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Công ty Cә phҫn Dӏch vө Tәng hӧp Sài Gòn
Bҧng cân ÿӕi kӃ toán riêng tҥi ngày 31 tháng 12 năm 2013
Mүu B 01 – DN
Mã ThuyӃt
sӕ
minh

31/12/2013
VND

31/12/2012
VND

TÀI SҦN
Tài sҧn ngҳn hҥn
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)

100

TiӅn và các khoҧn tѭѫng ÿѭѫng tiӅn
TiӅn
Các khoҧn tѭѫng ÿѭѫng tiӅn

110
111
112

Các khoҧn ÿҫu tѭ tài chính ngҳn hҥn
Các khoҧn ÿҫu tѭ ngҳn hҥn
Dӵ phòng giҧm giá ÿҫu tѭ tài chính
ngҳn hҥn

120
121

Các khoҧn phҧi thu ngҳn hҥn
Phҧi thu khách hàng
Trҧ trѭӟc cho ngѭӡi bán
Các khoҧn phҧi thu khác

130
131
132
135

Hàng tӗn kho

140

Tài sҧn ngҳn hҥn khác
Chi phí trҧ trѭӟc ngҳn hҥn
ThuӃ giá trӏ gia tăng ÿѭӧc khҩu trӯ
ThuӃ phҧi thu Nhà nѭӟc
Tài sҧn ngҳn hҥn khác

150
151
152
154
158

187.523.929.721

106.291.440.413

4

24.515.494.949
13.647.729.787
10.867.765.162

4.455.549.627
4.455.549.627
-

5

42.673.301.361
61.954.136.000

12.880.000.000
54.800.000.000

(19.280.834.639)

(41.920.000.000)

6

117.799.354.716
6.449.948.663
85.799.625.113
25.549.780.940

84.755.837.466
14.296.090.285
20.750.113.731
49.709.633.450

7

43.813.382

106.619.587

2.491.965.313
386.504.617
38.130.512
2.067.330.184

4.093.433.733
7.916.671
917.360.319
3.168.156.743

129
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Công ty Cә phҫn Dӏch vө Tәng hӧp Sài Gòn
Bҧng cân ÿӕi kӃ toán riêng tҥi ngày 31 tháng 12 năm 2013 (tiӃp theo)
Mүu B 01 – DN
Mã ThuyӃt
sӕ
minh

31/12/2013
VND

31/12/2012
VND

1.294.785.898.150

1.286.666.428.487

76.845.621.247
76.845.621.247

62.845.621.247
62.845.621.247

662.305.788.765
2.344.961.306
9.950.639.888
(7.605.678.582)
43.174.479.684
47.084.099.490
(3.909.619.806)
616.786.347.775

539.390.473.363
3.106.895.739
10.843.930.349
(7.737.034.610)
43.961.077.356
47.084.099.490
(3.123.022.134)
492.322.500.268

Tài sҧn dài hҥn
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)

200

Các khoҧn phҧi thu dài hҥn
Phҧi thu dài hҥn khác

210
218

Tài sҧn cӕ ÿӏnh
Tài sҧn cӕ ÿӏnh hӳu hình
Nguyên giá
Giá tr͓ hao mòn lǊy k͇
Tài sҧn cӕ ÿӏnh vô hình
Nguyên giá
Giá tr͓ hao mòn lǊy k͇
Xây dӵng cѫ bҧn dӣ dang

220
221
222
223
227
228
229
230

Bҩt ÿӝng sҧn ÿҫu tѭ
Nguyên giá
Giá tr͓ hao mòn lǊy k͇

240
241
242

11

179.039.700.824
225.388.783.099
(46.349.082.275)

185.143.232.657
224.224.251.966
(39.081.019.309)

Các khoҧn ÿҫu tѭ tài chính dài hҥn
Ĉҫu tѭ vào công ty con
Ĉҫu tѭ vào công ty liên kӃt
Ĉҫu tѭ dài hҥn khác
Dӵ phòng giҧm giá ÿҫu tѭ tài chính
dài hҥn

250
251
252
258

12

372.800.675.746
154.045.222.000
56.353.359.436
185.662.344.630

493.817.114.738
157.072.107.279
58.230.309.000
303.954.496.328

(23.260.250.320)

(25.439.797.869)

Tài sҧn dài hҥn khác
Tài sҧn thuӃ thu nhұp hoãn lҥi
Tài sҧn dài hҥn khác

260
262
268

3.794.111.568
2.583.611.568
1.210.500.000

5.469.986.482
4.259.486.482
1.210.500.000

TӘNG TÀI SҦN
(270 = 100 + 200)

270

1.482.309.827.871

1.392.957.868.900

6

8

9

10

259
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Công ty Cә phҫn Dӏch vө Tәng hӧp Sài Gòn
Bҧng cân ÿӕi kӃ toán riêng tҥi ngày 31 tháng 12 năm 2013 (tiӃp theo)
Mүu B 01 – DN
Mã ThuyӃt
sӕ
minh

31/12/2013
VND

31/12/2012
VND

NGUӖN VӔN
NӦ PHҦI TRҦ (300 = 310 + 330)

300

Nӧ ngҳn hҥn
Vay ngҳn hҥn
Phҧi trҧ ngѭӡi bán
Ngѭӡi mua trҧ tiӅn trѭӟc
ThuӃ và các khoҧn phҧi nӝp Nhà nѭӟc
Phҧi trҧ ngѭӡi lao ÿӝng
Chi phí phҧi trҧ
Các khoҧn phҧi trҧ, phҧi nӝp khác
Quӻ khen thѭӣng và phúc lӧi

310
311
312
313
314
315
316
319
323

Nӧ dài hҥn
Phҧi trҧ dài hҥn khác
Vay dài hҥn
Doanh thu chѭa thӵc hiӋn

330
333
334
338

VӔN CHӪ SӢ HӲU (400 = 410)

400

Vӕn chӫ sӣ hӳu
Vӕn cә phҫn
Thһng dѭ vӕn cә phҫn
Cә phiӃu quӻ
Quӻ ÿҫu tѭ và phát triӇn
Quӻ dӵ phòng tài chính
Lӧi nhuұn chѭa phân phӕi

410
411
412
414
417
418
420

TӘNG NGUӖN VӔN
(440 = 300 + 400)

440

823.324.350.517

738.251.609.891

17
18
19

461.165.259.840
60.427.675.248
3.810.712.537
179.366.247.551
6.796.906.468
30.415.871.234
12.469.584.234
164.623.597.375
3.254.665.193

352.884.769.949
93.686.173.330
10.232.605.647
34.993.474.130
21.282.623.305
28.015.582.862
15.289.381.947
144.919.337.824
4.465.590.904

20
21
22

362.159.090.677
115.427.465.521
191.887.691.844
54.843.933.312

385.366.839.942
114.501.317.327
214.459.700.672
56.405.821.943

658.985.477.354

654.706.259.009

658.985.477.354
249.955.730.000
317.064.858.303
(690.474.358)
12.469.151.903
12.469.151.903
67.717.059.603

654.706.259.009
249.955.730.000
317.064.858.303
(690.474.358)
12.469.151.903
12.469.151.903
63.437.841.258

14
15
16

23
24
24

1.482.309.827.871

1.392.957.868.900
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Công ty Cә phҫn Dӏch vө Tәng hӧp Sài Gòn
Báo cáo lѭu chuyӇn tiӅn tӋ riêng cho năm kӃt thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013
(Phѭѫng pháp gián tiӃp)
Mүu B 03 – DN
2013
VND

2012
VND

LѬU CHUYӆN TIӄN TӮ HOҤT ĈӜNG KINH DOANH
Lӧi nhuұn trѭӟc thuӃ
ĈiӅu chӍnh cho các khoҧn
Khҩu hao và phân bә
Các khoҧn dӵ phòng
Lãi tӯ thanh lý tài sҧn cӕ ÿӏnh
Thu nhұp cә tӭc và lãi tiӅn gӱi
Lӛ tӯ kinh doanh chӭng khoán
Lӛ tӯ thanh lý các khoҧn ÿҫu tѭ tài
chính dài hҥn vào công ty con và các
khoҧn ÿҫu tѭ dài hҥn khác
Chi phí lãi vay
Lӧi nhuұn tӯ hoҥt ÿӝng kinh doanh
trѭӟc nhӳng thay ÿәi vӕn lѭu ÿӝng
BiӃn ÿӝng các khoҧn phҧi thu và tài
sҧn ngҳn hҥn khác
BiӃn ÿӝng hàng tӗn kho
BiӃn ÿӝng các khoҧn phҧi trҧ và nӧ
phҧi trҧ khác
BiӃn ÿӝng chi phí trҧ trѭӟc

TiӅn lãi vay ÿã trҧ
ThuӃ thu nhұp doanh nghiӋp ÿã nӝp
TiӅn thu khác tӯ hoҥt ÿӝng kinh doanh
TiӅn chi khác cho hoҥt ÿӝng kinh doanh
Lѭu chuyӇn tiӅn thuҫn tӯ hoҥt ÿӝng
kinh doanh

01

42.118.220.977

62.994.889.465

02
03
05
05
05

8.811.136.109
110.987.090
(20.000.000)
(20.006.412.747)
-

9.213.303.085
8.480.340.577
(3.957.948.227)
(26.980.505.563)
13.116.458.898

05
06

47.272.155
24.429.651.652

67.469.727.289

08

55.490.855.236

130.336.265.524

09
10

59.100.341.653
62.806.205

86.846.307.715
9.924.273.146

11
12

139.757.846.330
346.265.269

(107.140.167.972)
1.891.813.301

254.758.114.693

121.858.491.714

13
14
15
16

(48.869.541.625)
(13.754.026.122)
9.312.189.790
(7.495.723.896)

(67.920.505.208)
(1.017.236.047)
(8.205.939.794)

20

193.951.012.840

44.714.810.665
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Công ty Cә phҫn Dӏch vө Tәng hӧp Sài Gòn
Báo cáo lѭu chuyӇn tiӅn tӋ riêng cho năm kӃt thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013
(Phѭѫng pháp gián tiӃp – tiӃp theo)
Mүu B 03 – DN
2013
VND

2012
VND

LѬU CHUYӆN TIӄN TӮ HOҤT ĈӜNG ĈҪU TѬ
TiӅn chi mua tài sҧn cӕ ÿӏnh và tài sҧn
dài hҥn khác
BiӃn ÿӝng tài sҧn dài hҥn khác
TiӅn thu tӯ thanh lý các khoҧn ÿҫu tѭ
vào chӭng khoán
TiӅn thu tӯ thanh lý tài sҧn cӕ ÿӏnh và
tài sҧn dài hҥn khác
TiӅn thu tӯ thanh lý ÿҫu tѭ tài chính
dài hҥn vào công ty con và công ty
liên kӃt
TiӅn chi ÿҫu tѭ góp vӕn vào các ÿѫn
vӏ khác
TiӅn thu lãi tiӅn gӱi và cә tӭc
Lѭu chuyӇn tiӅn thuҫn tӯ hoҥt ÿӝng
ÿҫu tѭ

21

(116.770.892.513)
-

(56.512.649.604)
720.000.000

22

6.570.300.000

152.339.211.000

22

45.000.000

12.996.394.441

23

1.960.000.000

-

25
27

(2.740.795.979)
17.531.519.034

(28.809.000.000)
27.684.213.513

30

(93.404.869.458)

108.418.169.350

33
34
36

77.691.207.789
(133.521.714.699)
(24.655.691.150)

277.636.800.034
(398.899.348.448)
(37.463.260.500)

40

(80.486.198.060)

(158.725.808.914)

LѬU CHUYӆN TIӄN TӮ HOҤT ĈӜNG TÀI CHÍNH
TiӅn vay ngҳn hҥn và dài hҥn nhұn
ÿѭӧc
TiӅn chi trҧ nӧ gӕc vay
TiӅn trҧ cә tӭc
Lѭu chuyӇn tiӅn thuҫn tӯ hoҥt ÿӝng
tài chính
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Công ty Cә phҫn Dӏch vө Tәng hӧp Sài Gòn
ThuyӃt minh báo cáo tài chính riêng cho năm kӃt thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013
Mүu B 09 – DN
Các thuyӃt minh này là bӝ phұn hӧp thành và cҫn ÿѭӧc ÿӑc ÿӗng thӡi vӟi các báo cáo tài chính riêng
ÿính kèm.

1.

Ĉѫn vӏ báo cáo
Công ty Cә phҫn Dӏch vө Tәng hӧp Sài Gòn (“Công ty”) là mӝt công ty cә phҫn ÿѭӧc thành lұp theo
QuyӃt ÿӏnh sӕ 3448/QĈ-UB do Ӫy Ban Nhân dân Thành phӕ Hӗ Chí Minh cҩp ngày 9 tháng 7 năm
2004 và ÿѭӧc ÿiӅu chӍnh theo QuyӃt ÿӏnh sӕ 3449/QĈ-UB cҩp cùng ngày. Các hoҥt ÿӝng chính cӫa
Công ty là:
x

Dӏch vө và thѭѫng mҥi: tә chӭc hӋ thӕng kinh doanh, phân phӕi, sӱa chӳa và bҧo trì xe ôtô,
xe gҳn máy và phө tùng cӫa Toyota, Ford, GM, Suzuki, Hyundai, SYM, Yamaha; cung cҩp
các dӏch vө ÿa dҥng theo tiêu chuҭn quӕc tӃ; cung cҩp dӏch vө taxi;

x

Dӏch vө bҩt ÿӝng sҧn: ÿҫu tѭ, phát triӇn các dӵ án bҩt ÿӝng sҧn theo ÿӏnh hѭӟng kinh doanh
cao ӕc văn phòng, trung tâm thѭѫng mҥi, căn hӝ, các khu biӋt thӵ, khu nghӍ dѭӥng cao cҩp;

x

Dӏch vө tài chính: ÿҫu tѭ vào các công ty con, công ty liên kӃt và vào cә phiӃu cӫa các ÿѫn
vӏ khác hoҥt dӝng trong lƭnh vӵc thѭѫng mҥi và dӏch vө, bҩt ÿӝng sҧn, cѫ sӣ hҥ tҫng và tài
chính.

Cә phiӃu cӫa Công ty ÿѭӧc niêm yӃt trên Sӣ giao dӏch Chӭng khoán Thành phӕ Hӗ Chí Minh.
Tҥi ngày 31 tháng 12 năm 2013, Công ty có 96 nhân viên (ngày 31 tháng 12 năm 2012: 86 nhân
viên).

2.

Cѫ sӣ lұp báo cáo tài chính

(a)

Tuyên bӕ vӅ tuân thӫ
Báo cáo tài chính riêng ÿѭӧc lұp theo các Chuҭn mӵc KӃ toán ViӋt Nam, ChӃ ÿӝ KӃ toán ViӋt Nam
và các quy ÿӏnh pháp lý có liên quan ÿӃn viӋc lұp và trình bày báo cáo tài chính.

(b)

Cѫ sӣ ÿo lѭӡng
Báo cáo tài chính riêng, trӯ báo cáo lѭu chuyӇn tiӅn tӋ riêng, ÿѭӧc lұp trên cѫ sӣ dӗn tích theo
nguyên tҳc giá gӕc. Báo cáo lѭu chuyӇn tiӅn tӋ riêng ÿѭӧc lұp theo phѭѫng pháp gián tiӃp.

(c)

Niên ÿӝ kӃ toán
Niên ÿӝ kӃ toán cӫa Công ty tӯ ngày 1 tháng 1 ÿӃn ngày 31 tháng 12.

