chi phi ning c?rp, cai tao. duy tu, sua clrta...) tlugc ghi nh4n vdo chi phi

sin xu6t kinh doanh trong k!. Trong ffuong hqp c6 th6 chung minh rnQt c6ch rd rdng rang c6c khodn chi phi ndy ldm

tAng lo. i ich kinh t6 trong tuong lai dU tinh thu dugc do viQc st? dgng TSCD HH vugt tr6n muc hoat dQng ti6u chuAn

d6 duo. c drinh gi6 ban dAu thi chi phi ndy <lugc v6n ho6 nhu mOt kho6n nguy6n gi6 tdng th6m cta TSCD.

Khi TSCD HH duo. c b6n hay thanh ly, nguyCn gi6 vd gi6 tri hao mdn lfiy ki5 duqc x6a s6 kh6i Bdng cAn d5i kt5 toAn

vn b6t k! c6c khoirn l6i 16 ndo phat sinh do thanh li TSCD d6u dugc h4ch to6n vdo ki5t qu6 ho4t tlQng kinh doanh.

TSCD HH dugc trich kh6u hao theo phuong phdp duong thdng trong su6t thd'i gian sri dqng udc tinh nhu sau:

Nh6m TSCD
Nhi crla, vflt kii5n tnic
M6y m6c, thi6t bi
Phuong tiQn v{n tii
Thi6t bi quan $
Tdi sin ci6 ainn vO hinh (TSCD VH)

TSCD VH rlugc phdn 6nh theo nguy6n gi6 tru di gi6 trihao mdn lty k6.

C6ng nghQ san xu(it ntrdc u6ng thao dtrgc

Nguy6n gi6 TSCD cria C6ng nghQ sin xu6t nudc u6ng th6o dugc dugc x6c tlinh ld toin b0 c6c chi phi thUc t6 mi
C6ng ty dd b6 ra aC nnan dugc c6ng nghQ chuy6n giao. C6ng nghQ sdn xu6t nu6c u6ng thdo duo.c dugc kh6u hao

theo phuong ph5p duong thing hong vdng 05 n6m.

Quyin s* dung diit

Quy6n sri dung d6t duqc ghi nhQn le TSCD VH khi COng ty <tugc c6p GiSy chrmg nhqn quy6n sir dpng ddt. Nguy6n

gi6 quy6n sri dgng dAt bao g6m tit cA nhtng chi phi c6 li6n quan tryc tii5p d6n viQc dua d6t vdo trqng th6i sin sdng tl6

st dgng. Quy6n sri dgng O6t tai fO HiiSn Thdnh k*r6ng thdi h4n ktr6ng phii trich kh6u hao.

Cdc quy illnh khdc vi qudn lj,, sft dqng, khiiu hso TSCE

Cdc quy <lfnh kh6c v6 quin 1j,, srt dgng, kh6u hao TSCD dugc C6ng ty thUc hiQn theo Th6ng tu 45l20l3lTT-BTC
ngiry 251412013 cira BO Tdi chffi, Th6ng tv sd 147/2016/TT-BTC ngity l3ll0l20l6 cria B0 Tdi chinh vd Th6ng tu
s6 ZZIZOITT-BTC ngity l2lO4l20l7 cria BO Tdi chinh sira AOi mqt sO aieu cira Th6ng fi 45l2Ol3lTT-BTC vi
Th6ng tv 147 I 20 I 6 ITT-BTC.

Nguy6n t6c t<6 toan ttu6

a) Thuti thu nhQp tloanh nghiQp hiQn hdnh

Chi phi thut5 thu nhflp hiQn hdnh tlugc x6c ilinh tr6n co sd thu nhflp chfu thuiS vd thu6 su6t thutl thu nhflp doanh nghiQp

trong ndm hiQn hinh (20%).

b) Ctic logi tttuii khric

C6c lo4i thu6 k*r5c tlugc 6p dr1ng theo ciic luflt thui5 hien hanh tai ViQt Nam.

C6cb6o c5o thu6 cria C6ng ty sC chiu sU ki6m tra cria co quan thur5. Do viQc 6p dgng luflt vir c6c quy tlinh vC thut5 aOi

vdi c6c lo4i nghiQp vp kt6c nhau c6 th6 duqc gi6i thich theo nhiAu c5ch kh6c nhau, s6 thut5 tlugc trinh bdy tr6n b6o

c6o tdi chinh c6 the sc bithay d6i theo quytit dinh cu6i cirng cta co quan thu6.

Nguy6n tic kti toin chi phi tri tru6'c

Chi phi trd trudc ld c6c chi phi thgc t6 da phAt sinh nhmg c6 1i6n quan d6n ki5t qua ho4t dQng sdn xu6t kinh doanh

cria nhi6u lcj, kti toan vi viQc k6t chuy6n c5c khodn chi phi n)y viro chi phi sirn xu6t kinh doanh cta c6c k! kt5 todn

sau.

56 nim
22 - 50ndm

10 ndm

06 - l0 ndm

03 - 08 n[m
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c6Nc ry c6 pnAx DUqc LIpu vA rrul. c prrAlt vIET NAM 86o c6o tii chinh

Eia chi: 56 227 tludng V4n Xudn, xd H4 M5, Ean Phuqng, He NOi Cho n6m tdi chinh k6t thric ngdy 3l rhang 12 ndm20l9

THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH fticptrrco)

Chi phi tri trudc duo. c phdn b6 theo phu<rng ph6p tlulng thing, bao g6m:

Losi chi phi

C6ng cy, dgng cg xu6t dung

Chi phi khu6n chai

Chi phi tra trudc khAc

Thdi eian philn bd

12 - 36 thing

24th6ng

06 -36th6ng

C6c khoin chi phi ffa tru6c dugc theo d6i chi ti6t theo ky ha.r. Tai thdi tli6m lflp b6o c6o tdi chinh, khoin chi phi tri
tru6c c6 thdi gian kh6ng qu6 12 thdnghoflc mQt chu lcj, kinh doanh kC tU thdi di6m tri tru6c dugc phdn lopi ld chi

phi tri t oO. ,iga, h4n, khodn chi phi tra mrdc c6 thdi gian tr6n 12 thdnghoflc hcrn mQt chu lcy kinh doanh k6 fi thdi

di6m tri trudc dugc ghi nhQn ld chi phi tri tru6c ddi han.

Nguy6n tfc ti6 to6n nq phf,i trf,

ViQc phdn lo4i c6c khoin phdi tr6 ld phii hd ngudi b6n, phii tri kh6c dugc thgc hiQn theo nguyCn tic:

- phdi trt ng1di btin: GOm c6c khodn phdi tr6 mang tinh chdt thuong mqi ph6t sinh ttr giao dlch mua hirng h6a,

dfch vg, tdi sin.

- Phdi trd ktttic: GOm c6c khoin phii tri L*r6ng c6 tinh thucrng m4i, kh6ng li6n quan dl5n giao dich mua, b6n, cung

cdp hdng h6a dich 4r (nhu: phdi trd vC c6c khoin BHXH, BHYT, BHTN, KPCD'. ').

