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Total PTD VND Actual

Năm nay Năm trước

(1) (2) -3 -4 -5 -6

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01             183,960,117,301          178,347,748,753.0 
466,011,008,799 470,041,419,300

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02                      43,586,335                   63,766,512.0 
979,106,971 79,912,542

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02) 10             183,916,530,966          178,283,982,241.0 
465,031,901,828 469,961,506,758

4. Giá vốn hàng bán 11             105,241,518,526          117,277,083,614.0 
310,991,375,629 296,444,036,471

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11) 20
78,675,012,440 61,006,898,627 154,040,526,199 173,517,470,287

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21                    115,750,671 
(1,334,072,625) 1,664,620,578 2,424,952,311

7. Chi phí tài chính 22                 1,784,538,310 
1,645,217,930 7,854,738,132 6,372,731,395

- Trong đó: Chi phí lãi vay 23                 1,566,181,195 
1,575,973,400 7,589,236,702 4,415,531,398

9. Chi phí bán hàng 24                 9,585,741,600 
20,062,762,794 36,769,560,503 45,795,240,206

10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25                 8,161,663,214 
17,084,292,357 44,679,954,364 61,196,187,166

11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21-22)-
(25+26)} 30 59,258,819,987 20,880,552,921 66,400,893,778 62,578,263,831

12. Thu nhập khác 31                        5,085,350 
2,907,484 219,744,224 294,925,401

13. Chi phí khác 32                           147,940 
5,225 3,076,558 5,751

14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40                        4,937,410 
2,902,259 216,667,666 294,919,650

15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 50
59,263,757,397 20,883,455,180 66,617,561,444 62,873,183,481

16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51                 9,837,950,487 
4,175,230,931 11,439,089,511 10,507,529,060

17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52
(1,381,596,346) (1,039,200,932) (1,450,643,921) 93,786,302

18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 – 51 - 52) 60 50,807,403,256 17,747,425,181 56,629,115,854 52,271,868,119

18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 – 51 - 52) 70
1,857                                  649                                     2,069                               1,819

Lũy kế từ đầu năm nay đến cuối quý này

Maõ SoáChæ Tieâu Quý 4 năm 2019 Quý 4 năm 2018

Mẫu B02 - DN
Công ty: 999-CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM-HỢP NHẤT

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ( DẠNG ĐẦY ĐỦ)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 200 ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

 Quý 4-2019





-2 -4 -5

01 59,263,757,397 20,883,455,180 
  -                                        

02 3,771,276,076 4,879,113,729
03 (566,638,247) 613,976,090

04 0 (185,651,222)

5 (37,994,537) (2,103,051,447)
06 1,566,181,195 1,575,413,330
07

08 63,996,581,884 25,663,255,660 
09 (12,083,888,660) (63,979,000,849)
10 6,814,981,028 22,317,613,002

11 (40,824,247,810) 94,230,553,473

12 (5,040,782,558) (1,058,761,623)
13 0
14 (1,566,181,195) (1,575,413,330)
15 0 (2,051,430,325)
16 0
17 0 (24,993,590,505)
20                      11,296,462,689                  48,553,225,503 
  -                                        
  -                                        

21 (22,058,684,474) (80,847,876,409)

22 0 9,000,000

23 0 590,027,016

24 16,665,000

25 0
26 0
27 115,750,671 69,792,919
30                    (21,926,268,803)                 (80,179,056,474)
 -                                        
 -                                        

31

32 -                                        
33 84,349,599,264 69,948,886,312
34 (46,480,596,900) (36,632,390,576)
35 (3,094,847,002) (1,419,321,267)
36 (6,867,711,680) (10,094,734,375)
40                      27,906,443,682                  21,802,440,094 
 -                                        

50                      17,276,637,568                   (9,823,390,877)
60 11,716,272,708 66,245,865,655
61 0 808,926,783
70                      28,992,910,276                  57,231,401,561 

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)

 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ

5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của
doanh nghiệp đã phát hành   
3. Tiền thu từ đi vay
4. Tiền trả nợ gốc vay