(d)

Ĉѫn vӏ tiӅn tӋ kӃ toán
Báo cáo tài chính ÿѭӧc lұp và trình bày bҵng Ĉӗng ViӋt Nam (“VND”).
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Công ty Cә phҫn Dӏch vө Tәng hӧp Sài Gòn
ThuyӃt minh báo cáo tài chính riêng cho năm kӃt thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013
(tiӃp theo)
Mүu B 09 – DN

3.

Tóm tҳt nhӳng chính sách kӃ toán chӫ yӃu
Sau ÿây là nhӳng chính sách kӃ toán chӫ yӃu ÿѭӧc Công ty áp dөng trong viӋc lұp báo cáo tài chính
riêng này.

(a)

Các giao dӏch bҵng ngoҥi tӋ
Các khoҧn mөc tài sҧn và nӧ phҧi trҧ có gӕc bҵng ÿѫn vӏ tiӅn tӋ khác VND ÿѭӧc quy ÿәi sang VND
theo tӹ giá hӕi ÿoái cӫa ngày kӃt thúc niên ÿӝ kӃ toán. Các giao dӏch bҵng các ÿѫn vӏ tiӅn khác VND
trong năm ÿѭӧc quy ÿәi sang VND theo tӹ giá hӕi ÿoái xҩp xӍ tӹ giá hӕi ÿoái tҥi ngày giao dӏch.
Tҩt cҧ các khoҧn chênh lӋch tӹ giá hӕi ÿoái ÿѭӧc ghi nhұn vào báo cáo kӃt quҧ hoҥt ÿӝng kinh doanh
riêng.

(b)

TiӅn và các khoҧn tѭѫng ÿѭѫng tiӅn
TiӅn bao gӗm tiӅn mһt và tiӅn gӱi ngân hàng không kǤ hҥn. Các khoҧn tѭѫng ÿѭѫng tiӅn là các
khoҧn ÿҫu tѭ ngҳn hҥn có tính thanh khoҧn cao, có thӇ dӉ dàng chuyӇn ÿәi thành khoҧn tiӅn xác
ÿӏnh, ít rӫi ro vӅ thay ÿәi giá trӏ và ÿѭӧc giӳ nhҵm mөc ÿích ÿáp ӭng nhu cҫu thanh toán ngҳn hҥn
hѫn là cho mөc ÿích ÿҫu tѭ hay các mөc ÿích khác.

(c)

Kinh doanh chӭng khoán, ÿҫu tѭ ngҳn hҥn và dài hҥn

(i)

Phân lo̩i
Công ty phân loҥi ÿҫu tѭ vào chӭng khoán ÿã niêm yӃt và chѭa niêm yӃt là ÿҫu tѭ ngҳn hҥn hoһc dài
hҥn tùy theo dӵ ÿӏnh và chiӃn lѭӧc ÿҫu tѭ cӫa Công ty vӟi nhӳng công ty là ÿӕi tѭӧng ÿҫu tѭ.

(ii)

Ghi nh̵n
Công ty ghi nhұn kinh doanh chӭng khoán, ÿҫu tѭ ngҳn hҥn và dài hҥn tҥi ngày ký kӃt các ÿiӅu
khoҧn hӧp ÿӗng ÿҫu tѭ (hҥch toán theo ngày giao dӏch).

(iii) Xác ÿ͓nh giá tr͓
Chӭng khoán kinh doanh, ÿҫu tѭ ngҳn hҥn và dài hҥn ÿѭӧc thӇ hiӋn bҵng nguyên giá trӯ ÿi dӵ phòng
giҧm giá ÿҫu tѭ.
Nguyên giá cӫa chӭng khoán kinh doanh, ÿҫu tѭ ngҳn hҥn và dài hҥn ÿѭӧc xác ÿӏnh trên cѫ sӣ bình
quân gia quyӅn.
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(iv) Gi̫m giá
Dӵ phòng giҧm giá chӭng khoán ÿã niêm yӃt ÿѭӧc lұp dӵa trên quy ÿӏnh hiӋn hành do Bӝ Tài chính
ban hành. Dӵ phòng sӁ ÿѭӧc hoàn nhұp khi có sӵ tăng lên sau ÿó cӫa giá trӏ có thӇ thu hӗi do sӵ
kiӋn khách quan xҧy ra sau khi khoҧn dӵ phòng ÿѭӧc lұp. Dӵ phòng hoàn nhұp trong phҥm vi
không làm giá trӏ ghi sә cӫa khoҧn ÿҫu tѭ vѭӧt quá giá trӏ ghi sә cӫa khoҧn ÿҫu tѭ này khi giҧ ÿӏnh
không có khoҧn dӵ phòng nào ÿã ÿѭӧc ghi nhұn.

(v)

Ch̭m dͱt ghi nh̵n
Chӭng khoán kinh doanh, ÿҫu tѭ ngҳn hҥn và dài hҥn ÿѭӧc chҩm dӭt ghi nhұn khi quyӅn lӧi và các
luӗng tiӅn tӯ khoҧn nhұn ÿҫu tѭ ÿã hӃt hoһc Công ty ÿã chuyӇn giao phҫn lӟn rӫi ro và lӧi ích liên
quan ÿӃn quyӅn sӣ hӳu.

(d)

Các khoҧn phҧi thu
Các khoҧn phҧi thu khách hàng và các khoҧn phҧi thu khác ÿѭӧc phҧn ánh theo nguyên giá trӯ dӵ
phòng phҧi thu khó ÿòi.

(e)

Hàng tӗn kho
Hàng tӗn kho ÿѭӧc phҧn ánh theo giá thҩp hѫn giӳa giá gӕc và giá trӏ thuҫn có thӇ thӵc hiӋn ÿѭӧc.
Giá gӕc ÿѭӧc tính theo phѭѫng pháp ÿích danh ÿӕi vӟi hàng hóa và bình quân gia quyӅn ÿӕi vӟi các
khoҧn mөc khác và bao gӗm tҩt cҧ các chi phí phát sinh ÿӇ có ÿѭӧc hàng tӗn kho ӣ ÿӏa ÿiӇm và trҥng
thái hiӋn tҥi. Giá trӏ thuҫn có thӇ thӵc hiӋn ÿѭӧc ѭӟc tính dӵa vào giá bán cӫa hàng tӗn kho, trӯ ÿi
các khoҧn chi phí ѭӟc tính ÿӇ hoàn thành sҧn phҭm và các chi phí bán hàng.
Công ty áp dөng phѭѫng pháp kê khai thѭӡng xuyên ÿӇ hҥch toán hàng tӗn kho.

(f)

Tài sҧn cӕ ÿӏnh hӳu hình

(i)

Nguyên giá
Tài sҧn cӕ ÿӏnh hӳu hình ÿѭӧc thӇ hiӋn theo nguyên giá trӯ ÿi giá trӏ hao mòn lǊy kӃ. Nguyên giá tài
sҧn cӕ ÿӏnh hӳu hình bao gӗm giá mua, thuӃ nhұp khҭu, các loҥi thuӃ mua hàng không hoàn lҥi và
chi phí liên quan trӵc tiӃp ÿӇ ÿѭa tài sҧn ÿӃn vӏ trí và trҥng thái hoҥt ÿӝng cho mөc ÿích sӱ dөng ÿã
dӵ kiӃn. Các chi phí phát sinh sau khi tài sҧn cӕ ÿӏnh hӳu hình ÿã ÿѭa vào hoҥt ÿӝng nhѭ chi phí sӱa
chӳa, bҧo dѭӥng và ÿҥi tu ÿѭӧc ghi nhұn vào báo cáo kӃt quҧ hoҥt ÿӝng kinh doanh riêng trong năm
mà chi phí phát sinh. Trong các trѭӡng hӧp có thӇ chӭng minh mӝt cách rõ ràng rҵng các khoҧn chi
phí này làm lӧi ích kinh tӃ trong tѭѫng lai dӵ tính thu ÿѭӧc tӯ viӋc sӱ dөng tài sҧn cӕ ÿӏnh hӳu hình
vѭӧt trên mӭc hoҥt ÿӝng tiêu chuҭn theo nhѭ ÿánh giá ban ÿҫu, thì các chi phí này ÿѭӧc vӕn hoá nhѭ
mӝt khoҧn nguyên giá tăng thêm cӫa tài sҧn cӕ ÿӏnh hӳu hình.
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(ii)

Kh̭u hao
Khҩu hao ÿѭӧc tính theo phѭѫng pháp ÿѭӡng thҷng dӵa trên thӡi gian hӳu dөng ѭӟc tính cӫa tài sҧn
cӕ ÿӏnh hӳu hình. Thӡi gian hӳu dөng ѭӟc tính nhѭ sau:




nhà cӱa
thiӃt bӏ văn phòng
phѭѫng tiӋn vұn chuyӇn

(g)

Tài sҧn cӕ ÿӏnh vô hình

(i)

Quy͉n s͵ dͭng ÿ̭t

6 – 42 năm
3 – 10 năm
6 năm

QuyӅn sӱ dөng ÿҩt không có thӡi hҥn xác ÿӏnh ÿѭӧc thӇ hiӋn theo nguyên giá. QuyӅn sӱ dөng ÿҩt
có thӡi hҥn xác ÿӏnh ÿѭӧc thӇ hiӋn theo nguyên giá trӯ giá trӏ hao mòn lǊy kӃ. Nguyên giá ban ÿҫu
cӫa quyӅn sӱ dөng ÿҩt bao gӗm giá mua và các chi phí phát sinh liên quan trӵc tiӃp tӟi viӋc bҧo ÿҧm
quyӅn sӱ dөng ÿҩt. QuyӅn sӱ dөng ÿҩt có thӡi hҥn ÿѭӧc khҩu hao theo phѭѫng pháp ÿѭӡng thҷng
trong 50 năm.

(ii)

Ph̯n m͉m máy vi tính
Giá mua cӫa phҫn mӅm máy vi tính mӟi mà phҫn mӅm này không phҧi là mӝt bӝ phұn gҳn kӃt vӟi
phҫn cӭng có liên quan thì ÿѭӧc vӕn hóa và hҥch toán nhѭ tài sҧn cӕ ÿӏnh vô hình. Phҫn mӅm máy
vi tính ÿѭӧc khҩu hao theo phѭѫng pháp ÿѭӡng thҷng trong 3 năm.

(h)

Xây dӵng cѫ bҧn dӣ dang
Xây dӵng cѫ bҧn dӣ dang phҧn ánh các khoҧn chi phí xây dӵng chѭa ÿѭӧc hoàn thành. Không tính
khҩu hao cho xây dӵng cѫ bҧn dӣ dang trong quá trình xây dӵng.

(i)

Bҩt ÿӝng sҧn ÿҫu tѭ

(i)

Nguyên giá
Bҩt ÿӝng sҧn ÿҫu tѭ ÿѭӧc thӇ hiӋn theo nguyên giá trӯ ÿi giá trӏ hao mòn lǊy kӃ. Nguyên giá ban
ÿҫu cӫa bҩt ÿӝng sҧn ÿҫu tѭ bao gӗm giá mua, chi phí quyӅn sӱ dөng ÿҩt và các chi phí liên quan
trӵc tiӃp ÿӃn viӋc ÿѭa tài sҧn ÿӃn vӏ trí và trҥng thái hoҥt ÿӝng cho mөc ÿích sӱ dөng ÿã dӵ kiӃn.
Các chi phí phát sinh sau khi bҩt ÿӝng sҧn ÿҫu tѭ ÿã ÿѭӧc ÿѭa vào hoҥt ÿӝng nhѭ chi phí sӱa chӳa
và bҧo trì ÿѭӧc ghi nhұn vào báo cáo kӃt quҧ hoҥt ÿӝng kinh doanh riêng trong năm mà các chi phí
này phát sinh. Trong các trѭӡng hӧp có thӇ chӭng minh mӝt cách rõ ràng rҵng các khoҧn chi phí này
làm lӧi ích kinh tӃ trong tѭѫng lai dӵ tính thu ÿѭӧc tӯ viӋc sӱ dөng bҩt ÿӝng sҧn ÿҫu tѭ vѭӧt trên
mӭc hoҥt ÿӝng tiêu chuҭn theo nhѭ ÿánh giá ban ÿҫu, thì các chi phí này ÿѭӧc vӕn hóa nhѭ mӝt
khoҧn nguyên giá tăng thêm cӫa bҩt ÿӝng sҧn ÿҫu tѭ.
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(ii)

Kh̭u hao
QuyӅn sӱ dөng ÿҩt không có thӡi hҥn xác ÿӏnh không ÿѭӧc khҩu hao. QuyӅn sӱ dөng ÿҩt có thӡi
hҥn xác ÿӏnh ÿѭӧc thӇ hiӋn theo nguyên giá trӯ giá trӏ hao mòn lǊy kӃ. Khҩu hao ÿѭӧc tính theo
phѭѫng pháp ÿѭӡng thҷng dӵa trên thӡi gian hӳu dөng ѭӟc tính cӫa bҩt ÿӝng sҧn ÿҫu tѭ. Thӡi gian
hӳu dөng ѭӟc tính nhѭ sau:



(j)

quyӅn sӱ dөng ÿҩt
nhà cӱa

18 – 50 năm
5 – 36 năm

Các khoҧn phҧi trҧ ngѭӡi bán và các khoҧn phҧi trҧ khác
Các khoҧn phҧi trҧ ngѭӡi bán và các khoҧn phҧi trҧ khác thӇ hiӋn theo nguyên giá.

(k)

Dӵ phòng
Mӝt khoҧn dӵ phòng ÿѭӧc ghi nhұn nӃu, do kӃt quҧ cӫa mӝt sӵ kiӋn trong quá khӭ, Công ty có
nghƭa vө pháp lý hiӋn tҥi hoһc liên ÿӟi có thӇ ÿѭӧc ѭӟc tính mӝt cách ÿáng tin cұy, và chҳc chҳn sӁ
làm giҧm sút các lӧi ích kinh tӃ trong tѭѫng lai ÿӇ thanh toán các khoҧn nӧ phҧi trҧ do nghƭa vө ÿó.
Dӵ phòng ÿѭӧc xác ÿӏnh bҵng cách chiӃt khҩu dòng tiӅn dӵ kiӃn phҧi trҧ trong tѭѫng lai vӟi tӹ lӋ
chiӃt khҩu trѭӟc thuӃ phҧn ánh ÿánh giá cӫa thӏ trѭӡng ӣ thӡi ÿiӇm hiӋn tҥi vӅ giá trӏ thӡi gian cӫa
tiӅn và nhӳng rӫi ro cө thӇ cӫa khoҧn nӧ ÿó.

(l)

Phân loҥi các công cө tài chính
Nhҵm mөc ÿích duy nhҩt là cung cҩp các thông tin thuyӃt minh vӅ tҫm quan trӑng cӫa các công cө
tài chính ÿӕi vӟi tình hình tài chính riêng và kӃt quҧ hoҥt ÿӝng kinh doanh riêng cӫa Công ty và tính
chҩt và mӭc ÿӝ rӫi ro phát sinh tӯ các công cө tài chính, Công ty phân loҥi các công cө tài chính nhѭ
sau:

(i)

Tài s̫n tài chính
Tài s̫n tài chính ÿ˱ͫc xác ÿ͓nh theo giá tr͓ hͫp lý thông qua Báo cáo k͇t qu̫ ho̩t ÿ͡ng kinh doanh
Tài sҧn tài chính ÿѭӧc xác ÿӏnh theo giá trӏ hӧp lý thông qua Báo cáo kӃt quҧ hoҥt ÿӝng kinh doanh
là mӝt tài sҧn tài chính thӓa mãn mӝt trong các ÿiӅu kiӋn sau:


Tài sҧn tài chính ÿѭӧc Ban Tәng Giám ÿӕc phân loҥi vào nhóm nҳm giӳ ÿӇ kinh doanh. Tài sҧn
tài chính ÿѭӧc phân loҥi vào nhóm nҳm giӳ ÿӇ kinh doanh, nӃu:
-



tài sҧn ÿѭӧc mua chӫ yӃu cho mөc ÿích bán lҥi trong thӡi gian ngҳn;
có bҵng chӭng vӅ viӋc kinh doanh công cө ÿó nhҵm mөc ÿích thu lӧi ngҳn hҥn; hoһc
công cө tài chính phái sinh (ngoҥi trӯ các công cө tài chính phái sinh ÿѭӧc xác ÿӏnh là mӝt
hӧp ÿӗng bҧo lãnh tài chính hoһc mӝt công cө phòng ngӯa rӫi ro hiӋu quҧ).