Theo ddi cdc khodn phdi trd

C6c khodn phni trd dugc theo d6i chi ti6t theo kj,han g6c, ky hpn cdn lai t?i thdi <li6m b6o c6o, theo nguy6n tQ vd

theo tirng d5i tuqng. TAi thdi di6m lflp b6o c6o tdi chinh, khoin phdi trd c6 thdi h4n h6 ng cdn l4i kh6ng qtd 12

th6ng hoflc mQt chu ky kinh doanh dugc phdn lopi ld phni ffi ngin han, khodn phdi ffn c6 thdi gian tri ng cdn 14i h6n

t2thilnghoac hcrn mQt chu ky kinh doanh rlugc ghi nhfln ld kho6n phdi tr6 ddi han.

C6c khodn nq phii trA dugc ghi nhQn kh6ng th6p hon gi6 tri phni thanh todn.

Nguy6n tfc ghi nhfn vay

C6c khodn vay vir ng thu€ tdi chinh dugc theo d6i chi ti6t theo timg dOi tugng, hi h4n, rtguyen tQ. Tai thdi tli6m lflp

b6o c6o tdi chinh, khodn vay vd ng thu6 tdi chinh d6n h4n tri trong vong 12 th6ng hoflc mQt chu k] kinh doanh titSp

theo dugc phdn lopi ld vay vd ng thu6 tdi chinh ngin h4n, c6c khodn c6 thdi gian hd ng ft6n 12 thdng ho{c h<rn mOt

chu kj,kinh doanh ttugc ghi nhfln ld khodn vay vd ng thu6 tdi chinh ddi hqn.

C6c khoin vay th6a mdn clinh nghia cta c6c kho6n mUa tiCn tQ c6 g6c ngo4i tQ: Dugc d6nh gi5 lai tai thdi tti6m

3lll2l2)l9 theo t!' gi6 giao dich thgc tt5 cuOi W (xe* th€m Thuyiit minh IV. t).

Nguy6n tic ghi nh$n vir viin h6a cic khoin chi phi di vay

Ghi nhpn cli phi tli vty

Chi phf tti vay g6m chi phi ldi vay vi chi phi li6n quan tryc ti6p dtin khoin vay.

Chi phi tli vay dugc ghi nhpn vdo chi phi tai chinh trong ky khi ph6t sinh (trt c5c truong hqp v6n h6a theo quy dinh

cria chuAn muc k6 toSn vi€t Nam s6 16 "Chi phi di vay").

Chi phi ili vay ilrqc vdn hda

Chi phi rti vay ph6t sinh tu khoAn vay ri6ng c6 li6n quan tr.uc tir5p d6n viQc dAu tu xdy dtmg ho{c sdn xu6t mQt tdi sin

dd dang dugc tinh vdo gi6 tri cria tdi sin tl6 (iluqc viin ho6) sau khi dA trir di c6c khodn thu nh4p phSt sinh tu hoat

dQng d[u tu t?m thdi cria c6c khoin vay ndy. Chi phi tli vay tlugc v6n ho6 khi doanh nghiQp chac chdn thu dugc lo.'i

ich trong tucrng lai do sri dgng tdi sdn d6 vd chi phi l6i vay c6 th6 x6c dinh duo. c mQt c6ch tt6ng tin cdy'

=/.6

n
rd

rd

0
1P4

9.

10.

Bdtr thtrl,it minh ndy td mQt bA phdn hq thdnh yd phdi dtqc dqc cing vdi Btio ctio tdi chhh 13



coNG Ty cO PHAN DIIqc LrEU vA THII. c PHAM VIET NAM 86o c6o tiri chinh

Dia chi: S6 ZZI rluong Vqn Xudn, x6 H4 M6, Dan Phuqng, Hi NOi Cho n6m tdi chinh ki5t thric ngdy 31 thfung 12 ndm20l9

11.

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH (tiiptrrco)

p6i vOi c6c khodn v6n vay chung, hong d6 c6 sri dpng cho mgc tlich dAu tu xdy drmg hoflc s6n xu5t tai s6n dd dang

thi chi phi di vay v6n h6a dugc x6c dinh theo tf lQ v6n hOa ln di5i vdi chi phi lfly k6 binh qudn gia quy6n ph6t sinh

cho viQc dAu tu xdy dpg co bin ho{c sAn xu6t tai sin d6 theo quy ttinh tai ChuAn mlrc ki5 to6n s6 16- "Chi phi di

vat''.

ViQc v6n ho6 c6c chi phi tli vay sE ch6m dut khi c5c ho4t tlQng chri yi5u cAn thi6t cho viQc chuAn bf dua tai sdn dd

dang viro sri dgng hoflc b6n d5 hodn thdnh. Chi phi ili vayphSt sinh sau d6 dugc ghi nhQn vdo chi phi tdi chinh trong

kj,.

Trong ndm, C6ng ty ph6t sinh c6c khoin chi phi 16i vay v6n h6a vdo gi6 tri h0 th6ng ddy chuy6n sdn xuAt nu6c u5ng

th6o mQc d6ng chai.

Nguy6n tic ghi nhfn chi phi phii tri
Chi phi phii tr6 bao gdm gi6 t4 cbc kho6n chi phi tld dugc tinh vdo chi phi hoat dQng kinh doanh trong lqi,, nhmg
chua dugc thyc chi t4i ngdy k6t thric k! Gi chinh tr6n co s0 tl6m b6o nguy6n tic pht hqrp gita doanh thu vi chi phi.

Chi phi phdi tra tlugc ghi nhfln dga tr6n c6c u6c tinh hSp lf v6 s5 ti€n phdi tra cho c6c hdng h6a, dich vu d6 sri dpng,

bao g6m c5c khoin: ti6n tliQn, nu6c, iliQn tho4i...

Co sO xtic ttlnh cdc logi chi phi phdi trd

- Phdi trd chi phl ldm thang mdy: Cdncri hqp d6ng mua b6n, lip dAt bi k6t v6i nhd crng c6p.

- T'ich tru6c chi phl ldi tidn vay phdi trd trong trudng hqp vay rrd ldi sau: Cdn crl sti du ng g6c, thdi hqn, l6i su6t

6p dsng.

Nguy6n tic ghi nhfln v6n chri s& h['u

$ NguyAn tdc ghi nhQn vdn gdp cfia chfi sO hiru

V6n g6p cua chu sd hiru: Phin 5nh sO ttrgc t6 aa O6u tu cta c6c c6 dOng.

Q NguyAn dc ghi nhQn lqi nhuQn chua phAn phdi

Lgi nhu6n chua phdn ph6i pnan 6nh k6t qui kinh doanh (16i, 15) sau thu6 T"NDN vd tinh hinh phdn chia lgi nhuQn

ho{c xri lf 15 cr.ia C6ng ty. Lgi nhuQn chua phdn ph5i duqc theo d6i chi ti6t theo k6t qui ho4t tl6ng kinh doanh cria

timg ndm tdi chinh (nf,m trudc, ndm nay), d6ng thdi theo d6i chi tii5t theo tung nQi dung phAn chia lgi nhufln (trich

lgp c5c qu!, b6 sung V6n ilAu tu cria chri s0 hiru, chia c6 tuc, loi nhufln cho c6c c6 d6ng, cho c6c nhd ddu tu).