Tҥi thӡi ÿiӇm ghi nhұn ban ÿҫu, Công ty xӃp tài sҧn tài chính vào nhóm phҧn ánh theo giá trӏ
hӧp lý thông qua Báo cáo kӃt quҧ hoҥt ÿӝng kinh doanh.
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Các kho̫n ÿ̯u t˱ n̷m giͷ ÿ͇n ngày ÿáo h̩n
Các khoҧn ÿҫu tѭ nҳm giӳ ÿӃn ngày ÿáo hҥn là các tài sҧn tài chính phi phái sinh vӟi các khoҧn
thanh toán cӕ ÿӏnh hoһc có thӇ xác ÿӏnh và có kǤ ÿáo hҥn cӕ ÿӏnh mà Công ty có ý ÿӏnh và có khҧ
năng giӳ ÿӃn ngày ÿáo hҥn, ngoҥi trӯ:




các tài sҧn tài chính mà tҥi thӡi ÿiӇm ghi nhұn ban ÿҫu ÿã ÿѭӧc Công ty xӃp vào nhóm xác ÿӏnh
theo giá trӏ hӧp lý thông qua Báo cáo kӃt quҧ hoҥt ÿӝng kinh doanh;
các tài sҧn tài chính ÿã ÿѭӧc Công ty xӃp vào nhóm sҹn sàng ÿӇ bán; và
các tài sҧn tài chính thӓa mãn ÿӏnh nghƭa vӅ các khoҧn cho vay và phҧi thu.

Các kho̫n cho vay và ph̫i thu
Các khoҧn cho vay và phҧi thu là các tài sҧn tài chính phi phái sinh vӟi các khoҧn thanh toán cӕ ÿӏnh
hoһc có thӇ xác ÿӏnh và không ÿѭӧc niêm yӃt trên thӏ trѭӡng, ngoҥi trӯ:





các khoҧn mà Công ty có ý ÿӏnh bán ngay hoһc sӁ bán trong tѭѫng lai gҫn ÿѭӧc phân loҥi là tài
sҧn nҳm giӳ vì mөc ÿích kinh doanh, và các loҥi mà tҥi thӡi ÿiӇm ghi nhұn ban ÿҫu ÿѭӧc Công
ty xӃp vào nhóm xác ÿӏnh theo giá trӏ hӧp lý thông qua Báo cáo kӃt quҧ hoҥt ÿӝng kinh doanh;
các khoҧn ÿѭӧc Công ty xӃp vào nhóm sҹn sàng ÿӇ bán tҥi thӡi ÿiӇm ghi nhұn ban ÿҫu; hoһc
các khoҧn mà ngѭӡi nҳm giӳ có thӇ không thu hӗi ÿѭӧc phҫn lӟn giá trӏ ÿҫu tѭ ban ÿҫu, không
phҧi do suy giҧm chҩt lѭӧng tín dөng, và ÿѭӧc phân loҥi vào nhóm sҹn sàng ÿӇ bán.

Tài s̫n tài chính s̽n sàng ÿ͋ bán
Tài sҧn tài chính sҹn sàng ÿӇ bán là các tài sҧn tài chính phi phái sinh ÿѭӧc xác ÿӏnh là sҹn sàng ÿӇ
bán hoһc không ÿѭӧc phân loҥi là:




các tài sҧn tài chính xác ÿӏnh theo giá trӏ hӧp lý thông qua Báo cáo kӃt quҧ hoҥt ÿӝng kinh
doanh;
các khoҧn ÿҫu tѭ giӳ ÿӃn ngày ÿáo hҥn; hoһc
các khoҧn cho vay và các khoҧn phҧi thu.

Các khoҧn ÿҫu tѭ tài chính ngҳn hҥn và dài hҥn ÿѭӧc phân loҥi là tài sҧn tài chính sҹn sàng ÿӇ bán.
Các tài sҧn tài chính khác trên bҧng cân ÿӕi kӃ toán riêng ÿѭӧc phân loҥi là các khoҧn cho vay và
phҧi thu.

(ii)

Nͫ ph̫i tr̫ tài chính
Nͫ ph̫i tr̫ tài chính ÿ˱ͫc xác ÿ͓nh theo giá tr͓ hͫp lý thông qua Báo cáo k͇t qu̫ ho̩t ÿ͡ng kinh
doanh
Nӧ phҧi trҧ tài chính ÿѭӧc xác ÿӏnh theo giá trӏ hӧp lý thông qua Báo cáo kӃt quҧ hoҥt ÿӝng kinh
doanh là mӝt khoҧn nӧ phҧi trҧ tài chính thӓa mãn mӝt trong các ÿiӅu kiӋn sau:


Nӧ phҧi trҧ tài chính ÿѭӧc Ban Tәng Giám ÿӕc phân loҥi vào nhóm nҳm giӳ ÿӇ kinh doanh.
Mӝt khoҧn nӧ phҧi trҧ tài chính ÿѭӧc phân loҥi vào nhóm nҳm giӳ ÿӇ kinh doanh nӃu thӓa mãn
mӝt trong các ÿiӅu kiӋn sau:
-

ÿѭӧc tҥo ra chӫ yӃu cho mөc ÿích mua lҥi trong thӡi gian ngҳn;
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có bҵng chӭng vӅ viӋc kinh doanh công cө ÿó nhҵm mөc ÿích thu lӧi ngҳn hҥn; hoһc
công cө tài chính phái sinh (ngoҥi trӯ các công cө tài chính phái sinh ÿѭӧc xác ÿӏnh là mӝt
hӧp ÿӗng bҧo lãnh tài chính hoһc mӝt công cө phòng ngӯa rӫi ro hiӋu quҧ).

Tҥi thӡi ÿiӇm ghi nhұn ban ÿҫu, Công ty xӃp nӧ phҧi trҧ tài chính vào nhóm phҧn ánh theo giá
trӏ hӧp lý thông qua Báo cáo kӃt quҧ hoҥt ÿӝng kinh doanh.

Nͫ ph̫i tr̫ tài chính ÿ˱ͫc xác ÿ͓nh theo giá tr͓ phân b͝
Các khoҧn nӧ phҧi trҧ tài chính không ÿѭӧc phân loҥi là nӧ phҧi trҧ tài chính ÿѭӧc xác ÿӏnh theo giá
trӏ hӧp lý thông qua Báo cáo kӃt quҧ hoҥt ÿӝng kinh doanh sӁ ÿѭӧc phân loҥi là nӧ phҧi trҧ tài chính
ÿѭӧc xác ÿӏnh theo giá trӏ phân bә.
Tҩt cҧ các khoҧn nӧ phҧi trҧ tài chính trên bҧng cân ÿӕi kӃ toán riêng ÿѭӧc phân loҥi là nӧ phҧi trҧ
tài chính ÿѭӧc xác ÿӏnh theo giá trӏ phân bә.
ViӋc phân loҥi các công cө tài chính kӇ trên chӍ nhҵm mөc ÿích trình bày và thuyӃt minh và không
nhҵm mөc ÿích mô tҧ phѭѫng pháp xác ÿӏnh giá trӏ cӫa các công cө tài chính. Các chính sách kӃ
toán vӅ xác ÿӏnh giá trӏ cӫa các công cө tài chính ÿѭӧc trình bày trong các thuyӃt minh liên quan
khác.

(m) ThuӃ
ThuӃ thu nhұp doanh nghiӋp tính trên lӧi nhuұn hoһc lӛ cӫa năm bao gӗm thuӃ thu nhұp hiӋn hành
và thuӃ thu nhұp hoãn lҥi. ThuӃ thu nhұp doanh nghiӋp ÿѭӧc ghi nhұn trong báo cáo kӃt quҧ hoҥt
ÿӝng kinh doanh riêng ngoҥi trӯ trѭӡng hӧp có các khoҧn thuӃ thu nhұp liên quan ÿӃn các khoҧn
mөc ÿѭӧc ghi nhұn thҷng vào vӕn chӫ sӣ hӳu, thì khi ÿó các thuӃ thu nhұp này cǊng ÿѭӧc ghi nhұn
thҷng vào vӕn chӫ sӣ hӳu.
ThuӃ thu nhұp hiӋn hành là khoҧn thuӃ dӵ kiӃn phҧi nӝp cho thu nhұp chӏu thuӃ trong năm, sӱ dөng
các mӭc thuӃ suҩt có hiӋu lӵc tҥi ngày lұp bҧng cân ÿӕi kӃ toán, và các khoҧn ÿiӅu chӍnh thuӃ phҧi
nӝp liên quan ÿӃn nhӳng năm trѭӟc.
ThuӃ thu nhұp hoãn lҥi ÿѭӧc tính theo phѭѫng pháp bҧng cân ÿӕi kӃ toán cho các chênh lӋch tҥm
thӡi giӳa giá trӏ ghi sә cho mөc ÿích báo cáo tài chính và giá trӏ sӱ dөng cho mөc ÿích tính thuӃ cӫa
các khoҧn mөc tài sҧn và nӧ phҧi trҧ. Giá trӏ cӫa thuӃ thu nhұp hoãn lҥi ÿѭӧc ghi nhұn dӵa trên cách
thӭc dӵ kiӃn thu hӗi hoһc thanh toán giá trӏ ghi sә cӫa các khoҧn mөc tài sҧn và nӧ phҧi trҧ sӱ dөng
các mӭc thuӃ suҩt có hiӋu lӵc hoһc cѫ bҧn có hiӋu lӵc tҥi ngày lұp bҧng cân ÿӕi kӃ toán.
Tài sҧn thuӃ thu nhұp hoãn lҥi chӍ ÿѭӧc ghi nhұn trong phҥm vi chҳc chҳn có ÿӫ lӧi nhuұn tính thuӃ
trong tѭѫng lai ÿӇ các khoҧn chênh lӋch tҥm thӡi này có thӇ sӱ dөng ÿѭӧc. Tài sҧn thuӃ thu nhұp
hoãn lҥi ÿѭӧc ghi giҧm trong phҥm vi không còn chҳc chҳn là các lӧi ích vӅ thuӃ liên quan này sӁ sӱ
dөng ÿѭӧc.

(n)

Quӻ thuӝc vӕn chӫ sӣ hӳu
Các quӻ thuӝc vӕn chӫ sӣ hӳu ÿѭӧc trích lұp mӛi năm tӯ lӧi nhuұn chѭa phân phӕi theo tӹ lӋ do các
cә ÿông quyӃt ÿӏnh trong ÿҥi hӝi cә ÿông thѭӡng niên.
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(o)

Doanh thu

(i)

Doanh thu bán hàng
Doanh thu bán hàng ÿѭӧc ghi nhұn trong báo cáo kӃt quҧ hoҥt ÿӝng kinh doanh riêng khi phҫn lӟn
rӫi ro và lӧi ích gҳn liӅn vӟi quyӅn sӣ hӳu sҧn phҭm hoһc hàng hóa ÿѭӧc chuyӇn giao cho ngѭӡi
mua. Doanh thu không ÿѭӧc ghi nhұn nӃu nhѭ có nhӳng yӃu tӕ không chҳc chҳn trӑng yӃu liên
quan tӟi khҧ năng thu hӗi các khoҧn phҧi thu hoһc liên quan tӟi khҧ năng hàng bán bӏ trҧ lҥi.

(ii)

Cung c̭p d͓ch vͭ
Doanh thu tӯ các dӏch vө cung cҩp ÿѭӧc ghi nhұn vào báo cáo kӃt quҧ hoҥt ÿӝng kinh doanh riêng
theo tӹ lӋ hoàn thành cӫa giao dӏch tҥi ngày kӃt thúc niên ÿӝ kӃ toán. Tӹ lӋ hoàn thành công viӋc
ÿѭӧc ÿánh giá dӵa trên khҧo sát các công viӋc ÿã ÿѭӧc thӵc hiӋn. Doanh thu không ÿѭӧc ghi nhұn
nӃu nhѭ có các yӃu tӕ không chҳc chҳn trӑng yӃu liên quan tӟi khҧ năng thu hӗi các khoҧn phҧi thu.

(iii) Doanh thu cho thuê
Doanh thu cho thuê tài sҧn ÿѭӧc ghi nhұn vào báo cáo kӃt quҧ hoҥt ÿӝng kinh doanh riêng theo
phѭѫng pháp ÿѭӡng thҷng dӵa vào thӡi hҥn cӫa hӧp ÿӗng thuê. Các khoҧn ѭu ÿãi cho thuê ÿѭӧc ghi
nhұn nhѭ là mӝt bӝ phұn hӧp thành cӫa tәng doanh thu cho thuê.

(p)

Doanh thu hoҥt ÿӝng tài chính

(i)

Doanh thu tͳ ti͉n lãi
Doanh thu tӯ tiӅn lãi ÿѭӧc ghi nhұn theo tӹ lӋ tѭѫng ӭng vӟi thӡi gian dӵa trên sӕ dѭ gӕc và lãi suҩt
áp dөng.

(ii)

Doanh thu tͳ kinh doanh chͱng khoán
Doanh thu tӯ kinh doanh chӭng khoán ÿѭӧc ghi nhұn trong báo cáo kӃt quҧ hoҥt ÿӝng kinh doanh
riêng khi phҫn lӟn nhӳng rӫi ro và lӧi ích liên quan ÿӃn quyӅn sӣ hӳu ÿѭӧc chuyӇn sang cho ngѭӡi
mua. Phҫn lӟn rӫi ro và lӧi ích liên quan ÿӃn quyӅn sӣ hӳu ÿѭӧc chuyӇn khi hoàn thành giao dӏch
(ÿӕi vӟi chӭng khoán ÿã niêm yӃt) hoһc khi hoàn thành thӓa thuұn chuyӇn giao cӫa tài sҧn (ÿӕi vӟi
chӭng khoán chѭa niêm yӃt).

(iii) Doanh thu tͳ c͝ tͱc
Doanh thu tӯ cә tӭc ÿѭӧc ghi nhұn khi quyӅn nhұn cә tӭc ÿѭӧc xác lұp.
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(q)

Các khoҧn thanh toán thuê hoҥt ÿӝng
Các khoҧn thanh toán thuê hoҥt ÿӝng ÿѭӧc ghi nhұn trong báo cáo kӃt quҧ hoҥt ÿӝng kinh doanh
riêng theo phѭѫng pháp ÿѭӡng thҷng dӵa vào thӡi hҥn cӫa hӧp ÿӗng thuê. Các khoҧn ѭu ÿãi ÿi thuê
ÿã nhұn ÿѭӧc ghi nhұn trong báo cáo kӃt quҧ hoҥt ÿӝng kinh doanh riêng nhѭ mӝt bӝ phұn hӧp
thành cӫa tәng chi phí thuê.

(r)

Chi phí vay
Chi phí vay ÿѭӧc ghi nhұn là mӝt chi phí trong năm khi chi phí này phát sinh, ngoҥi trӯ trѭӡng hӧp
chi phí vay liên quan ÿӃn các khoҧn vay cho mөc ÿích hình thành tài sҧn ÿӫ ÿiӅu kiӋn vӕn hóa chi
phí vay thì khi ÿó chi phí vay phát sinh trong giai ÿoҥn xây dӵng cѫ bҧn sӁ ÿѭӧc vӕn hóa và ÿѭӧc
ghi vào nguyên giá các tài sҧn này.

(s)

Lãi trên cә phiӃu
Công ty trình bày lãi cѫ bҧn trên cә phiӃu (EPS) cho các cә phiӃu phә thông. Lãi cѫ bҧn trên cә
phiӃu ÿѭӧc tính bҵng cách lҩy lãi hoһc lӛ thuӝc vӅ cә ÿông phә thông cӫa Công ty chia cho sӕ lѭӧng
cә phiӃu phә thông bình quân gia quyӅn lѭu hành trong năm. Công ty không có các cә phiӃu tiӅm
năng có tác ÿӝng suy giҧm.

(t)

Các bên liên quan
Các doanh nghiӋp, các cá nhân, trӵc tiӃp hay gián tiӃp qua mӝt hoһc nhiӅu trung gian, có quyӅn kiӇm
soát Công ty hoһc chӏu sӵ kiӇm soát cӫa Công ty, hoһc cùng chung sӵ kiӇm soát vӟi Công ty, bao
gӗm cҧ công ty mҽ, công ty con và công ty liên kӃt là các bên liên quan. Công ty liên kӃt, các cá
nhân trӵc tiӃp hoһc gián tiӃp nҳm quyӅn biӇu quyӃt cӫa Công ty mà có ҧnh hѭӣng ÿáng kӇ ÿӕi vӟi
Công ty, nhӳng nhân sӵ quҧn lý chӫ chӕt bao gӗm giám ÿӕc, cán bӝ ÿiӅu hành cӫa Công ty, nhӳng
thành viên mұt thiӃt trong gia ÿình cӫa các cá nhân này hoһc các công ty liên kӃt vӟi các cá nhân này
cǊng ÿѭӧc coi là bên liên quan.

4.

TiӅn và các khoҧn tѭѫng ÿѭѫng tiӅn
31/12/2013
VND
TiӅn mһt
TiӅn gӱi ngân hàng
Các khoҧn tѭѫng ÿѭѫng tiӅn

31/12/2012
VND

642.550.099
13.005.179.688
10.867.765.162

843.102.398
3.612.447.229
-

24.515.494.949

4.455.549.627

Trong các khoҧn tѭѫng ÿѭѫng tiӅn tҥi ngày 31 tháng 12 năm 2013 có 10.868 triӋu VND (ngày 31
tháng 12 năm 2012: Không) ÿѭӧc thӃ chҩp tҥi ngân hàng ÿӇ ÿҧm bҧo cho các khoҧn vay cӫa Công
ty.
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5.

Các khoҧn ÿҫu tѭ tài chính ngҳn hҥn
31/12/2013
VND
Ĉҫu tѭ ngҳn hҥn vào:
x Cә phiӃu niêm yӃt
x Cә phiӃu chѭa niêm yӃt

Dӵ phòng giҧm giá ÿҫu tѭ tài chính ngҳn hҥn

31/12/2012
VND

4.338.960.000
57.615.176.000

31.500.000.000
23.300.000.000

61.954.136.000

54.800.000.000

(19.280.834.639)

(41.920.000.000)

42.673.301.361

12.880.000.000

Ĉҫu tѭ ngҳn hҥn thӇ hiӋn các khoҧn ÿҫu tѭ vào các cә phiӃu sau:
31/12/2013
Sӕ lѭӧng
Công cө vӕn – ÿҫu tѭ ngҳn hҥn vào cә phiӃu cӫa:
- Công ty Cә Phҫn Ĉҫu Tѭ Xây Dӵng Và Xuҩt Nhұp
Khҭu Sӕ 2
- Công ty Cә phҫn Ĉҫu tѭ Kinh doanh Tәng hӧp ĈiӋn
Lӵc Thành phӕ Hӗ Chí Minh
- Công ty Cә phҫn ViӋt Thái
- Công ty Cә phҫn BӃn Thành Long Hҧi
- Công ty Bҧo hiӇm Toàn Cҫu
- Công ty Cә phҫn BӃn Thành Non Nѭӟc
- Công ty Cә phҫn Thѭѫng mҥi và Dӏch vө BӃn Thành
- Công ty Cә phҫn Merufa
- Công ty Cә phҫn Sông Ĉà 6
- Ngân hàng Thѭѫng mҥi Cә phҫn Sài Gòn – Hà Nӝi
- Công ty Cә phҫn Sông Ĉà 7.04

VND

500.000

14.000.000.000

1.350.000
650.760
691.126
180.000
60.000
182.129
110.000
50.000
30.000
10.000

13.500.000.000
8.042.676.000
6.772.500.000
6.300.000.000
6.000.000.000
3.289.960.000
3.000.000.000
732.000.000
204.000.000
113.000.000

3.814.015

61.954.136.000
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BiӃn ÿӝng cӫa dӵ phòng giҧm giá ÿҫu tѭ tài chính ngҳn hҥn trong năm nhѭ sau:
2013
VND
Sӕ dѭ ÿҫu năm
Tăng dӵ phòng trong năm
Phân loҥi lҥi tӯ dӵ phòng giҧm giá ÿҫu tѭ tài chính dài hҥn
(thuyӃt minh sӕ 12) (*)
Dӵ phòng sӱ dөng trong năm
Hoàn nhұp
Sӕ dѭ cuӕi năm

41.920.000.000
-

2012
VND
34.555.840.308
7.364.159.692

3.262.766.551
(24.929.700.000)
(972.231.912)
19.280.834.639

41.920.000.000

(*) Ĉây là khoҧn dӵ phòng giҧm giá ÿҫu tѭ tài chính dài hҥn vào cә phiӃu cӫa các công ty, ÿѭӧc
phân loҥi lҥi tӯ ÿҫu tѭ tài chính dài hҥn sang ngҳn hҥn theo mөc ÿích kinh doanh ngҳn hҥn ÿã dӵ
kiӃn cӫa Ban Tәng Giám ÿӕc.

6.

Các khoҧn phҧi thu ngҳn hҥn và dài hҥn
Trong phҧi thu khách hàng tҥi ngày 31 tháng 12 năm 2013 có 1.955 triӋu VND (ngày 31 tháng 12
năm 2012: 6.057 triӋu VND) phҧi thu tӯ các bên liên quan.
Trҧ trѭӟc cho ngѭӡi bán tҥi ngày 31 tháng 12 năm 2013 bao gӗm giá trӏ trҧ trѭӟc ÿӇ mua nhà cӱa và
cho công trình xây dӵng là 85.580 triӋu VND (ngày 31 tháng 12 năm 2012: 6.981 triӋu VND).
Trong các khoҧn phҧi thu ngҳn hҥn và dài hҥn khác tҥi ngày 31 tháng 12 năm 2013 có 95.441 triӋu
VND (ngày 31 tháng 12 năm 2012: 70.839 triӋu VND) phҧi thu tӯ các bên liên quan.

7.

Hàng tӗn kho
31/12/2013
VND
Vұt tѭ
Hàng hóa

31/12/2012
VND

43.813.382

17.925.295
88.694.292

43.813.382

106.619.587
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8.

Tài sҧn cӕ ÿӏnh hӳu hình
Nhà cӱa
VND

ThiӃt bӏ
văn phòng
VND

Phѭѫng tiӋn
vұn chuyӇn
VND

Tәng
VND

Nguyên giá
Sӕ dѭ ÿҫu năm
Tăng trong năm
Thanh lý
Phân loҥi lҥi (*)

5.030.443.103
-

3.035.438.188
332.889.636
(730.858.977)

2.778.049.058
(470.721.120)
(24.600.000)

10.843.930.349
332.889.636
(470.721.120)
(755.458.977)

Sӕ dѭ cuӕi năm

5.030.443.103

2.637.468.847

2.282.727.938

9.950.639.888

Sӕ dѭ ÿҫu năm
Khҩu hao trong năm
Thanh lý
Phân loҥi lҥi (*)

3.295.094.225
213.858.276
-

2.074.530.029
378.449.165
(392.510.379)

2.367.410.356
164.168.030
(470.721.120)
(24.600.000)

7.737.034.610
756.475.471
(470.721.120)
(417.110.379)

Sӕ dѭ cuӕi năm

3.508.952.501

2.060.468.815

2.036.257.266

7.605.678.582

1.735.348.878
1.521.490.602

960.908.159
577.000.032

410.638.702
246.470.672

3.106.895.739
2.344.961.306

Giá trӏ hao mòn lǊy kӃ

Giá trӏ còn lҥi
Sӕ dѭ ÿҫu năm
Sӕ dѭ cuӕi năm

(*) ViӋc phân loҥi lҥi này phҧn ánh giá trӏ còn lҥi cӫa các tài sҧn cӕ ÿӏnh hiӋn có không ÿáp ӭng
mӝt trong các tiêu chuҭn ÿӇ ghi nhұn là tài sҧn cӕ ÿӏnh theo quy ÿӏnh tҥi ĈiӅu 3, Thông tѭ 45, là có
nguyên giá tӯ 30 triӋu VND trӣ lên. Các tài sҧn này ÿѭӧc phân loҥi lҥi là chi phí trҧ trѭӟc ngҳn hҥn.
Trong tài sҧn cӕ ÿӏnh hӳu hình có các tài sҧn vӟi nguyên giá là 3.283 triӋu VND ÿѭӧc khҩu hao hӃt
ÿӃn ngày 31 tháng 12 năm 2013 (ngày 31 tháng 12 năm 2012: 3.121 triӋu VND), nhѭng vүn ÿang
ÿѭӧc sӱ dөng.
Tҥi ngày 31 tháng 12 năm 2013 tài sҧn cӕ ÿӏnh hӳu hình vӟi giá trӏ ghi sә là 1.521 triӋu VND (ngày
31 tháng 12 năm 2012: 1.640 triӋu VND) ÿѭӧc thӃ chҩp tҥi ngân hàng ÿӇ ÿҧm bҧo cho các khoҧn
vay cӫa Công ty.
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9.

Tài sҧn cӕ ÿӏnh vô hình
QuyӅn sӱ dөng QuyӅn sӱ dөng
ÿҩt không có thӡi ÿҩt có thӡi hҥn
hҥn xác ÿӏnh
xác ÿӏnh
VND
VND

Phҫn mӅm
máy vi tính
VND

Tәng
VND

Nguyên giá
Sӕ dѭ ÿҫu năm và cuӕi
năm

14.634.054.300

32.014.175.190

435.870.000

47.084.099.490

Sӕ dѭ ÿҫu năm
Khҩu hao trong năm

-

2.832.442.134
641.307.672

290.580.000
145.290.000

3.123.022.134
786.597.672

Sӕ dѭ cuӕi năm

-

3.473.749.806

435.870.000

3.909.619.806

14.634.054.300
14.634.054.300

29.181.733.056
28.540.425.384

145.290.000
-

43.961.077.356
43.174.479.684

Giá trӏ hao mòn lǊy kӃ

Giá trӏ còn lҥi
Sӕ dѭ ÿҫu năm
Sӕ dѭ cuӕi năm

Trong tài sҧn cӕ ÿӏnh vô hình có các tài sҧn vӟi nguyên giá là 436 triӋu VND ÿѭӧc khҩu hao hӃt ÿӃn
ngày 31 tháng 12 năm 2013 (ngày 31 tháng 12 năm 2012: Không), nhѭng vүn ÿang ÿѭӧc sӱ dөng.
Tҥi ngày 31 tháng 12 năm 2013 tài sҧn cӕ ÿӏnh vô hình vӟi giá trӏ ghi sә là 28.540 triӋu VND (ngày
31 tháng 12 năm 2012: 29.182 triӋu VND) ÿѭӧc thӃ chҩp tҥi ngân hàng ÿӇ ÿҧm bҧo cho các khoҧn
vay cӫa Công ty.
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10. Xây dӵng cѫ bҧn dӣ dang
2013
VND

2012
VND

Sӕ dѭ ÿҫu năm
Tăng trong năm
ChuyӇn sang bҩt ÿӝng sҧn ÿҫu tѭ

492.322.500.268
125.997.990.244
(1.534.142.737)

443.299.143.465
56.206.699.332
(7.183.342.529)

Sӕ dѭ cuӕi năm

616.786.347.775

492.322.500.268

Tҥi ngày 31 tháng 12 năm 2013 xây dӵng cѫ bҧn dӣ dang vӟi giá trӏ ghi sә là 42.864 triӋu VND
(ngày 31 tháng 12 năm 2012: 81.978 triӋu VND) ÿѭӧc thӃ chҩp tҥi ngân hàng ÿӇ ÿҧm bҧo cho các
khoҧn vay cӫa Công ty.
Tҥi ngày 31 tháng 12 năm 2013 xây dӵng cѫ bҧn dӣ dang vӟi giá trӏ ghi sә là 87.749 triӋu VND liên
quan ÿӃn quyӅn sӱ dөng ÿҩt tҥi Lô 10 và Lô 19 cӫa Dӵ án Khu dân cѭ Tam Bình – HiӋp Bình
Phѭӟc, Quұn Thӫ Ĉӭc, Thành phӕ Hӗ Chí Minh (ngày 31 tháng 12 năm 2012: Không) ÿѭӧc thӃ
chҩp ngân hàng ÿӇ ÿҧm bҧo cho các khoҧn vay cӫa Công ty nhѭng chѭa ÿѭӧc giҧi ngân và bӝ chӭng
tӯ pháp lý chӭng nhұn quyӅn sӣ hӳu ÿӕi vӟi các quyӅn sӱ dөng ÿҩt này ÿang ÿѭӧc ngân hàng nҳm
giӳ.
Trong năm, chi phí vay ÿѭӧc vӕn hóa vào xây dӵng cѫ bҧn dӣ dang là 18.500 triӋu VND (2012:
20.870 triӋu VND).
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11. Bҩt ÿӝng sҧn ÿҫu tѭ
QuyӅn sӱ dөng ÿҩt
VND

Nhà cӱa
VND

Tәng
VND

92.187.643.058
-

224.224.251.966
10.474.134.364

Nguyên giá
Sӕ dѭ ÿҫu năm
Tăng trong năm
ĈiӅu chӍnh cho ÿánh giá lҥi sau khi
ghi nhұn ban ÿҫu (*)
ChuyӇn tӯ xây dӵng cѫ bҧn dӣ dang
Thanh lý

132.036.608.908
10.474.134.364

Sӕ dѭ cuӕi năm

133.201.140.041

92.187.643.058

225.388.783.099

Sӕ dѭ ÿҫu năm
Khҩu hao trong năm

10.026.386.925
4.237.389.780

29.054.632.384
3.030.673.186

39.081.019.309
7.268.062.966

Sӕ dѭ cuӕi năm

14.263.776.705

32.085.305.570

46.349.082.275

122.010.221.983
118.937.363.336

63.133.010.674
60.102.337.488

185.143.232.657
179.039.700.824

(9.309.603.231)

-

(9.309.603.231)

1.534.142.737
(1.534.142.737)

-

1.534.142.737
(1.534.142.737)