Nguy6n tic vh phuong ph6p ghi nh$n doanh thu

Dosnh thu bdn hdng hod

Doanh thu b6n hing h6a dugc ghi nhfln khi ktit qut giao dich dugc x5c itfnh mQt c6ch d6ng tin cfly vd C6ng ty c6 kh6

ndng thu dugc c6c lgi ich kinh tr5 tir giao dfch ndy. Doanh thu b6n hdng ilugc ghi nhfln khi phAn lon nhirng rui ro vh

lqi ich 16 quy6n sd hifu hdng ho6 dE dugc chuyCn giao cho ngudi mua. Doanh thu kh6ng tlugc ghi nh{n khi c6 cic
yt5u t6 kh6ng chdc chEn mang tinh trgng y6u ve ma ndng thu hOi cac kho6n ti6n b6n hdng ho{c c6 kh6 ndng bi trd lai.

Nguy6n tfc k6 to6n gi5 vi5n hdng b6n

Gi6 vtin hdng b6n tlugc ghi nhfln theo nguy6n tic phi hgp vdi doanh thu.

C6ng ty kh6ng ph6t sinh c6c khoin ghi gi6m gi5 vdn hdng b5n trong n5m.

15. Nguy6n tic ti6 to6n chi phi thi chinh

Chi phi tdi chinh bao g6m: chi phi tli vay v6n, 15 ch6nh lqch fi gi6.

Chi phi l6i vay ft6 cd sO trich trudc), 15 ch6nh l€ch ti gi6 ciahj b6o c6o dugc ghi nhdn dAy <hi trong ki'.
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CONG Ty cO PHAN DrIqc LrEU vA THI/C PHAM VIET NAM B5o c6o tii chinh

Dia chi: S6 227 ituong V4n Xudn, xi He M6, Dan Phugng, Ha NOi Cho nf,m tdi chffi t6t ttlic ngdy 31 thfung 12 ndm20l9

16.

THUYET MINH nAO CAO TAI CHiNllaiiiplteol

Chi phi b6n hing vd chi phi quin lf doanh nghiQp

Chi phi bdn hdng: Litc6c khodn chi phi thU" t6 ph6t sinh trong qu6 trinh b6n sin phAm, hdng ho5, cung c6p dlch vr;

nhu: chi phi bio qudn, d6ng g6i, vQn chuy6n.

Chi pht qadn t! doanh nghiQp:Lir citc chi phl quin $ chung, g6m chi phi luong nhdn vi6n b0 ph$n qu6n lf doanh

nghi-Qp (ti6n luong, ti6n cdng, c6c khoin phq c6p,...); chi phi vat [Cu v6n phdng, c6ng cp lao tlQng; tidn thu6 m6n bdi;

chi phi bing ti6n kh6c.

C6ng ty kh6ng ph5t sinh c5c khodn ghi gidm chi phi b6n hang vd quin $ doanh nghiQp trong n5m.

NguyQn tric vi phuong ph6p ghi nh$n chi phi thu6 thu nhflp doanh nghiQp hiQn hinh (xem Thuyh minh IV.6)

THONG TrN BO suNG cHo cAc KHoAN MVC TRINH BAy rRoNG BANG cAN o6r rE roAx

Tidn vi cdc khoin tucrng tluong tidn
55 cu6i nem Sii tIAu nIm

17.

v.

1.

Tidn mat

-. 
t

I len gur ngan nang

c0ng
C6c khoin tuong iluong ti6n

CQng ti6n vir c6c khoin tuong tlu'ong ti6n

2. Phii thu khdch hing
2.1 Phdi thu ngiin hgn cfia khdclt hdng

IWS SONICA AGRI FOODS

C6ng ty C6 phAn SENSPICES VIET NAM

S&S FAR EAST (S) PTE.LTD

C6ng ty C6 phAn DAu tu Thuong m4i Dich vu Mai Khang

C6ng ty TNHH TM vd sin xu6t Tu6n Minh

C6ng ty C6 phAn Thuong m4i Dich vtr C6ng nghQ Tii5n Dric

IWS PAK AFGHAN IMPEX

M/S DHANALAKSHMI ENTERPRISES

C6c kh6ch hing cdn l4i
c0ng

3. Trfl trufc cho ngudi bin
3.1 Trd trtrti'c cho ngudi btin ngiin hgn

C6ng ty CP TQp dodn Minh Cudng

Vfr DinhKhi6m

C6ng ty CP LQc Thi6n

C6ng ty C6 phAn Truy6n th6ng Quing c5o AFIA

C6ng ty TNHH Thang m6y Minh Long

C6ng ty TNHH MTV Thucmg mai MY LQ

C6c nhd cung c6p cdn l4i

Cqng

r22.695.554

1.748.503.937

t.729.947.604

9.612.693

1.871.199.491 1.739.s60.297

\

I
v

1.871.199.491 1.739.560.297

56 cu6i nlm 56 tIAu nxm

918.520.056

t.317.724.225

s05.000.000

407.088.000

103.631.116

501.344.707

3.542.952.505

10.546.140.000

2.263.709.000

2.777.724.225

601.000.000

15.707.55;
4.353.308.704 19.7s0.233.284

55 cu6i nrm 56 tIAu nim
746.543.110

2.374.122.200

1.000.000.000

224.t52.00;
260.839.492

l.000.000.00;

172.700.000

33 r.000.000

224.1s2.000

272.793.875

2.000.645.875

Bdn thryih ninh nay h nlAt bd phdn hnp thdnh vd phdi duEc dqc cilng vdi Bdo cdo tiii chinh

4.606.2s6.802
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cONc ry cO pnAx DrIgC l,lpu vA TIrUc pnAu upr xl.tvr B6o c6o tii chinh

Dla chi: 36 227 duong V4n Xudn, x5 HA M6, Ean Phuqng, Hi NOi Cho n6m tii chinh ti5t ttlic ngdy 3l thing 12 ndm20l9

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH uiaptteo)

Hing tiin kho
S6 cuiii nlm

Hdng mua tlang tli tr6n dudng

Nguy6n liPu, vQt liQu

C6ng cp, dpng cp

Thdnh phAm

Hdng h6a

cOng

5. Chi phi tri trufc
5.1 Chi phi *d trrbc ngiin hgn

C6ng cp dpng cq

Chi phi tra tru6c kh6c

c0ng

Sii tl0u n5m

Gid tri

17.3gs.l32J;6
r41.363.637

5.005.956.470

73.214.819.157

95.757.271.410

DVphd'ng Gid tri

16.350.183.861

2.228.719.87 |

41.937.176.334

- 60.516.140.066

56 cu5i nxm 56 tl6u nxm

62.s99.124

260.237.300

t84.987.147

111.572.981

322.836.424 296.560.128

4

(

\

)

5.2 Chi phi ftrt tudc ddi hgn

C6ng cq dUng cU

Chi phi khu6n chai

Chi phi trd tru6c kh6c

c0ng

Ting, giflm tdi sin cii ttinh vO hinh

Nguy6n gi6

56 dAu nam

Mua trong n6m

Gi6m [rh6c

^a /.so cuor nam

Hao mdn lui k6

56 dAu nam

Kh6u hao trong n6m

Gi6m kh6c
^a a.so cuor nam

Gi6 tr! cdn lgi
56 ctAu nam
^t l.so cuor nam

1.051.051.651 1.710.525.005

Quyin srh dqtng itdt Phdn mimmriy t{nh Tdng cQng

56 cuiii nem 56 tIAu nam

631.823.035

189.7s0.000

229.478.6t6

902.079.561

474.375.000

334.070.444

16.752.727.600 47.619.048

2ss.000.000

16.800.346.648

2ss.000.000

16.752.727.600 302.619.048 17.055.346.648

3.r74.604

4r.308.7 6t

3.174.604

4r.308.76r

44.4E3.365 44.483.36s

16.752.727.600 44.444.444 16.797.172.044

16.752.727.600 2s8.135.683 17.010.863.283

Trong d6:

NguyAn gid TSCD crlii ndm dd khiiu hao hA nhwngvdn cdn s* dqng: 0 WD

NguyAn gid TSCD 
"rdi 

nd* chd thanh li': 0 WD
Gid tt'i cdn lqi 

"udi 
ttl' ct)a TSCD v6 hinh dd ding thd chiip, cam c6 cho vay: 0 WD

Bdn thqdt ninh ndy ld mQt b0 phdn hqp thdnh vd phdi dtqc dqc cilng i'di Bdo crio tdi chitth 16



gONG Ty c0 rHAN Drtqc LrEU vA TIil.I. c PHAM vIEr NAM B6o c6o tiri chinh

Dia chi: 36 ZZ7 tludrng V4n Xu6n, x5 Ha M6, Dan Phuqng, Ha NOi Cho n6m tdi chinh k6t thric ngdy 3l thdng 12 ndm20l9

THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH ftrdptteo)

Ting, giim tiri sin c5 ilinh hfru hinh

Nhir cfra vft
ki6n trfic

7.

M6y m6c thii6t
bi

Phuong tiQn Thi6t bidgng
v$n tii cg quin lf C0ng

9.961.607.6s7 42.002.4s2.995 2.031.405.455 1.083.927.36s 55.079.393.472

394.100.182 394.100.182

Nguy6n gif
56 dAu nim

- Mua sim m6i
- Thanh lj', nhuqng b6n

^| ^.so cuol nam

Gi6 trihao mdn
56 dau nam

- KhAu hao trong n6m

- Thanh lf, nhugng brtur

^t t. -so cuor nam

Gid tr!cdn l4i
S5 dAu nam

^t t.
so cuor nam

Trong d6:

9.961.607.657 42.002.4s2.99s 2.031.405.455 1.478.027.547 55.473.493.654

t50.933.448

4s2.800.344

603.733.792

1.401.363.220

4.200.24s.304

5"601.608524

288.633.295

309.308.628

76.578.263

225.rts.884

ffi

1.9r7.s08.226

s.t87.470.t60

7.104.978.386s97.941.923

9.810.674.209 40.601.089.775 1.742.772.160

9.357.873.86s 36.400.844.471 1.433.463.532

1.007.349.102 53.161.885.246

1.176.333.400 48.368.s15.268

Sii tlAu nem

343.282.000
343.282.000

Sli tliu nnm

Gid tri

--

SO cd khd udrtg

trd n{
338.088.340

121.000.000

195.580.000

303.600.52s

-a

a'P'/
nd

I

\
,<

Nguy\n gid TSCE criii ndm dd khiiu hao hh nhwtg vdn cdn s* d4ng: 0 WD
NguyAn gid TSCE cuaii ndm chd thqnh [t: 0 WD
Gid tri cdn lqi cudt ti, ctra TSCD dd ding thii chiip, 

"dm 
cii cho vay: 34.326.914.268 WD

8. Tii sin dO dang diri h4n
8'1 xav dqrng co bdrt do dang 

s6 cuiii nam

Xdy dpg co bin
C0ng

9. Phii trfl nguai b6n
9.1 Phdi firt ngrdi btin ngdn hgn

56 cuiii nxm

_@lrl0 ttl

COng ty Co phdn in H6ng Hd

C6ng ty TNHH C6ng nghQ sdrn xuSt

Ecotech ViQt Nam

C6ng ty TNHH Kinh doanh vi clAu

tu todn cAu 3K Forest

C6ng ty TNHH Ti6p vfln Qu6c t6 nr
C6ng ty TNHH SAN MIGUEL
YAMAMURA Hdi Phdng

C6ng ty C6 phAn Sin xu6t ndp nrit

ViQtNam
C6ng ty TNHH Ho5 Dugc phAm

H6ng Th6i

L6 ThiNdm
C6c nhi crng c5p cdn l4i

c0ng

trd n(
Lt.574.700tt.574.700 338.088.340

121.000.000

r 9s.580.000

303.600.525

r.049.334.s28

27s.047.964

216.857.143

244.930.000

1.049.334.528

275.047.964

216.857.143

244.930.000

343.148.228

79.800.000

266.098.607

79.800.000

266.098.607

2.140.892.563 1.797.744.335 't.304.167.472 1.304.767.472

Bin thul,dt ntinh ndy h nlAt bO phdn hqp thdnh vd phdi dtrqc dqc cing v6i Bdo cdo tdi chitth 17



cdNc ry c6 pnAN DUqc lrpu vA rnU. c pnAu vIET NAM B6o c6o tii chinh

Dia chi: 36 227 cluong V4n Xudn, xE H4 M6, Dan Phuqng, He NOi Cho n[m tdi chinh ki5t thric ngdy 3l thing 12 ndm20l9

THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH $iaptrteo)

10. Ngudi mua tri ti6n trudc
10.1 NgrN maa trd tiin trr6c ngin hgn

Jetmall spioso and masala private limited

IWS-MD. Mominul Hoque

Great Aravind Co., Ltd

Nd/S DAS IMPEX
IWS. Saleha Rahman

AGRICOM LANKA PVT LTD
c0ng

11. Thu6vir c6c khoin phf,i nQp Nhi nudc
11.1 ThudphdinQp

sii cu6i nam S5 tl6u nIm
216.r7 r.830

169.855.000

1.833.s05.900

t.234.926.000

21.6.171.830

789.264.000

2.433.564.000

793.800.000

1.234.926.000

l.120.080.000

3.454.458.730 6.587.805.830

Sii tliu nam
56 ph6i nQp

trong nim
2.260.791.537

380.919.711

4.000.000

s6 da nQp trong
ntrm

Sii cu6i nrm

1.317.060.124 2.060.791.537

I 10.042.98 I 395 .319 .7ll
4.000.000

lfhui5 thu nhQp doanh nghiQp

Thui5 thu nh4p c6 nh6n

C6c 1o4i thu6 khric

Phi, 19 phi vd c6c kho6n phai nQp

kh6c

C0ng

Chi phi phii tri
Chi phi phni trt ngiin hqn

Phai ffa chi phi thang m6y

Phdi tri 15i vay
c0ng

3.500.000 3.500.000

1.301.503.105 2.645.711.248 1.491.103.10s 2.4s6.1r1.248

55 cu6i nem 56 tIAu nem

33 r.000.000

77.749.333

89.402.390 408.749.333

56 cu6i nem S5 tIAu nem

16.221.663 t0.517.874

12.006.000

8.004.000

16.221.663 30.527.874

Sii cu5i nem

1.t77.060.124

124.442.981
4

\Or

$r

)flI

rc

B

0\12.