Giá trӏ hao mòn lǊy kӃ

Giá trӏ còn lҥi
Sӕ dѭ ÿҫu năm
Sӕ dѭ cuӕi năm

(*)
ĈiӅu chӍnh thӇ hiӋn giҧm nguyên giá Cao ӕc Văn phòng HMTC-Savico tҥi sӕ 91 Ĉѭӡng
Pasteur, Quұn 1, Thành phӕ Hӗ Chí Minh, ViӋt Nam, theo biên bҧn xác nhұn vӕn góp ngày 20 tháng
12 năm 2013 cho dӵ án hӧp tác kinh doanh giӳa Công ty và Công ty TNHH Mӝt thành viên Quҧn lý
Kinh doanh Nhà Thành phӕ Hӗ Chí Minh.
Bҩt ÿӝng sҧn ÿҫu tѭ cӫa Công ty bao gӗm các bҩt ÿӝng sҧn cho thuê tҥo thu nhұp.
Giá trӏ hӧp lý cӫa bҩt ÿӝng sҧn ÿҫu tѭ không ÿѭӧc xác ÿӏnh bӣi vì không có mӝt giao dӏch gҫn ÿây
trên thӏ trѭӡng cho bҩt ÿӝng sҧn tѭѫng tӵ và nҵm cùng ÿӏa ÿiӇm vӟi bҩt ÿӝng sҧn ÿҫu tѭ cӫa Công ty
và không có thӏ trѭӡng hoҥt ÿӝng cho loҥi bҩt ÿӝng sҧn ÿҫu tѭ này.
Trong bҩt ÿӝng sҧn ÿҫu tѭ có các tài sҧn vӟi nguyên giá là 11.702 triӋu VND ÿã ÿѭӧc khҩu hao hӃt
ÿӃn ngày 31 tháng 12 năm 2013 (ngày 31 tháng 12 năm 2012: 10.345 triӋu VND), nhѭng vүn ÿang
ÿѭӧc sӱ dөng.
Tҥi ngày 31 tháng 12 năm 2013 bҩt ÿӝng sҧn ÿҫu tѭ vӟi giá trӏ ghi sә là 103.228 triӋu VND (ngày 31
tháng 12 năm 2012: 106.523 triӋu VND) ÿѭӧc thӃ chҩp tҥi ngân hàng ÿӇ ÿҧm bҧo cho các khoҧn vay
cӫa Công ty.
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12. Các khoҧn ÿҫu tѭ tài chính dài hҥn

Ĉҫu tѭ vӕn dài hҥn vào:
x Các công ty con
x Các công ty liên kӃt
Các khoҧn ÿҫu tѭ tài chính dài hҥn khác

Dӵ phòng giҧm giá ÿҫu tѭ tài chính dài hҥn

31/12/2013
VND

31/12/2012
VND

154.045.222.000
56.353.359.436
185.662.344.630

157.072.107.279
58.230.309.000
303.954.496.328

396.060.926.066

519.256.912.607

(23.260.250.320)

(25.439.797.869)

372.800.675.746

493.817.114.738

Các khoҧn ÿҫu tѭ tài chính dài hҥn khác thӇ hiӋn các khoҧn ÿҫu tѭ cӫa Công ty vào các hӧp ÿӗng
hӧp tác kinh doanh bҩt ÿӝng sҧn.
BiӃn ÿӝng cӫa dӵ phòng giҧm giá ÿҫu tѭ tài chính dài hҥn trong năm nhѭ sau:
2013
VND
Sӕ dѭ ÿҫu năm
Tăng dӵ phòng trong năm
Phân loҥi lҥi sang dӵ phòng giҧm giá ÿҫu tѭ tài chính
ngҳn hҥn (thuyӃt minh sӕ 5)

25.439.797.869
1.083.219.002

Sӕ dѭ cuӕi năm

23.260.250.320

(3.262.766.551)

2012
VND
24.323.616.984
1.116.180.885
25.439.797.869
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51%

55%

51%

Giҩy phép Kinh doanh sӕ 14/GP-HN do Ӫy
Ban Nhân Dân Thành phӕ Hà Nӝi cҩp ngày 22
tháng 1 năm 1998.
Giҩy chӭng nhұn Ĉăng ký Kinh doanh sӕ
4102014294 do Sӣ KӃ hoҥch và Ĉҫu tѭ Thành
phӕ Hӗ Chí Minh cҩp ngày 5 tháng 3 năm
2003 và ÿѭӧc ÿiӅu chӍnh ngày 22 tháng 10
năm 2003 và ngày 5 tháng 12 năm 2011 và
ngày 2 tháng 8 năm 2012.

Kinh doanh xe mang nhãn hiӋu TOYOTA
và phө tùng thay thӃ, cung cҩp dӏch vө bҧo
trì.

Kinh doanh xe mang nhãn hiӋu GM và phө
tùng thay thӃ, cung cҩp dӏch vө bҧo trì.

Kinh doanh xe mang nhãn hiӋu HYUNDAI Giҩy chӭng nhұn Ĉăng ký Kinh doanh sӕ
và phө tùng thay thӃ, cung cҩp dӏch vө bҧo 0309553786 do Sӣ KӃ hoҥch và Ĉҫu tѭ Thành
trì.
phӕ Hӗ Chí Minh cҩp ngày 3 tháng 11 năm
2009 và ÿѭӧc ÿiӅu chӍnh ngày 2 tháng 2 năm
2010 và ngày 24 tháng 9 năm 2012.

Công ty Liên doanh
Toyota Giҧi Phóng (TGP)

Công ty TNHH Ĉông Ĉô
Thành

Công ty Cә phҫn Ô tô
Thành phӕ

% vӕn
sӣ hӳu

52,05%

Giҩy phép ÿҫu tѭ

Giҩy chӭng nhұn Ĉăng ký Kinh doanh sӕ
4102001544 do Sӣ KӃ hoҥch và Ĉҫu tѭ Thành
phӕ Hӗ Chí Minh cҩp ngày 30 tháng 6 năm
2000, ÿѭӧc ÿiӅu chӍnh ngày 5 tháng 3 năm
2003, ngày 22 tháng 10 năm 2003, ngày 26
tháng 4 năm 2005 và ngày 9 tháng 10 năm
2010.

Hoҥt ÿӝng chính

Công ty TNHH Sài Gòn Ô Kinh doanh xe mang nhãn hiӋu FORD và
tô (SAIGON FORD)
phө tùng thay thӃ, cung cҩp dӏch vө bҧo trì.

Các công ty con

Tên

Chi tiӃt các khoҧn ÿҫu tѭ vào các công ty con và công ty liên kӃt nhѭ sau:

Công ty Cә phҫn Dӏch vө Tәng hӧp Sài Gòn
ThuyӃt minh báo cáo tài chính riêng cho năm kӃt thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 (tiӃp theo)

5.100.000.000

4.400.000.000

9.248.504.000

33.312.000.000

31/12/2013
VND
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5.100.000.000

4.400.000.000

9.248.504.000

33.312.000.000

31/12/2012
VND
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70%

51%

51%

Giҩy chӭng nhұn Ĉăng ký Kinh doanh sӕ
0103018056 do Sӣ KӃ hoҥch và Ĉҫu tѭ Thành
phӕ Hà Nӝi cҩp ngày 19 tháng 6 năm 2007 và
ÿѭӧc ÿiӅu chӍnh ngày 28 tháng 10 năm 2009
và ngày 6 tháng 10 năm 2010.
Giҩy chӭng nhұn Ĉăng ký Kinh doanh sӕ
401337755 do Sӣ KӃ hoҥch và Ĉҫu tѭ Thành
phӕ Ĉà Nҹng cҩp ngày 8 tháng 2 năm 2010 và
ÿѭӧc ÿiӅu chӍnh ngày 10 tháng 12 năm 2012.
Giҩy phép Ĉҫu tѭ sӕ 571022000005 do Ӫy ban
Nhân dân Thành phӕ Cҫn Thѫ cҩp ngày 18
tháng 4 năm 2007 và ÿѭӧc ÿiӅu chӍnh ngày 9
tháng 9 năm 2009 và ngày 4 tháng 5 năm
2012.

ĈiӅu hành trung tâm thѭѫng mҥi, dӏch vө
khách sҥn; xây dӵng dân sӵ, dӵ án công
nghiӋp; ÿҥi lý thѭѫng mҥi và ӫy thác; hoҥt
ÿӝng xuҩt nhұp khҭu; kinh doanh phѭѫng
tiӋn vұn tҧi và bҧo trì xe ô tô; cho thuê máy;
dӏch vө vұn chuyӇn và ÿұu xe.

Kinh doanh và bҧo trì xe ô tô, xe gҳn máy,
phө tùng thay thӃ; kinh doanh thiӃt bӏ ÿiӋn,
vұt liӋu xây dӵng; ÿҥi lý ký gӱi; cung cҩp
dӏch vө cho thuê xe ô tô, vұn chuyӇn.

Kinh doanh xe mang nhãn hiӋu TOYOTA
và phө tùng thay thӃ, cung cҩp dӏch vө bҧo
trì.

Công ty Cә phҫn Savico
Hà Nӝi

Công ty Cә phҫn Ô tô
Sông Hàn

Công ty TNHH Toyota
Cҫn Thѫ

25.309.668.000

5.100.000.000

56.000.000.000

8.250.050.000

55%

Giҩy phép Kinh doanh sӕ 4103007242 do Sӣ
KӃ hoҥch và Ĉҫu tѭ Thành phӕ Hӗ Chí Minh
cҩp ngày 9 tháng 7 năm 2007 và ÿѭӧc ÿiӅu
chӍnh ngày 28 tháng 5 năm 2008.

Kinh doanh xe ô tô và xe gҳn máy mang
nhãn hiӋu SUZUKI, HONDA và YAMAHA
và phө tùng thay thӃ, cung cҩp dӏch vө bҧo
trì.

3.500.000.000

31/12/2013
VND

63,64%

Công ty Cә phҫn Sài Gòn
Ngôi Sao

Giҩy chӭng nhұn Ĉăng ký Kinh doanh sӕ
5702001169 do Sӣ KӃ hoҥch và Ĉҫu tѭ Thành
phӕ Cҫn Thѫ cҩp ngày 11 tháng 8 năm 2006
và ÿѭӧc ÿiӅu chӍnh ngày 23 tháng 6 năm 2011.

Kinh doanh xe gҳn máy mang nhãn hiӋu
YAMAHA và phө tùng thay thӃ, cung cҩp
dӏch vө bҧo trì.

% vӕn
sӣ hӳu

Công ty TNHH Thѭѫng
mҥi Dӏch vө Sài Gòn
(YAMAHA Cҫn Thѫ)

Giҩy phép ÿҫu tѭ

Hoҥt ÿӝng chính

Tên

Công ty Cә phҫn Dӏch vө Tәng hӧp Sài Gòn
ThuyӃt minh báo cáo tài chính riêng cho năm kӃt thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 (tiӃp theo)
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25.309.668.000

5.100.000.000

56.000.000.000

8.250.050.000

3.500.000.000

31/12/2012
VND
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51%

Kinh doanh xe ô tô, xe gҳn máy và phө tùng Giҩy chӭng nhұn Ĉăng ký Kinh doanh sӕ
thay thӃ; cung cҩp dӏch vө bҧo trì và sӱa
1801231071 do Sӣ KӃ hoҥch và Ĉҫu tѭ Thành
chӳa.
phӕ Cҫn Thѫ cҩp ngày 31 tháng 12 năm 2011
và ÿѭӧc ÿiӅu chӍnh ngày 13 tháng 1 năm 2012.

Công ty TNHH Thѭѫng
mҥi Dӏch vө Tәng hӧp
Savico-Mekong

Công ty Cә phҫn Siêu xe

Các công ty liên kӃt

51%

Kinh doanh xe ô tô, xe gҳn máy và phө tùng Giҩy chӭng nhұn Ĉăng ký Kinh doanh sӕ
thay thӃ; cung cҩp dӏch vө bҧo trì và sӱa
1500764333 do Sӣ KӃ hoҥch và Ĉҫu tѭ TӍnh
chӳa.
Vƭnh Long cҩp ngày 30 tháng 6 năm 2011 và
ÿѭӧc ÿiӅu chӍnh ngày 28 tháng 12 năm 2011 và
ngày 6 tháng 12 năm 2012.

Chuyên cung cҩp phө tùng và phө kiӋn trang Giҩy phép Kinh doanh sӕ 4103008825 do Sӣ
trí nӝi thҩt xe ô tô.
KӃ hoҥch và Ĉҫu tѭ Thành phӕ Hӗ Chí Minh
cҩp ngày 21 tháng 12 năm 2007 và ÿѭӧc ÿiӅu
chӍnh ngày 6 tháng 3 năm 2008.

37,05%

99%

Công ty TNHH Savico
Vƭnh Long

Giҩy phép Kinh doanh sӕ 4102003457 do Sӣ
KӃ hoҥch và Ĉҫu tѭ Thành phӕ Hӗ Chí Minh
cҩp ngày 9 tháng 1 năm 2001.

Xây dӵng các công trình dân dөng, các dӵ
án công nghiӋp và cung cҩp dӏch vө cho
thuê văn phòng và dӏch vө giҧi trí.

% vӕn
sӣ hӳu

Công ty TNHH Dӏch vө
Sài Gòn (SSC) (*)

Giҩy phép ÿҫu tѭ

Hoҥt ÿӝng chính

Tên

Công ty Cә phҫn Dӏch vө Tәng hӧp Sài Gòn
ThuyӃt minh báo cáo tài chính riêng cho năm kӃt thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 (tiӃp theo)

-
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2.400.000.000

157.072.107.279

154.045.222.000

2.483.050.436

1.530.000.000

2.295.000.000

3.026.885.279

31/12/2012
VND

1.530.000.000

2.295.000.000

31/12/2013
VND
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Kinh doanh, cung cҩp dӏch vө tѭ vҩn và ÿҩu Giҩy phép Kinh doanh sӕ 0309535441 do Sӣ
thҫu bҩt ÿӝng sҧn, quҧng cáo.
KӃ hoҥch và Ĉҫu tѭ Thành phӕ Hӗ Chí Minh
cҩp ngày 4 tháng 1 năm 2010.

Công ty TNHH Dӏch vө
Tәng hӧp Sài Gòn Khánh
Hӝi

49%

35,16%

2.940.000.000

58.230.309.000

56.353.359.436

16.798.709.000

980.000.000

16.798.709.000

31.750.000.000

3.221.600.000

1.120.000.000

31/12/2012
VND
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(*) Trong năm, Công ty ÿã giҧi thӇ mӝt công ty con – Công ty TNHH Dӏch vө Sài Gòn (SSC) vào ngày 31 tháng 10 năm 2013. Lӛ phát sinh do viӋc giҧi thӇ này là 188 triӋu
VND.
33

Giҩy phép Kinh doanh sӕ 4103001903 do Sӣ
KӃ hoҥch và Ĉҫu tѭ Thành phӕ Hӗ Chí Minh
cҩp ngày 3 tháng 11 năm 2003 và ÿѭӧc ÿiӅu
chӍnh ngày 14 tháng 7 năm 2005 và ngày 14
tháng 11 năm 2007.

Kinh doanh xe ô tô mang nhãn hiӋu
TOYOTA và phө tùng thay thӃ, cung cҩp
dӏch vө bҧo trì.

Công ty Cә phҫn Toyota
Ĉông Sài Gòn (TESC)

31.750.000.000

Giҩy phép Ĉҫu tѭ sӕ 824/GP-HCM do Ӫy Ban
Nhân Dân Thành phӕ Hӗ Chí Minh cҩp ngày
28 tháng 3 năm 2005.

ĈiӅu hành dӏch vө vұn tҧi bҵng taxi và các
dӏch vө khác có liên quan tҥi ViӋt Nam.

Công ty Liên doanh
ComfortDelgro Savico
Taxi

40,19%

3.221.600.000

40,27%

Giҩy phép Kinh doanh sӕ 044937 do Sӣ KӃ
hoҥch và Ĉҫu tѭ Thành phӕ Ĉà Nҹng cҩp ngày
16 tháng 6 năm 1998 và ÿѭӧc ÿiӅu chӍnh ngày
25 tháng 6 năm 2007.