12.1

89.402.390

13. Phii trf, kh6c
13.1 Phdi trd ngiin hgn khdc

. .:
Bao hlem xa nol

86o hi6m y t6

B6o hi6m th6t nghiep

c0ng

14. Vay vir ng thu6 tii chfnh
14.1 Vay vit nq thaA tdi chinh ngiin hqn

S5 tIAu nIm Trong n5m

Gi6 tri S5 c6 khi
nlng tri ng

Gi6m Ci,e tri S5 c6 khiTIng

Vay ngin hgn

Ng6n hing TMCp Xu6t nhQp r'646'e34'2s0

kh6u (i)

Ngdn hang TMCP DAu tu vd 39'345 355'934

ph6t trien vict Nam - cN
Hodi Drlc (ii)

Ng0n hang TMCP Phuong

DOng oCB (iii)

nlng tri nq

19.693j74.980 5.431.658.600 5.431.658.6001.646.934.250 23.478.499.330

39.345.355.934 82.113.926.450

L2.308.824.447

81.266.819.91 5

8.129.231.007

40.t92.462.469 40.192.462.469

4.179.593.440 4.179.593.440

Bdn thuyh ninh ndy ld ntQt b6 phdn ho;p thdnh t'd phdi darlc dqc cilng tbi Beio crio tdi chinh 18



coNG Ty cO PHAN DrIgc LrEU vA rrttl. c PHAM VIET NAM 86o c6o tii chinh

Dia chi: 36 227 rluong V4n Xudn, xi Ha M6, Dan Phuqng, He NOi Cho n[m tdi chinh ti5t ttnic ngdy 3l thdng 12 ndm20l9

THUYET MINH BAo cAo TAI CHINH 6rap rteol

Sii tl6u nxm Trong nim 56 cutii nrm

Gi6 tri 56 c6 khi Ting Gi6m
nlng tri nq

Gi6 tr! SO c6 khi
nEng tri ng

Vay ddi hgn ildn hgn trd

Ngdn hang TMCp Ddu tu vd 900.000.000 900.000'000 1.200.000.000 900'000 000 1'200'000 000 1'200'000'000

ph6t tri6n ViCt Nam - CN

Hodi Dt?c (iv)

C0ng 41.892.290.184 41.892_290.184 119.101.2s0.227 109.989.82s.902 51.003.714.509 51.003.714.509

Chi tia cdc khoan vay ngdn hdng vit ciic c6ng ty tdi chinh ngin hqn

(i): Khodn vay Ng6n hdng TMCP XuAt nhQp khAu ViQt Nam - CN HA NQi theo Ho.p d6ng tin dlmg sO tOOt-raV-
190058537 t'rgity 1710612019. Han mric c6p tin dpng 5.500.000.000 ddng ho{c ngo4i tQ tuong duong. MUc dfch b6

srrng v6n luu dQng phUc W ho4t dQng kinh doanh m4t hdng qu6, h6i, n6ng san c6c lo4i. Thoi h4n cAp hpn mric 12

th6ng vd thd'i h4n vay theo timg khC udc nhpn ng ph6t sinh trong k!. Thoi h4n t5i da cria c6c khoirn vay trong han

mric: kh6ng qu6 06 th6ng. LIi su6t dugc quy dinh tr6n tung Hqp d6ng tin dqng cr,r th6. Tdi sdn dim b6o ld tri giri

quy6n sri dpng d6t tr€n thria adt s6 qZl, dimg t6n Ong Biri Ti6n QuOc cing vg lA Ba Bii Thi Mti, tri gi6:

1.440.000.000 d6ng; khoin tin chdp 4.420.000.000 tl6ng vd hqp d6ng th6 ch6p ,O tgtSZZ ngity 2710312019 t4i vAn

phdng c6ng chimg ViQt TP He Noi.

(ii): Khoin vay Ngdn hdng TMCP DAu tu vd Ph5t tri6n ViQt Nam - CN Holi Dric theo Hqp tt6ng hqn mric tin dpng

sO OttZOtgttOl62562lHDTD ngdy 2610812019. Han muc c5p tin dpng 50.000.000.000 d6ng. Mqc dich: b6 sung ,r6n

luu dQng, b6o 16nh, thanh toAn, mb LlC. Thoi han c6p hqn muc 12 th6ng. Thd'i hpn cho vay quy dinh tr6n c6c hqp

d6ng tin dgng cq the. Lei su6t ruy duo.'c quy dinh tr6n hqp d6ng tin dqng cU th6. Tdi s6m dim b6o quy tiinh trong ho.p

d6ng th6 ch6p b6t dQng s6n s6 OttzOtSttOl62562iHDBD ngdy 15l)5l2}l9 gita Ong Bti Ti6n Vinh cirng vg ld Bd

Bni ThiH6ng Dung vdi Ngdn hdng TMCP DAu m vd Ph6t hi6n ViQt Nam, tri gi6: 1.440.000.000 d6ng.

(iii): Khodn vay NgAn hdng TMCP Phuong D6ng OCB - CN Ha NQi theo Ho.p d6ng tin dung s6 OOtOlZOtg/HDTD-

OCB-DN ngity 1710112019 v6i h4n mric cho vay ng6n h4n t6i da le 10.000.000.000 \rND hoflc ngo4i tQ tucmg

duong, mpc dich: "86 sung v6n luu dQng phqc vU viQc sin xu6t kinh doanh nuoc udng th6o dugc, ti6u, qu6, h6i" vir

"Chit5t kh6u lOi pnltiu kdm bQ chring tir xu6t khAu theo phuong ph6p thu tin dgng (L/C) vd Nho thu trA ngay (D/P)".

G6c vay cuOi tcj, \d 2.249.253.840 VND vd 86.210 USD. Thdi han duy tri h4n mfc tin dgng li 12 thing. LZi suAt

dugc quy dinh tr6n tirng Hop d6ng tin dung cp thC. Tai sdn dim bio bao g6m Quy6n st dung d6t crja 6ng Biri 'ti5n

Vinh, Bi Nguy6n Thi Mii, Ba Bni Thi H6ng Dung vir ti6n grii, bAt OOng sdn, phuong ti6n vqn tai cria B6n dugc c6p

tin dqng.

14.2 Yav vri nq thu4 fii chinh ddi ltqut

56 ttiu nem Trong ndm 55 cu6i nlm

=
1!

In
ii,l

.t,

T

4.-

Gi6 tri 56 c6 khi
n5ng tri nq

Ngdn hdng TMCP DAu tu va pnat ---?i6h6ibd 
-4,o-06f'00.00d

tri0n Viet Nam - CN Hodi Dtic

TIng Gi6 tr! 56 c6 khi

fi6'0ffiLd 3,40066ffi6 'uifn6:;ffi#

(ir)

c0ng 4.600.000.000 4.600.000.000 - 1.200.000.000 3.400.000.000 3.400.000.000

Cht Uh cdc khodn vay ngiin hdng vd cdc c6ng ty tdi ch{nh ddi hqn

(iv): Klroin vay Ngdn hdng DAu tu vd phSt trii5n Vi6t Nam - Chi nh6nh Hodi Dric theo ho.p d6ng tin dgng sO OtlZOtl t
10162562 dirng dC dAu tu dAy chuy6n nu6c thiio mQc d6ng chai c6ng srr6t 4000 sin phAm/gio. Thd'i h4n vay: 60

th6ng, 16i so6t tha n6i, dieu chinh 03 thdng mQt lAn theo ngu1,6n tdc ldi ti6n grf i ti6t kiQrn VND cQng bi6n dd 4%.

Khodn vay ndy dugc ddm b6o bing hqp d6ng th6 ch6p tdi s6n sO OglZOtSlt 01625621HD'|C ngdy 2610612018, vdi tdi

sAn th6 ch6p ld: hQ th6ng sdn xuAt nuoc thdo rnQc d6ng chai ddng bQ, c6ng suAt 4.000 sin phAm/gio.

t9Bdn thu1,y'1 nrinh ndy h mAt b0 phdn hqp thdnh vii phdi dtrlc doc ciutg t'6i Bdo cdo tdi chinh



cONc ry cO plrAx DUqC LIEU vA THTIC pnAu VIET NAM 86o c5o tii chinh

Dia chi: S6 ZZZ ituong V4n Xu6n, xi H4 M6, Dan Phugng, Hd NOi Cho ndm tdi chfnh kiit thric ngdy 31 thing 12 ndm20l9

THUYET MINH BAO CAO fAt CniNH 6itt'plteol

15. V5n chri s& hfru
15.1 BdnS itdi chiiiu bidn dQng crta vdn chfi s0 lrftu

Ydn itdu tr cfiq chfi
s0 htu

Lqi nhuQn sau thud
chua phfrn phiii

c0ng

SO aAu nim trudc

TEng v6n trong n6m trudc

Lgi nhufln hong n6m trudc

56 du cu6i n5m tru6clDAu nIm nay

Lqi nhuQn trong ndm

56 ou cu6i nrm nay

15.2 cni Ai* vdn gdp criu chfi s0 httu

Cd dAng sting lQp

6ng Biri Titin Vinh

6ng Phqm C6ng Thdnh

Ong Nguy6n Th6 Hing
Ctfrc cd dAng klm

Bd Nguy6n Thi Mti
Bd LC Thi Mai

Ctic cd itilng ci,n lgi
c0ng

88.000.000.000 8.049.357 .057

s.6s7.518.390

96.049.357.057

s.5s7.518.390

88.000.000.000 13.706.875.447 101.706.875.447

9.03s.067922 9.035.067.922

88.000.000.000 22.741.943.369 110.741.943.369

Sii cudi nam Sii tIAu n5m

15.000,000.000

2.500.000.000

2.s00.000.000

16.800.000.000

10.000.000.000

41.200.000.000

15.000.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

25.000.000.000

10.000.000.000

33.000.000.000

t)

I

lrl

r(
r(

.1
88.000.000.000 88.000.000.000

15.3 Cdc giao dlch vi vdn v6i cdc chri sO hfru vd phdn phdi cd tftc, chia lqi nlruQn

NIm nay

V6n dAu tu cira chri sd hiru
. -,r , -:+ von gop oau nanl

+ V6n g6p ting trong n5m

+ V6n g6p gi6m trong nIm
. .,L , i.+ von gop cuor nam

C6 tuc, lo.'i nhu6n d6 chia

1s.4 Cd phitfu

sii cu5i nim

Ndm truri'c

88.000.000.000 88.000.000.000

88.000.000.000 88.000.000.000

Sii tIAu nrm

56 luqng c6 phi6u ddng $i phrit hdnh

56 luong c6 phi6u d6 ph6t hdnh/b5n ra c6ng chring
^: ,.! , : , ^- co phteu pno tnong
^: ..:- Lo phteu ru dat

St5 luqng c6 phii5u tlugc mua l4i

56 luqng c6 phi6u clang luu hdnh

- CO phiiiu phd th6ng
^: ,.:- LA phteu tu dat

MQnh gi6 c6 phii5u dang luu hdnh: 10.000 VND

8.800.000

8.800.000

8.800.000

8.800.00;

8.800.000

8.800.000

8.800.000

8.800.000

8.800.000

8.800.000

Ban thul'& ninh niy ld m6t bQ phdn hop thdnh vd phdi tluoc dpc cilng v6i Bdo cdo trii chinh 20



cONc ry cO pnAx DrIeC LIEU vA rml. c pnAnn vrFr x.Llt 86o c6o tii chfnh

Dia chi: S6 ZZI tluong Vgn Xudn, xd H4 M6, Dan Phugng, Ha NOi Cho ndm tdi chinh k6t thric ngdy 3l thing 12 ndm20l9

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH ftidptrrco)

vr. rn6Nc rnr sO slnrc cHo cAc rnoAx urqc rninn nAv rRoNG nAo cAo xnt euA HoAT
DSNG KINH DOANH

1. Doanh thu bin hirng vir cung c6p dich vg
1.1 Doanh thu bdn hdng vdr cung cdp dlch vy

122.709.407.239

20.866.093.545

NIm tru6c

203.90s.827.437

4.100.278.666

208.006.106.103

Nim truri'c

184.722.663.049

2.646.067.670,00
187.368.730.719

NIm trutc
562.263

239.281.400

239.843.663

NIm tru6c

2.293.437.014

t44.531.489

2.437.968.s03

NIm truric

2.160.627.164

117.496.475

190.239.195

1.166.107

5.918.464.082

71.500.000

8.46s.493.623

Nim truri'c

534.604.243

68.000.995

323.436.485
219.425.43r

9.039.091

1.516.649.1 I I

49.528.105

2.720.683.461

NIm nay

Doanh thu b6n hdng

Doanh thu b5n thdnh phAm

cOng

Gi6 v6n hing b6n

Gi6 v6n cta hdng ho6 dI b6n

Gi6 v6n cria thdnh phAm dd b6n

cOng

Doanh thu ho4t ilQng tiri chfnh

L6i tiAn gii, tiAn cho vay

Lii ch6nh lech ri gi5

c0ng

Chi phi tii chinh

Chi phi ldi vay

L5 chdnh lech li gi5

c0ng

Chi phi bfn hing

Chi phi nh6n vi6n

Chi phi vflt liQu, bao bi

Chi phi dgng cp, dO dtng

Chi phi kh6u hao TSCD

Chi phi dich 4r mua ngoiri

Chi phi bing tidn kh6c

cOng

Chi phi quin lf doanh nghiQp

Chi phi nhdn vi6n qu6n llf

Chi phi vflt liQu quan ly

Chi phi 0O aung vdn phdng

Chi phi kh6u hao TSCD

Thu6, phi vd lQ phi

Chi phi dlch vu mua ngoii
Chi phi bing ti6n kh6c

cOng

143.s7s.s00.784

2.