Kinh doanh xe ô tô mang nhãn hiӋu FORD
và phө tùng thay thӃ, cung cҩp dӏch vө bҧo
trì.

31/12/2013
VND

Công ty Cә phҫn Dana
(DANA FORD)

% vӕn
sӣ hӳu

1.120.000.000

Giҩy phép ÿҫu tѭ

37,33%

Hoҥt ÿӝng chính

Công ty TNHH Thѭѫng
Kinh doanh xe gҳn máy mang nhãn hiӋu
Giҩy phép Kinh doanh sӕ 4102036521 do Sӣ
mҥi Dӏch vө Tәng hӧp BӃn SYM và phө tùng thay thӃ, cung cҩp dӏch vө KӃ hoҥch và Ĉҫu tѭ Thành phӕ Hӗ Chí Minh
Thành Savico
bҧo trì.
cҩp ngày 25 tháng 1 năm 2006.

Tên

Công ty Cә phҫn Dӏch vө Tәng hӧp Sài Gòn
ThuyӃt minh báo cáo tài chính riêng cho năm kӃt thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 (tiӃp theo)

Công ty Cә phҫn Dӏch vө Tәng hӧp Sài Gòn
ThuyӃt minh báo cáo tài chính riêng cho năm kӃt thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013
(tiӃp theo)
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13. Tài sҧn thuӃ thu nhұp hoãn lҥi
Tài sҧn thuӃ thu nhұp hoãn lҥi ÿѭӧc ghi nhұn ÿӕi vӟi chi phí phҧi trҧ.

14. Vay ngҳn hҥn
31/12/2013
VND
Vay ngҳn hҥn
Nӧ dài hҥn ÿӃn hҥn trҧ (thuyӃt minh sӕ 21)

31/12/2012
VND

37.855.666.420
22.572.008.828

73.336.389.502
20.349.783.828

60.427.675.248

93.686.173.330

Vay ngҳn hҥn ÿѭӧc ÿҧm bҧo bҵng tài sҧn cӕ ÿӏnh hӳu hình và bҩt ÿӝng sҧn ÿҫu tѭ vӟi giá trӏ ghi sә
lҫn lѭӧt là 38 triӋu VND và 44.661 triӋu VND (ngày 31 tháng 12 năm 2012: ÿѭӧc ÿҧm bҧo bҵng các
khoҧn ÿҫu tѭ tài chính ngҳn hҥn, ÿҫu tѭ vào công ty liên kӃt và các khoҧn ÿҫu tѭ tài chính dài hҥn
khác vӟi giá trӏ ghi sә lҫn lѭӧt là 12.880 triӋu VND, 16.798 triӋu VND và 13.500 triӋu VND).
Các khoҧn vay này chӏu lãi suҩt dao ÿӝng tӯ 9,5% ÿӃn 10,7% (2012: 13% ÿӃn 15%) mӝt năm.

15. Ngѭӡi mua trҧ tiӅn trѭӟc
Ngѭӡi mua trҧ tiӅn trѭӟc tҥi ngày 31 tháng 12 năm 2013 bao gӗm 145.031 triӋu VND tӯ Công ty Cә
phҫn Dӏch vө và Xây dӵng Ĉӏa ӕc Ĉҩt Xanh cho viӋc chuyӇn nhѭӧng quyӅn sӱ dөng ÿҩt trong Dӵ
án Khu dân cѭ Tam Bình – HiӋp Bình Phѭӟc, Quұn Thӫ Ĉӭc, Thành phӕ Hӗ Chí Minh và 23.650
triӋu VND tӯ Công ty TNHH Phát triӇn Bҩt ÿӝng sҧn Ҩn ĈiӅn cho viӋc chuyӇn nhѭӧng quyӅn sӱ
dөng ÿҩt trong Dӵ án Nam Sài Gòn, Quұn 7, Thành phӕ Hӗ Chí Minh (ngày 31 tháng 12 năm 2012:
Không).

16. ThuӃ và các khoҧn phҧi nӝp Nhà nѭӟc
31/12/2013
VND
ThuӃ giá trӏ gia tăng
ThuӃ thu nhұp doanh nghiӋp
ThuӃ thu nhұp cá nhân
Các khoҧn phҧi nӝp khác

31/12/2012
VND

7.778.180
3.133.283.819
766.798.749
2.889.045.720

23.473.508
11.984.487.408
1.376.725.865
7.897.936.524

6.796.906.468

21.282.623.305
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Công ty Cә phҫn Dӏch vө Tәng hӧp Sài Gòn
ThuyӃt minh báo cáo tài chính riêng cho năm kӃt thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013
(tiӃp theo)
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17. Chi phí phҧi trҧ

Chi phí lãi vay
Chi phí thuê
Phí dӏch vө chuyên nghiӋp

31/12/2013
VND

31/12/2012
VND

3.614.941.005
203.143.229
8.651.500.000

4.062.359.218
2.242.277.729
8.984.745.000

12.469.584.234

15.289.381.947

18. Các khoҧn phҧi trҧ, phҧi nӝp khác
31/12/2013
VND
Cә tӭc phҧi trҧ
Phҧi trҧ các bên liên quan (a)
Hӛ trӧ vӕn tӯ các bên thӭ ba (b)
Trҧ hӝ các bên liên quan
Hӛ trӧ tài chính phҧi trҧ mӝt khách hàng do viӋc hӫy hӧp
ÿӗng chuyӇn nhѭӧng quyӅn sӱ dөng ÿҩt
Ký quӻ ngҳn hҥn nhұn ÿѭӧc cho Dӵ án Dân cѭ Tam Bình
Ký quӻ ngҳn hҥn nhұn ÿѭӧc tӯ mӝt khách hàng cho Dӵ án
Nam Sài Gòn
Các khoҧn phҧi trҧ, phҧi nӝp khác

31/12/2012
VND

672.909.075
53.946.829.194
3.000.000.000
926.194.003

353.093.225
79.385.775.020
28.734.520.722
11.916.813.137

5.856.400.000
42.442.208.800

5.856.400.000
15.758.850.000

54.887.738.080
2.891.318.223

2.913.885.720

164.623.597.375

144.919.337.824

a. Trong phҧi trҧ các bên liên quan tҥi ngày 31 tháng 12 năm 2013 có 947 triӋu VND không chӏu
lãi và 53.000 triӋu VND chӏu lãi suҩt dao ÿӝng tӯ 7,2% ÿӃn 12% (2012: tӯ 12,5% ÿӃn 18,5%)
mӝt năm.
b. Hӛ trӧ vӕn tӯ các bên thӭ ba tҥi ngày 31 tháng 12 năm 2013 chӏu lãi suҩt 10,7% (2012: tӯ 15%
ÿӃn 18%) mӝt năm.
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Công ty Cә phҫn Dӏch vө Tәng hӧp Sài Gòn
ThuyӃt minh báo cáo tài chính riêng cho năm kӃt thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013
(tiӃp theo)
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19. Quӻ khen thѭӣng và phúc lӧi
BiӃn ÿӝng quӻ khen thѭӣng và phúc lӧi trong năm nhѭ sau:
2013
VND
Sӕ dѭ ÿҫu năm
Trích tӯ lӧi nhuұn chѭa phân phӕi trong năm
Sӱ dөng quӻ trong năm
Sӕ dѭ cuӕi năm

2012
VND

4.465.590.904
4.693.567.973
(5.904.493.684)

4.113.262.397
8.558.268.301
(8.205.939.794)

3.254.665.193

4.465.590.904

20. Phҧi trҧ dài hҥn khác
31/12/2013
VND
Ký quӻ dài hҥn nhұn ÿѭӧc
Phҧi trҧ dài hҥn khác

31/12/2012
VND

11.625.812.994
103.801.652.527

12.628.622.829
101.872.694.498

115.427.465.521

114.501.317.327

Phҧi trҧ dài hҥn khác thӇ hiӋn sӕ tiӅn nhұn góp vӕn cӫa các ÿӕi tác tham gia vào các dӵ án bҩt ÿӝng
sҧn cӫa Công ty và không chӏu lãi.
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Công ty Cә phҫn Dӏch vө Tәng hӧp Sài Gòn
ThuyӃt minh báo cáo tài chính riêng cho năm kӃt thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013
(tiӃp theo)
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21. Vay dài hҥn
31/12/2013
VND
Vay dài hҥn
Trái phiӃu dài hҥn phát hành

31/12/2012
VND

114.459.700.672
100.000.000.000

134.809.484.500
100.000.000.000

214.459.700.672

234.809.484.500

Hoàn trҧ trong vòng 12 tháng (thuyӃt minh sӕ 14)

(22.572.008.828)

(20.349.783.828)

Hoàn trҧ sau 12 tháng

191.887.691.844

214.459.700.672

Vay dài hҥn có ÿҧm bҧo ÿѭӧc ÿҧm bҧo bҵng các tài sҧn có giá trӏ ghi sә là 68.174 triӋu VND (ngày
31 tháng 12 năm 2012: 144.223 triӋu VND).
Các khoҧn vay dài hҥn này chӏu lãi suҩt dao ÿӝng tӯ 12,7% ÿӃn 15% (2012: 14,5% ÿӃn 16,6%) mӝt
năm.
Trái phiӃu dài hҥn ÿѭӧc phát hành vào tháng 7 năm 2010 theo mӋnh giá. Các trái phiӃu này sӁ ÿáo
hҥn vào tháng 7 năm 2015 và ÿѭӧc hoàn trҧ theo mӋnh giá. Các trái phiӃu này ÿѭӧc ÿҧm bҧo bҵng
tài sҧn có giá trӏ ghi sә là 74.148 triӋu VND (ngày 31 tháng 12 năm 2012: 75.100 triӋu VND), và
chӏu lãi suҩt 12,3% (2012: 15%) mӝt năm.

22. Doanh thu chѭa thӵc hiӋn
31/12/2013
VND
Doanh thu chѭa thӵc hiӋn tӯ viӋc thuê ÿҩt cӫa Công ty
TNHH Toyota Cҫn Thѫ
Các doanh thu chѭa thӵc hiӋn khác

31/12/2012
VND

54.493.333.312
350.600.000

55.713.333.316
692.488.627

54.843.933.312

56.405.821.943
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317.064.858.303

249.955.730.000

Sӕ dѭ tҥi ngày 31 tháng 12 năm 2013

(690.474.358)

-

-

(690.474.358)

249.955.730.000

317.064.858.303

-

-

(690.474.358)

Cә phiӃu quӻ
VND

-

-

317.064.858.303

249.955.730.000
-

Thһng dѭ
vӕn cә phҫn
VND

Vӕn cә phҫn
VND

Lӧi nhuұn thuҫn trong năm
Trích quӻ khen thѭӣng và phúc lӧi
Cә tӭc (thuyӃt minh sӕ 34)
Thù lao và quӻ thѭӣng cho Hӝi ÿӗng
Quҧn trӏ và Ban KiӇm soát

Sӕ dѭ tҥi ngày 1 tháng 1 năm 2013

Lӧi nhuұn thuҫn trong năm
Trích quӻ khen thѭӣng và phúc lӧi
Cә tӭc
Thù lao và quӻ thѭӣng cho Hӝi ÿӗng
Quҧn trӏ và Ban KiӇm soát

Sӕ dѭ tҥi ngày 1 tháng 1 năm 2012

23. Thay ÿәi vӕn chӫ sӣ hӳu

12.469.151.903

-

-

12.469.151.903

-

12.469.151.903

Quӻ ÿҫu tѭ
và phát triӇn
VND

Công ty Cә phҫn Dӏch vө Tәng hӧp Sài Gòn
ThuyӃt minh báo cáo tài chính riêng cho năm kӃt thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 (tiӃp theo)

12.469.151.903

-

-

12.469.151.903

-

-

12.469.151.903

Quӻ dӵ phòng
tài chính
VND

67.717.059.603

(1.591.230.212)

35.539.523.530
(4.693.567.973)
(24.975.507.000)

63.437.841.258

(3.423.307.320)

53.962.844.180
(8.558.268.301)
(37.463.260.500)

58.919.833.199

Lӧi nhuұn
chѭa phân phӕi
VND

38

658.985.477.354

(1.591.230.212)

35.539.523.530
(4.693.567.973)
(24.975.507.000)

654.706.259.009

(3.423.307.320)

53.962.844.180
(8.558.268.301)
(37.463.260.500)

650.188.250.950

Tәng
VND
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Công ty Cә phҫn Dӏch vө Tәng hӧp Sài Gòn
ThuyӃt minh báo cáo tài chính riêng cho năm kӃt thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013
(tiӃp theo)
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24. Vӕn cә phҫn
Vӕn cә phҫn ÿѭӧc duyӋt và ÿã phát hành cӫa Công ty là:
31/12/2013
Sӕ lѭӧng
cә phiӃu
VND

31/12/2012
Sӕ lѭӧng
cә phiӃu
VND

Cә phiӃu phә thông ÿѭӧc
phép lѭu hành

24.995.573

249.955.730.000

24.995.573

249.955.730.000

Cә phiӃu phә thông ÿã phát
hành

24.995.573

249.955.730.000

24.995.573

249.955.730.000

(20.066)

(690.474.358)

(20.066)

(690.474.358)

24.975.507

249.265.255.642

24.975.507

249.265.255.642

Cә phiӃu quӻ
Cә phiӃu phә thông ÿang lѭu
hành

Tҩt cҧ cә phiӃu phә thông có mӋnh giá là 10.000 VND. Mӛi cә phiӃu tѭѫng ÿѭѫng vӟi mӝt quyӅn
biӇu quyӃt tҥi các cuӝc hӑp cә ÿông cӫa Công ty. Các cә ÿông ÿѭӧc nhұn cә tӭc ÿѭӧc công bӕ vào
tӯng thӡi ÿiӇm. Tҩt cҧ cә phiӃu phә thông ÿѭӧc xӃp ngang hàng khi hѭӣng phҫn tài sҧn thuҫn còn
lҥi cӫa Công ty. Ĉӕi vӟi cә phiӃu mà Công ty mua lҥi, mӑi quyӅn lӧi ÿӅu bӏ treo cho ÿӃn khi sӕ cә
phiӃu ÿó ÿѭӧc phát hành lҥi.
Không có biӃn ÿӝng vӕn cә phҫn trong năm.