3.

Nim nay

99.768.509.556

1t.783.407.480
111.551.917.036

))

Y

l]r

ir

)
,,

4.

Nim nay

67t.170

93.080.174

93.751.344

NIm nay

4.341.018.391

16.802.850

4.357.821.241

5.

NIm nay

6.896.467.083

52.292.875

418.726.957

34.280.832

5.602.298.191

470.590.913

13.474.656.851

6.

Nim nay

1.510.726.729

203.157.744

371.558.075

291.552.7 53

11.123.747

999.684.516

173.350.489

Bdn tht\,& minh ndy ld m6t b6 phdn hop thdnh t,d phdi duqc dpc cilng t'6i Btio cdo tdi chinh

3.561.154.053

21



cdNc rv c6'pnAN DLIoc LIEU vA rrtlc puAvt vrEr xnvr B6o c6o tdi chinh

Dia chi: 56 227 duong V4n Xudn, xd Hq M6, Dan Phuo-ng, Ha NOi Cho ndrn tdi chinh t<t5t tntic ngdy 31 th6ng 12 ndm2019

THUYET MINH BAo cAo rAI CHiltlf r,,tr,n*t

Thu nh$p kh6c

Ti6n phpt thu dugc

C6c kho6n kh6c

cOng

Chi phi khfc

C6c kho6n b6i ttrucrng hqp d6ng

C6c khoin bi phat

c0ng

Chi phi sin xu6t kinh doanh theo y6u t6

Chi phi nguydn liQu, vQt liQu

Chi phi nhAn c6ng

Chi phi c6ng cu, dUng cU

Chi phi kh6u hao TSCD

Chi phi dfch 4r mua ngohi

Chi phi kh6c b[ng tiAn

cOng

chi phi thu6 TNDN hiQn hdrnh

Chi phi tfruiS nfON tinh tr6n thu nhQp chiu thu6 n6m hign

hanh

DiAu chinh chi phi thui5 T-ttON cta c5c ndm tru6c vdo chi
phi thu6 thu nhQp hiQn hdnh ndm nay
T6ng chi pht thuil rNoN niQn hdnh

Lgi nhu$n(lSl ttruAn trufc thu5

Cdc tlidu chinh tine/(eif,m) Ioi nhuAn/06) theo k6 tofn
C6c khoin ili€u chinh tdng

Chi phi kh6ng hqp ry, hqp lQ

C6c lfioin ttiAu chinh eiam
Lgi nhu$n(151 ai6u chinh trufc thu6 chua trir 16 n5m

trurfc
Li ndm tru6c chuy6n sang

Thu nhflp chlu thuiS u6c tinh ndm hiQn hdnh

Thu6 su6t

Thu6 TNDN phii tri ufc tinh nim hiQn hirnh

NIm nay

789.264.000

275.736

789.539.736

Ntrm nay

209.340.000

8.043.224

217.383.224

NIm nay

7.187.509.023

10.068.648.941

1.418.057.881

5.228.778.921

7.031.s03.568

66t.896.649
31.596.394.983

Nim nay

2.260.791.537

2.260.791.s37

Ntrm nay

11.295.859.459

8.098.224

8.098.224

8.098.224

11.303.9s7.683

11.303.957.683

20v,

2.391.190.664

3.310.7 64.730

742.861.711

1.840.392.024

1 .639.748.234

130.067.196

NIm trurfc

5.2r0.401
s.210.401

Ndm tru'6'c

122.618.011

51.014.242

173.632.313

9.

NIm truri'c

{
I

fl

z

,10.

16.061.024.625

NIm trufc
1.427.060.124

73.034

1.427.133.158

Thu6 thu nhqp doanli nghiQp hi€n hdnh phdi trA dugc x6c dinh dga tr6n thu nh6p chiu thu6 cta ndm hiQn t4i. Thu

nhflp chiu thu6 cua C6ng ty khSc voi thu nh6p duo. c b6o c6o trong B5o c5o k6t qu6 hoat dQng kinh doanh vi thu nhpp

chju thu6 kh6ng bao g6m c5c khoin mqc thu nhqp chiu thu6 hay chi phi duo. c kh6u tru cho muc dich tinh thu6 trong

c6c ndm kh6c vd cflng kh6ng bao g6m c6c khoin mpc kh6ng phAi chiu thu6 hay kh6ng dugc kh6u tru cho mqc dich

tinh thui5. Thu6 thu nhqp doanh nghiQp hiQn hdnh phii trd cria C6ng ty dugc tinh theo thu6 suAt di ban hdnh dt5n ngdy

k6t thric hj,k6 toiin ndrn.

Duoi d6y ld bdng chi ti6t chi phi thuti thu nhflp doanh nghi6p hiQn hdnh phrit sinh trong ndrn cta C6ng ry:
Nim tru6'c

7.084.6s1.548

s0.649.071

50.649.07 |
50.649.07r

7.13s.300.619

7.135.300.619
20Yi

1.427.060.124

Ban thq,fi n1ip7 ndy td rnQt b0 phdn hqp thdnh vd phdi drqc doc cing vdi Bao cdo tdi chirth

2.260.791.s37
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cONc ry c6 pnAN Dr.fO. c LrpU vA rrnl. c pnAna vIET NAM 86o c6o tii chinh

Dia chi: S6 ZZI ttudng V4n Xudn, xd H4 M6, Dan Phuqng, Hd NOi Cho ndm tdi chinh ki5t thric ngdy 3l thdng 12 ndm20l9

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH uiepttteol

I l. Lii ccr bin tr6n c6 phi6u

Ldi co bdn tr6n cd phit5u dugc tinh bdng c6ch chia 1o. i nhuqn ho{c 16 sau thu6 phdn bd cho c6 d6ng sd hiru c6 phitiu

ph6 th6ng crla C6ng ty cho s6 lugng binh qu6n gia quy6n cta s6 c6 phit5u phO thOng dang luu hinh trong kj,.

C6ng ty sri dpng c6c th6ng tin sau d6 tintr l6i co bin tr6n c6 phit5u:

NIm nay

9.035.067.922

Nim tru6r
5.657.518.390Loi nhudn k6 toAn sau thu6 thu nhdp doanh nghiQp

C6c kho6n di6u chinh tdng, gi6m lgi nhufln k6 todn dC x5c dinh lqi nhudn phdn

b6 cho cO dOng sd hiru c6 phi6u ph6 th6ng

Lgi nhu4n phdn b6 cho c6 d6ng sd htu c6 phAn ph6 th6ng cria C6ng ty

56 trich qu! khen thu6ng phric lqi trong ndm

C6 phi6u ph6 th6ng dang luu hdnh binh quAn trong ndm (*)
Lii ccr bf,n tr6n c6 phiiiu

C6 phi6u ph6 ttrOng tlang luu hanh binh qu6n dAu ndm

56 luqng c6 phii5u ph6t hanh thdm luu hanh binh quAn trong ndm

Tru: Si5 luqng c6 phir5u qu! mua l4i binh qutn trong ndm

C6 phii5u ph6 ttrOng luu hdnh binh quAn trong nf,m

NITING THONG TIN KHAC

9_03s.067.922 5.657.518.390

8.800.000

1.027

8.800.000

643

(*) C6 phi6u ph6 th6ng dang luu hanh binh qudn trong ndm dugc x6c dinh nhu sau:

Nim nay Ndm tru6'c

8.800.000

8.800.000

8.800.000

8.800.000

)

,)

I
s
.t

vI.

2.1

Cfc sg'kiQn phft sinh sau ngiy k6t thric nIm tii chinh

Kh6ng c6 sg kiQn ndo ph6t sinh sau ngdy ktit thric ni6n dQ c6 dnh hu6ng trgng y6u hoflc c6 th6 g6y 6nh huong trgng

y6u dt5n hopt itQng cta C6ng ty vd k6t qui ho4t dQng kinh doanh cria C6ng ty trong c6c kj sau ngdy k6t thric ni6n cIQ

k6 toan.

Giao dich v6'i cfc b6n li6n quan

C6c b6n duo-c xem li cdc b6n li6n quan k4ri mQt b6n c6 khi ndng kitim so6t phia b6n kia ho[c tgo ra dnh hu6rrg d6ng

te a5i vOi b6n kia trong c5c quyi5t Ointr vC tdi chinh vi kinh doanh. C6c b6n c6 li6n quan 12r c6c doanh nghiQp kC ci
c6ng ty me, c6ng ty con, c5c c6 nhAn tryc ti6p hay gi6n ti6p qua mQt hoflc nli6u trung gian c6 quy6n ki6m so6t C6ng

ty ho4c chiu sg kitim sorit cria C6ng ty, hodc cing chung sU ki6m so6t v6i C6ng ry. C5c b6n 1i6n k6t, c6c c6 nhAn t4rc
.i ., ..a J '

ti€p ho4c gi6n ti6p nf,m quy6n bi6u quydt cria C6ng ty md c6 6nh hu6ng d6ng k6 il6i v6i C6ng ty, nhfrng chric tr6ch

qudn ly cht ch6t nhu Gi6m doc, vien chuc cua C6ng ty, nlrting thdnh vi6n m4t thi6t trong gia dinh cta c6c c6 nhAn

ho{c c6c b6n 1i6n kt5t nay hofc nhftng c6ng ty li6n kt5t v6i c6c c6 nhdn ndy ctng dugc coi ld b6n 1i6n quan.

Giao rtlclt tril ctic thdnh viAn quht $, chri chfu vd ctic ctl nhLn cd liOn quan

C5c thdnh vi6n qudLn ljz chu ch6t vh c6c c6 nh6n c6 li6n quan g6m: c6c thdnh vi6n HQi d6ng qudn tri, Ban GiSm c16c

vd c5c thdnh vi6n mflt thi6t trong gia dinh c5c c6 nh6n niry.

Giao dlch v6'i c6c thdnh vi6n qudn ly chri ch6t vd c6c cA rirdn c6 1i6n quan nhu sau:

Nim nay Nim truri'c

Ban Gidm itdc
,t

Luong va pnu cap

2.2 Cdc cd nhdn cd fiAn quan

Danh sSch cdc c6 nhdn c6 li6n quan voi C6ng ty gdm:

79.800.000

TGn cf nh6n

Bd Nguy6n ThiMii
M5i quan hQ

C6 d6ng lon

Bdn thuydt ninh ndlt td ngt bO phdn hqp thdnh vd phdi dtr(rc d7c cilngv6'i Btio cdo rdi chinh

320.647.000
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cONc ry co pnAN Drrqc npu vA rIilJc pnAvr vlpr NAM B5o c6o tii chfnh

Dia chi: S6 ZZI rtudmg V4n Xu6n, xd H? M5, Ean Phugng, He NOi Cho ndm tdi chinh tl5t ttrfc ngdy 31 thdng 12 ndm2019

2.3

Ntrm nay

610.000.000

8.705. r 60.000

NIm tru'6'c

Chinh sdch gid cd il6ivhi cric giao dlch giiba COng ty vd cdc bAn fiAn quan khdc

ViQc mua hdng h6a vd dich v.u tt c6c b6n li6n quan dugc thUc hien theo gi6 th6a thu{n.

C6c khodn c6ng ng phdi thu kh6ng c6 bio dim vd sE dugc thanh to6n bing ti6n. Kh6ng c6 khoirn dg phdng ph6i thu

kh6 ddi nho du-o. c lQp cho c6c kho6n ng phii thu tu c6c b6n li6n quan.

Thdng tin so sinh
Th6ng tin so s6nh dugc trinh bdy theo s5 tigu tu 86o c6o tdi chinh ndm 2018 de dugc ki,5m to5n bdi C6ng ty TNHH
Ki6m to6n BDO.

56 tIAu n5m

601.000.000

L4p ngdy 23 thing 03 nlnt 2020

T6ng GiSm tliicK5 to6n tru0ng

Vfl Thi Bich Nhung

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH 6idplteol

Cdc bAn fiAn quan khdc

Danh sSch c6c b6n li6n quan kh6c v6'i Cdng ty g6m:

B6n li6n quan M5i quan hQ

C$ng ty TNHH Thuong m4i vi Ba LC Thi Mai - Thdnh vi6n HDQT ld Gi5m tl6c C6ng ty TNHH Thuong m4i vd

Sin xu6t TuAn Minh S6n xu6t Tu6n Minh

Giao dich vdi c5c b6n 1i6n quan nhy trong ndm nhu sau:

COng ty TNHH Thwong rugi vd Sdn xutit T'udn Minh

Mua hdng h6a
..1 , .

I nu tlen nang

Ngudi lflp bi6u

Tai ngdy k6t thric ndm tdi chinh, s6 du ph6i thu, phdi trd v6i c6c b6n li6n quan kh6c nhu sau:

Sii cuiii n5m

No ohdi thu

C6ng ty TNHH Thucmg mpi vd Sin xu6t TuAn Minh

C0ng

@*\07 CONG TY \.r'
>l [,u PHAN I .ll-

Phgm Cdng Thinh

Bdn thu1,6t ntitth ndy ld nt6t bA phdn hop thdnh vd phdi chroc dqc cting t6i Brio cdo tdi chfuh 24
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