25. Tәng doanh thu
Tәng doanh thu thӇ hiӋn tәng giá trӏ hàng bán và dӏch vө ÿã cung cҩp không bao gӗm thuӃ giá trӏ gia
tăng.
Doanh thu thuҫn bao gӗm:

Tәng doanh thu
x Bán hàng
x Dӏch vө
x Doanh thu tӯ bҩt ÿӝng sҧn

Các khoҧn giҧm trӯ doanh thu
Doanh thu thuҫn

2013
VND

2012
VND

4.956.886.782
55.644.566.755
1.086.474.762

17.999.109.321
62.589.280.319
11.346.006.102

61.687.928.299

91.934.395.742

(85.983.120)
61.601.945.179

(96.464.520)
91.837.931.222
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Công ty Cә phҫn Dӏch vө Tәng hӧp Sài Gòn
ThuyӃt minh báo cáo tài chính riêng cho năm kӃt thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013
(tiӃp theo)
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26. Giá vӕn hàng bán

Hàng hóa ÿã bán
Dӏch vө ÿã cung cҩp
Chi phí khҩu hao bҩt ÿӝng sҧn ÿҫu tѭ
Bҩt ÿӝng sҧn ÿã bán

2013
VND

2012
VND

2.870.506.633
17.633.682.670
7.268.062.966
1.534.142.737

15.336.381.798
19.123.537.401
7.517.375.295
7.183.342.529

29.306.395.006

49.160.637.023

2013
VND

2012
VND

19.736.524.575
269.888.172
44.623.519
36.742.189.042

26.773.921.431
206.584.132
6.890.172.740
1.592.111.357
12.366.366.225

56.793.225.308

47.829.155.885

2013
VND

2012
VND

24.429.651.652
188.345.937
110.987.090
37.734.791
2.065.234.930

67.469.727.289
20.006.631.638
8.480.340.577
2.690.831.840
1.006.435.666

26.831.954.400

99.653.967.010

27. Doanh thu hoҥt ÿӝng tài chính

Cә tӭc
Thu nhұp lãi tiӅn gӱi
Thu nhұp tӯ kinh doanh chӭng khoán
Lãi chênh lӋch tӹ giá hӕi ÿoái
Doanh thu hoҥt ÿӝng tài chính khác

28. Chi phí tài chính

Chi phí lãi vay
Lӛ tӯ kinh doanh chӭng khoán
Dӵ phòng giҧm giá ÿҫu tѭ tài chính ngҳn hҥn và dài hҥn
Chi phí kinh doanh chӭng khoán
Lӛ chênh lӋch tӹ giá hӕi ÿoái
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29. Thu nhұp khác

Thu nhұp tӯ Dӵ án Savico-Vinaland
Lãi tӯ thanh lý mӝt phҫn ÿҫu tѭ vào Savico-Vinaland
Thu nhұp tӯ thanh lý tài sҧn cӕ ÿӏnh hӳu hình
Thu nhұp tӯ mӝt khách hàng do vi phҥm hӧp ÿӗng
Thu nhұp khác

2013
VND

2012
VND

10.400.000.000
20.000.000
492.060.182

47.046.852.000
36.930.300.000
1.650.388.339
30.000.000.000
674.693.781

10.912.060.182

116.302.234.120

2013
VND

2012
VND

30. ThuӃ thu nhұp doanh nghiӋp
(a)

Ghi nhұn trong báo cáo kӃt quҧ hoҥt ÿӝng kinh doanh

Chi phí thuӃ thu nhұp hiӋn hành
Năm hiӋn hành
Dӵ phòng thӯa trong nhӳng năm trѭӟc

Chi phí thuӃ thu nhұp doanh nghiӋp hoãn lҥi
Phát sinh các khoҧn chênh lӋch tҥm thӡi
Hoàn nhұp các khoҧn chênh lӋch tҥm thӡi
Lӧi ích cӫa lӛ tính thuӃ ÿѭӧc sӱ dөng
Xóa sә tài sҧn thuӃ thu nhұp hoãn lҥi

Chi phí thuӃ thu nhұp doanh nghiӋp

4.902.822.533
-

10.610.317.779
(2.482.544.324)

4.902.822.533

8.127.773.455

(2.583.611.568)
4.259.486.482
-

(4.259.486.482)
305.440.772
3.476.940.507
1.381.377.033

1.675.874.914

904.271.830

6.578.697.447

9.032.045.285
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(b)

(c)

Ĉӕi chiӃu thuӃ suҩt thӵc tӃ
2013
VND

2012
VND

Lӧi nhuұn trѭӟc thuӃ

42.118.220.977

62.994.889.465

ThuӃ theo thuӃ suҩt thuӃ thu nhұp áp dөng cho Công ty
Thu nhұp không chӏu thuӃ
Chi phí không khҩu trӯ thuӃ
Ҧnh hѭӣng cӫa thay ÿәi thuӃ suҩt
Xóa sә tài sҧn thuӃ thu nhұp hoãn lҥi
Dӵ phòng thӯa trong nhӳng năm trѭӟc

10.529.555.244
(4.934.131.144)
630.962.678
352.310.669
-

15.748.722.366
(6.693.480.358)
1.077.970.568
1.381.377.033
(2.482.544.324)

6.578.697.447

9.032.045.285

ThuӃ suҩt áp dөng
Theo các ÿiӅu khoҧn trong Luұt thuӃ thu nhұp doanh nghiӋp, Công ty có nghƭa vө nӝp cho Nhà
nѭӟc thuӃ thu nhұp doanh nghiӋp bҵng 25% trên lӧi nhuұn tính thuӃ. Ngày 19 tháng 6 năm 2013,
Quӕc Hӝi ÿã thông qua Luұt sӱa ÿәi bә sung mӝt sӕ ÿiӅu cӫa Luұt ThuӃ thu nhұp doanh nghiӋp.
Theo ÿó, mӭc thuӃ suҩt thuӃ thu nhұp cao nhҩt ÿѭӧc giҧm tӯ 25% xuӕng 22% cho năm 2014 và
2015, và giҧm tiӃp xuӕng 20% tӯ năm 2016.

31. Lãi cѫ bҧn trên cә phiӃu
ViӋc tính toán lãi cѫ bҧn trên cә phiӃu cho năm kӃt thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 dӵa trên lӧi
nhuұn thuӝc các cә ÿông sӣ hӳu cә phiӃu phә thông và sӕ lѭӧng bình quân gia quyӅn cӫa sӕ cә
phiӃu phә thông ÿang lѭu hành, ÿѭӧc tính nhѭ sau:

(i)

Lͫi nhu̵n thu̯n thu͡c các c͝ ÿông sͧ hͷu c͝ phi͇u ph͝ thông

Lӧi nhuұn thuҫn trong năm

2013
VND

2012
VND

35.539.523.530

53.962.844.180
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(ii)

S͙ l˱ͫng bình quân gia quy͉n cͯa s͙ c͝ phi͇u ph͝ thông ÿang l˱u hành
2013
Sӕ lѭӧng
cә phiӃu
Sӕ lѭӧng bình quân gia quyӅn cӫa sӕ cә phiӃu phә thông ÿang
lѭu hành ÿҫu năm và cuӕi năm

24.975.507

2012
Sӕ lѭӧng
cә phiӃu

24.975.507

Tҥi ngày 31 tháng 12 năm 2013, Công ty không có các cә phiӃu tiӅm năng có tác ÿӝng suy giҧm.

32. Các công cө tài chính
(a)

Quҧn lý rӫi ro tài chính

(i)

T͝ng quan
Các loҥi rӫi ro tài chính mà Công ty phҧi ÿӕi mһt do viӋc sӱ dөng các công cө tài chính cӫa mình
bao gӗm:



rӫi ro tín dөng;



rӫi ro thanh khoҧn; và



rӫi ro thӏ trѭӡng.

ThuyӃt minh này cung cҩp thông tin vӅ tӯng loҥi rӫi ro nêu trên mà Công ty có thӇ gһp phҧi và mô tҧ
các mөc tiêu, chính sách và các quy trình Công ty sӱ dөng ÿӇ ÿo lѭӡng và quҧn lý rӫi ro.
Hӝi ÿӗng Quҧn trӏ cӫa Công ty chӏu trách nhiӋm kiӇm tra xem Ban Tәng Giám ÿӕc giám sát viӋc
tuân thӫ chính sách và thӫ tөc quҧn lý rӫi ro cӫa Công ty nhѭ thӃ nào, và soát xét tính thích hӧp cӫa
khung quҧn lý rӫi ro liên quan ÿӃn nhӳng rӫi ro mà Công ty gһp phҧi.

(ii)

Khung qu̫n lý rͯi ro
Ban Tәng Giám ÿӕc có trách nhiӋm chung trong viӋc thiӃt lұp và giám sát khung quҧn lý rӫi ro cӫa
Công ty. Ban Tәng Giám ÿӕc có trách nhiӋm xây dӵng và giám sát các chính sách quҧn lý rӫi ro cӫa
Công ty.
Các chính sách quҧn lý rӫi ro cӫa Công ty ÿѭӧc thiӃt lұp ÿӇ phát hiӋn và phân tích các rӫi ro mà
Công ty gһp phҧi, ÿѭa ra các hҥn mӭc và biӋn pháp kiӇm soát rӫi ro phù hӧp, và theo dõi các rӫi ro
và tuân thӫ theo các hҥn mӭc. Các chính sách và hӋ thӕng quҧn lý rӫi ro ÿѭӧc xem xét thѭӡng
xuyên ÿӇ phҧn ánh các thay ÿәi vӅ ÿiӅu kiӋn thӏ trѭӡng và các hoҥt ÿӝng cӫa Công ty. Công ty,
thông qua các chuҭn mӵc và quy trình ÿào tҥo và quҧn lý, nhҵm mөc ÿích phát triӇn mӝt môi trѭӡng
kiӇm soát có kӹ luұt và có tính xây dӵng trong ÿó tҩt cҧ các nhân viên hiӇu ÿѭӧc vai trò và trách
nhiӋm cӫa hӑ.
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(b)

Rӫi ro tín dөng
Rӫi ro tín dөng là rӫi ro lӛ tài chính cӫa Công ty nӃu mӝt khách hàng hoһc bên ÿӕi tác cӫa công cө
tài chính không ÿáp ӭng ÿѭӧc các nghƭa vө theo hӧp ÿӗng, và phát sinh chӫ yӃu tӯ các khoҧn phҧi
thu khách hàng.

(i)

̪nh h˱ͧng cͯa rͯi ro tín dͭng
Tәng giá trӏ ghi sә cӫa các tài sҧn tài chính thӇ hiӋn mӭc rӫi ro tín dөng tӕi ÿa. Mӭc ÿӝ rӫi ro tín
dөng tӕi ÿa tҥi ngày báo cáo nhѭ sau:

TiӅn gӱi ngân hàng và các khoҧn tѭѫng
ÿѭѫng tiӅn
Phҧi thu khách hàng và các khoҧn phҧi thu khác –
ngҳn hҥn và dài hҥn

(ii)

ThuyӃt
minh

31/12/2013
VND

31/12/2012
VND

(ii)

23.872.944.850

3.612.447.229

(iii)

108.845.350.850

126.851.344.982

132.718.295.700

130.463.792.211

Ti͉n g͵i ngân hàng và các kho̫n t˱˯ng ÿ˱˯ng ti͉n
TiӅn và các khoҧn tѭѫng ÿѭѫng tiӅn tҥi ngân hàng cӫa Công ty chӫ yӃu ÿѭӧc gӱi tҥi các tә chӭc tài
chính danh tiӃng. Ban Tәng Giám ÿӕc không nhұn thҩy có rӫi ro tín dөng trӑng yӃu nào tӯ các
khoҧn tiӅn gӱi này và không cho rҵng các tә chӭc tài chính này có thӇ mҩt khҧ năng trҧ nӧ và gây
tәn thҩt cho Công ty.

(iii) Ph̫i thu khách hàng và các kho̫n ph̫i thu khác
Rӫi ro tín dөng cӫa Công ty chӏu ҧnh hѭӣng chӫ yӃu bӣi ÿһc ÿiӇm cӫa tӯng khách hàng. Khoҧn phҧi
thu ÿáo hҥn trong vòng 30 ngày kӇ tӯ ngày xuҩt hóa ÿѫn. Khách hàng có sӕ dѭ phҧi thu vѭӧt quá 30
ngày ÿѭӧc yêu cҫu phҧi thanh toán sӕ dѭ này trѭӟc khi ÿѭӧc tiӃp tөc giao dӏch. Công ty không nҳm
giӳ tài sҧn ÿҧm bҧo nào tӯ các khách hàng.
Phҧi thu khách hàng và các khoҧn phҧi thu khác – ngҳn hҥn và dài hҥn – chѭa bӏ giҧm giá chӫ yӃu tӯ
các công ty có lӏch sӱ trҧ nӧ ÿáng tin cұy ÿӕi vӟi Công ty. Ban Tәng Giám ÿӕc tin rҵng các khoҧn
phҧi thu này có chҩt lѭӧng tín dөng cao.
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Tuәi nӧ cӫa phҧi thu khách hàng và các khoҧn phҧi thu khác – ngҳn hҥn và dài hҥn – tҥi thӡi ÿiӇm
cuӕi năm nhѭ sau:
31/12/2013
VND
Trong hҥn
Quá hҥn tӯ 31 – 180 ngày

31/12/2012
VND

108.113.044.977
732.305.873

117.131.242.353
9.720.102.629

108.845.350.850

126.851.344.982

Không có khoҧn phҧi thu nào bӏ giҧm giá tҥi ngày 31 tháng 12 năm 2013.

(c)

Rӫi ro thanh khoҧn
Rӫi ro thanh khoҧn là rӫi ro trong ÿó Công ty không thӇ thanh toán các nghƭa vө tài chính khi ÿӃn
hҥn. Phѭѫng thӭc quҧn lý thanh khoҧn cӫa Công ty là ÿҧm bҧo ӣ mӭc cao nhҩt rҵng Công ty luôn
có ÿӫ khҧ năng thanh khoҧn ÿӇ thanh toán các khoҧn phҧi trҧ khi ÿӃn hҥn, trong ÿiӅu kiӋn bình
thѭӡng cǊng nhѭ trong ÿiӅu kiӋn căng thҷng vӅ mһt tài chính, mà không làm phát sinh các mӭc tәn
thҩt không thӇ chҩp nhұn ÿѭӧc hoһc có nguy cѫ gây tәn hҥi ÿӃn danh tiӃng cӫa Công ty.
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Vay ngҳn hҥn
Phҧi trҧ ngѭӡi bán và các khoҧn
phҧi trҧ, phҧi nӝp khác
Phҧi trҧ ngѭӡi lao ÿӝng
Chi phí phҧi trҧ
Trái phiӃu dài hҥn phát hành
Vay dài hҥn
Phҧi trҧ dài hҥn khác

Ngày 31 tháng 12 năm 2013

62.756.770.274
171.445.039.912
30.415.871.234
12.469.584.234
119.133.333.333
125.324.671.882
115.427.465.521
636.972.736.390

30.415.871.234
12.469.584.234
100.000.000.000
91.887.691.844
115.427.465.521
579.062.597.993

Dòng tiӅn
theo hӧp ÿӗng
VND

60.427.675.248
168.434.309.912

Giá trӏ
ghi sә
VND

382.929.449.112

30.415.871.234
12.469.584.234
12.470.833.333
33.190.913.223
60.180.436.902

62.756.770.274
171.445.039.912

Trong vòng
1 năm
VND
-

149.407.632.920

106.662.500.000
31.119.319.926
11.625.812.994

1 – 2 năm
VND

-

45.855.477.461

45.855.477.461
-

2 – 5 năm
VND

-
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58.780.176.897

15.158.961.272
43.621.215.625

Trên
5 năm
VND

Các khoҧn nӧ tài chính có khoҧn thanh toán cӕ ÿӏnh hoһc có thӇ xác ÿӏnh ÿѭӧc bao gӗm cҧ khoҧn thanh toán tiӅn lãi ѭӟc tính có thӡi gian ÿáo hҥn theo hӧp
ÿӗng nhѭ sau:

Công ty Cә phҫn Dӏch vө Tәng hӧp Sài Gòn
ThuyӃt minh báo cáo tài chính riêng cho năm kӃt thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 (tiӃp theo)

98.762.961.234
157.927.860.138
28.015.582.862
15.289.381.947
138.541.666.666
187.157.221.996
114.501.317.327
740.195.992.170

28.015.582.862
15.289.381.947
100.000.000.000
114.459.700.672
114.501.317.327
621.104.099.609

Dòng tiӅn
theo hӧp ÿӗng
VND

93.686.173.330
155.151.943.471

Giá trӏ
ghi sә
VND

395.837.060.213

28.015.582.862
15.289.381.947
15.208.333.333
19.423.423.265
61.209.517.434

98.762.961.234
157.927.860.138

Trong vòng
1 năm
VND
-

66.765.139.347

15.208.333.333
38.928.183.185
12.628.622.829

1 – 2 năm
VND

-

202.681.928.004

108.125.000.000
94.556.928.004
-

2 – 5 năm
VND

-

74.911.864.606

34.248.687.542
40.663.177.064

Trên
5 năm
VND
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Công ty quҧn lý khҧ năng thanh toán các khoҧn chi phí hoҥt ÿӝng dӵ kiӃn và thanh toán các khoҧn nӧ bҵng cách ÿҫu tѭ khoҧn tiӅn thһng dѭ vào các khoҧn
ÿҫu tѭ ngҳn hҥn.

Vay ngҳn hҥn
Phҧi trҧ ngѭӡi bán và các khoҧn
phҧi trҧ, phҧi nӝp khác
Phҧi trҧ ngѭӡi lao ÿӝng
Chi phí phҧi trҧ
Trái phiӃu dài hҥn phát hành
Vay dài hҥn
Phҧi trҧ dài hҥn khác

Ngày 31 tháng 12 năm 2012
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(d)

Rӫi ro thӏ trѭӡng
Rӫi ro thӏ trѭӡng là rӫi ro mà nhӳng biӃn ÿӝng vӅ giá thӏ trѭӡng, nhѭ tӹ giá hӕi ÿoái, lãi suҩt và giá cә
phiӃu sӁ ҧnh hѭӣng ÿӃn kӃt quҧ kinh doanh cӫa Công ty hoһc giá trӏ cӫa các công cө tài chính mà
Công ty nҳm giӳ. Mөc ÿích cӫa viӋc quҧn lý rӫi ro thӏ trѭӡng là quҧn lý và kiӇm soát các rӫi ro thӏ
trѭӡng trong giӟi hҥn có thӇ chҩp nhұn ÿѭӧc, trong khi vүn tӕi ÿa hóa lӧi nhuұn thu ÿѭӧc.

(i)

Rͯi ro tͽ giá h͙i ÿoái
Công ty có rӫi ro hӕi ÿoái tӯ các giao dӏch ÿҫu tѭ bҵng ÿѫn vӏ tiӅn tӋ không phҧi là ÿѫn vӏ tiӅn tӋ kӃ
toán cӫa Công ty, VND. Ĉѫn vӏ tiӅn tӋ cӫa các giao dӏch này chӫ yӃu là USD.
Rӫi ro tӹ giá hӕi ÿoái cӫa Công ty ÿѭӧc quҧn lý bҵng cách giӳ rӫi ro ӣ mӭc có thӇ chҩp nhұn ÿѭӧc
thông qua viӋc mua hoһc bán ngoҥi tӋ ӣ tӹ giá giao ngay khi cҫn thiӃt ÿӇ xӱ lý viӋc mӭc rӫi ro tӹ giá
hӕi ÿoái ngҳn hҥn vѭӧt mӭc cho phép.

̪nh h˱ͧng cͯa rͯi ro tͽ giá h͙i ÿoái
Công ty có các khoҧn (nӧ phҧi trҧ)/tài sҧn tiӅn tӋ thuҫn chӏu ҧnh hѭӣng rӫi ro hӕi ÿoái nhѭ sau:
31/12/2013
USD
TiӅn
Các khoҧn phҧi thu khác
Phҧi trҧ dài hҥn khác

31/12/2012
USD

335
(341.300)

681
1.767.000
(353.300)

(340.965)

1.414.381

Sau ÿây là tӹ giá ngoҥi tӋ chính ÿѭӧc Công ty áp dөng:
Tӹ giá tҥi ngày
31/12/2013
31/12/2012
VND
VND
1 USD

21.085

20.815

Tác ÿӝng có thӇ xҧy ra ÿӕi vӟi lӧi nhuұn thuҫn cӫa Công ty, sau khi xem xét mӭc hiӋn tҥi cӫa tӹ giá
hӕi ÿoái và sӵ biӃn ÿӝng trong quá khӭ cǊng nhѭ kǤ vӑng cӫa thӏ trѭӡng tҥi ngày 31 tháng 12 năm
2013, là không ÿáng kӇ.
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(ii)

Rͯi ro lãi sṷt
Tҥi ngày báo cáo, các công cө tài chính chӏu lãi suҩt cӫa Công ty nhѭ sau:
Giá trӏ ghi sә
31/12/2013
31/12/2012
VND
VND
Các công cө tài chính có lãi suҩt cӕ ÿӏnh
Các khoҧn tѭѫng ÿѭѫng tiӅn
Các khoҧn phҧi trҧ, phҧi nӝp khác
Vay dài hҥn

Các công cө tài chính chӏu lãi suҩt thҧ nәi
TiӅn gӱi ngân hàng
Vay ngҳn hҥn
Các khoҧn phҧi trҧ, phҧi nӝp khác
Trái phiӃu dài hҥn phát hành

10.867.765.162
(5.000.000.000)
(91.887.691.844)

(30.734.520.722)
(114.459.700.672)

(86.019.926.682)

(145.194.221.394)

13.005.179.688
(60.427.675.248)
(51.000.000.000)
(100.000.000.000)

3.612.447.229
(93.686.173.330)
(58.321.750.000)
(100.000.000.000)

(198.422.495.560)

(248.395.476.101)

Công ty không có chính sách gì ÿӇ giҧm nhҽ tính bҩt әn tiӅm tàng cӫa lãi suҩt.
ViӋc tăng 100 ÿiӇm lãi suҩt cѫ bҧn sӁ làm lӧi nhuұn thuҫn cӫa Công ty giҧm ÿi 1.488 triӋu VND
(2012: 1.863 triӋu VND). Phân tích này dӵa trên giҧ ÿӏnh là tҩt cҧ các biӃn sӕ khác sӁ không thay
ÿәi, ÿһc biӋt là tӹ giá hӕi ÿoái.

(e)

Giá trӏ hӧp lý
Tҥi ngày 31 tháng 12 năm 2013, giá trӏ hӧp lý cӫa các khoҧn ÿҫu tѭ tài chính ngҳn hҥn – ÿѭӧc phân
loҥi là tài sҧn tài chính sҹn sàng ÿӇ bán; tiӅn và các khoҧn tѭѫng ÿѭѫng tiӅn, phҧi thu khách hàng và
các khoҧn phҧi thu khác – ÿѭӧc phân loҥi là các khoҧn cho vay và phҧi thu; vay ngҳn hҥn, phҧi trҧ
ngѭӡi bán và các khoҧn phҧi trҧ, phҧi nӝp khác, phҧi trҧ ngѭӡi lao ÿӝng, chi phí trҧ trѭӟc – ÿѭӧc phân
loҥi là nӧ phҧi trҧ tài chính ÿѭӧc xác ÿӏnh theo giá trӏ phân bә không khác biӋt nhiӅu so vӟi giá trӏ ghi
sә.
Công ty không xác ÿӏnh ÿѭӧc giá trӏ hӧp lý cӫa các khoҧn ÿҫu tѭ tài chính dài hҥn, ký quӻ dài hҥn,
phҧi trҧ dài hҥn khác và vay dài hҥn nhҵm mөc ÿích trình bày trên báo cáo tài chính theo ĈiӅu 28 cӫa
Thông tѭ 210/2009/TT-BTC ngày 6 tháng 11 năm 2009 cӫa Bӝ Tài chính bӣi vì (i) không có giá
niêm yӃt trên thӏ trѭӡng cho các tài sҧn và nӧ phҧi trҧ tài chính này; và (ii) các Chuҭn mӵc KӃ toán
ViӋt Nam và HӋ thӕng KӃ toán ViӋt Nam không ÿѭa ra hѭӟng dүn vӅ phѭѫng pháp xác ÿӏnh giá trӏ
hӧp lý trong trѭӡng hӧp không có giá niêm yӃt trên thӏ trѭӡng. Giá trӏ hӧp lý cӫa các công cө tài
chính này có thӇ khác vӟi giá trӏ ghi sә.
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33. Các giao dӏch phi tiӅn tӋ tӯ hoҥt ÿӝng ÿҫu tѭ
2013
VND
Tái ÿҫu tѭ vào công ty con (Công ty TNHH Sài Gòn Ô tô)
bҵng cә tӭc ÿѭӧc chia
Thu nhұp tӯ thanh lý khoҧn ÿҫu tѭ vào công ty con (SSC) và
ÿҫu tѭ tài chính dài hҥn khác (Dӵ án 56 BӃn Vân Ĉӗn) bҵng
viӋc cҩn trӯ vӟi các khoҧn phҧi trҧ, phҧi nӝp khác
Thu nhұp tӯ thanh lý khoҧn ÿҫu tѭ vào công ty con (SSC) và
ÿҫu tѭ tài chính dài hҥn khác (Dӵ án 56 BӃn Vân Ĉӗn) bҵng
viӋc cҩn trӯ vӟi trҧ trѭӟc cho ngѭӡi bán

2012
VND
-

8.328.000.000

8.331.032.108

-

78.677.314.301

-

34. Cә tӭc
Ĉҥi hӝi Cә ÿông thѭӡng niên cӫa Công ty vào ngày 5 tháng 4 năm 2013 ÿã quyӃt ÿӏnh chia cә tӭc cӫa
năm 2012 là 24.976 triӋu VND, bҵng 10% mӋnh giá cӫa nhӳng cә phiӃu ÿang lѭu hành tҥi thӡi ÿiӇm
chia cә tӭc.

35. Các giao dӏch chӫ yӃu vӟi các bên liên quan
Các bên liên quan
Công ty có mӕi quan hӋ liên quan vӟi các cә ÿông lӟn, các công ty con, công ty liên kӃt và các cán bӝ
quҧn lý chӫ chӕt.
Giao dӏch vӟi các cán bӝ quҧn lý chӫ chӕt
Lѭѫng, thù lao và công tác phí cho các cán bӝ quҧn lý chӫ chӕt nhѭ sau:
2013
VND
Thành viên Hӝi ÿӗng Quҧn trӏ
Thành viên Ban Tәng Giám ÿӕc
Thành viên Ban KiӇm soát

2012
VND

2.626.500.000
790.000.000
112.500.000

2.526.000.000
828.000.000
120.000.000

3.529.000.000

3.474.000.000
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Giao dӏch vӟi các bên liên quan khác
Các giao dӏch chӫ yӃu vӟi các bên liên quan trong năm nhѭ sau:
2013
VND

2012
VND

28.000.000.000
5.000.000.000
621.458.333
396.625.000
-

25.000.000.000
300.868.749
279.300.000
440.000.000

Cho công ty con vay
Cә tӭc

1.000.000.000
350.000.000

700.000.000

Công ty TNHH
Công ty con
Sài Gòn Ô tô
(SAIGON FORD)

TiӅn thuê thu tӯ công ty con
Cә tӭc
Chi phí tài chính khác
Vay tӯ công ty con
Góp vӕn bҵng tiӅn
Tái ÿҫu tѭ vào công ty con
bҵng cә tӭc ÿѭӧc chia

3.105.600.000
7.328.535.840
3.416.160.000
-

3.086.017.185
8.328.000.000
999.026.945
51.000.000.000
16.656.000.000
8.328.000.000

Công ty Cә phҫn
Sài Gòn Ngôi Sao

Cә tӭc
TiӅn thuê thu tӯ công ty
con
Mua hàng hóa tӯ công ty
con
Hoa hӗng nhұn tӯ công ty
con
Doanh thu tài chính khác
Chi phí tài chính khác
Vay tӯ công ty con

412.502.500
533.635.635

412.502.500
501.704.000

3.298.865.457

3.397.395.441

1.483.045.500

423.390.843

144.083.333
145.183.333
7.000.000.000

373.625.000
415.708.333
7.500.000.000

370.778.047

2.029.924.997

Bên liên quan

Mӕi quan hӋ

Tính chҩt giao dӏch

Công ty TNHH
Ĉông Ĉô Thành

Công ty con

Vay tӯ công ty con
Cho công ty con vay
Doanh thu tài chính khác
Chi phí tài chính khác
Cә tӭc

Công ty TNHH
Thѭѫng mҥi Dӏch
vu Sài Gòn

Công ty con

Công ty Liên
doanh Toyota
Giҧi phóng (TGP)

Công ty con

Công ty con

Cә tӭc
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Bên liên quan

Mӕi quan hӋ

Tính chҩt giao dӏch

Công ty Cә phҫn
Savico Hà Nӝi

Công ty con

Bán hàng hóa cho công ty
con
Cho công ty con vay
Vay tӯ Toyota Long Biên
Doanh thu tài chính khác
Chi phí tài chính khác

2013
VND

2012
VND
-

27.890.000

14.000.000.000
9.143.694.444
-

41.500.000.000
2.000.000.000
8.407.378.032
2.328.333.334

Công ty Cә phҫn Ô Công ty con
tô Thành Phӕ
(HYUNDAI)

TiӅn thuê thu tӯ công ty
con
Cho công ty con vay
Vay tӯ công ty con
Doanh thu tài chính khác
Chi phí tài chính khác

2.020.528.000

2.006.816.000

3.000.000.000
257.105.555
-

27.000.000.000
3.038.861.111
3.178.894.861

Công ty Cә phҫn Ô Công ty con
tô Sông Hàn

Cho công ty con vay
Cә tӭc

1.265.988.820

3.500.000.000
-

Công ty con

Cho công ty con vay
Cә tӭc
Doanh thu tài chính khác
Góp vӕn

474.758.334
-

5.000.000.000
183.600.000
166.111.111
1.530.000.000

Công ty TNHH
Công ty con
Savico Vƭnh Long

Cho công ty con vay
Doanh thu tài chính khác
Góp vӕn

600.000.000
134.956.111
-

1.000.000.000
79.522.222
765.000.000

Công ty Cә phҫn
Toyota Ĉông Sài
Gòn (TESC)

Công ty liên
kӃt

Cә tӭc
Vay tӯ công ty liên kӃt
Chi phí tài chính khác

4.114.170.000
17.300.000.000
664.686.111

5.143.275.000
121.500.000.000
669.690.757

Công ty Liên
doanh
ComfortDelgro
Savico Taxi

Công ty liên
kӃt

TiӅn thuê và các chi phí
liên quan khác thu tӯ
công ty liên kӃt

3.056.355.441

2.143.804.600

Công ty TNHH
Thѭѫng mҥi Dӏch
vө Tәng hӧp
Savico-Mekong
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Bên liên quan

Mӕi quan hӋ

Tính chҩt giao dӏch

2013
VND

2012
VND

Công ty liên
Công ty TNHH
kӃt
Thѭѫng mҥi và
Dӏch vө Tәng hӧp
BӃn Thành Savico

Hoa hӗng nhұn tӯ công ty
liên kӃt
Cә tӭc
Cho công ty con vay
Doanh thu tài chính khác

1.390.763.000

1.070.045.499

168.000.000
500.000.000
14.431.944

-

Công ty Cә phҫn
Dana

Công ty liên
kӃt

Cә tӭc

2.739.238.168

906.075.000

Công ty TNHH
Dӏch vө Tәng
hӧp Sài Gòn
Khánh Hӝi

Công ty liên
kӃt

Cә tӭc

-

401.674.934

36. Cam kӃt thuê
Các khoҧn tiӅn thuê tӕi thiӇu phҧi trҧ cho các hӧp ÿӗng thuê hoҥt ÿӝng không ÿѭӧc hӫy ngang nhѭ
sau:
31/12/2013
VND
Trong vòng mӝt năm
Tӯ hai ÿӃn năm năm
Trên năm năm

31/12/2012
VND

5.677.937.593
5.186.053.440
3.607.120.790

7.559.304.280
13.269.369.120
19.011.949.636

14.471.111.823

39.840.623.036
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