 
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu

6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư

3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác

4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác

5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác

2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác

- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
 

- Tiền lãi vay đã trả
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh

- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu
nhập doanh nghiệp phải nộp)
- Tăng, giảm chi phí trả trước
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh

3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu
động
- Tăng, giảm các khoản phải thu
- Tăng, giảm hàng tồn kho

- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
- Chi phí lãi vay
- Các khoản điều chỉnh khác 

- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT
- Các khoản dự phòng
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục
tiền tệ có gốc ngoại tệ

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế
2. Điều chỉnh cho các khoản

Chỉ tiêu Mã số Thuyết 
minh

Đơn vị: Công ty: 999-CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT 
NAM-HỢP NHẤT

Mẫu số B03 – DN

Mã số thuế: 0300812161 (Ban hành theo TT số 200 ngày 22 tháng 12 
Địa chỉ: Số Tòa nhà Anna, số 10, Đường Công viên phần mềm Quang 
Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh, VN

năm 2014 của Bộ Tài chính)

Năm nay Năm trước

-1 -3

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 
(THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP)

Quý 4 năm 2019











(p)Doanh thu và thu nhập khác
(i)Doanh thu bán hàng .

(ii)Doanh thu từ tiền lãi
Doanh thu từ tiền lãi được ghi nhận theo tỷ lệ tương ứng với thời gian dựa trên số dư gốc và lãi suất áp dụng.
(iii) Doanh thu từ cổ tức
Doanh thu từ cổ tức được ghi nhận khi quyền cổ tức được xác lập.
(q) Các khoản thanh toán thuê hoạt động

(r) chi phí vay
Chi phí vay được ghi nhận trong kỳ khi phát sinh.
(s) Lãi trên cổ phiếu

(t) Các bên liên quan

176,537,671,255 157,164,470,955
    - Các khoản trả trước cho người bán 39,452,692,408 29,801,165,393

           + Về số lượng
           + Về giá trị

    - Các khoản phải thu của khách hàng   
       Cộng 176,537,671,255 157,164,470,955

Cuối năm

Cộng  375,000  6,012,123,230

   - Lí do thay đổi với từng khoản đầu tư / cổ phiếu, trái phiếu:

   - Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn  573,500  7,317,039,691

   - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn  (198,500)  (1,304,916,461)

  

02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:
Cuối năm Đầu năm

Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị

  

Cộng 28,992,910,276 57,231,401,561

   - Tiền 28,992,910,276 57,231,401,561

   - Các khoản tương đương tiền   

Các công ty liên quan bao gồm các nhà đầu tư, công ty mẹ cấp cao nhất và các công ty con và công ty liên kết của công ty mẹ cấp cao nhất.

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

(Đơn vị tính: VND)
01- Tiền và các khoản tương đương tiền Cuối năm Đầu năm

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận trong phạm vi chắc chắn có đủ lọi nhuận tính thuế trong tương lại để tài sản thuế thu nhập này có thể sử dụng được. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 
được ghi giảm trong phạm vi không còn chắc chắn là các lợi ích và thuế liên quan này sẽ sử dụng được.

Doanh thu bán hàng được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa được chuyên giao cho người mua. 
Doanh thu không được ghi nhận nếu như có những yếu tố không chắc chắn trọng yếu liên quan tới khả năng thu hồi các khoản phải thu hoặc liên quan tới khả năng hàng bán bị trả lại.

Các khoản thanh toán thuê hoạt động được ghi nhận trong báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh theo phương pháp đường thẳng dựa vào thời hạn của hợp đồng thuê. Các khoản ưu đãi đi thuê 
được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh như là một bộ phận hợp thành của tổng chi phí thuê.

Công ty trình bày lãi cơ bản (EPS) cho các cổ phiếu phổ thông. Lãi cơ bản trên cổ phiếu được tính bằng cách lấy lãi hoặc lỗ thuộc về cổ đông phổ thông của Công ty chia cho số lượng cổ phiếu phổ 
thông bình quân gia quyền lưu hành trong kỳ. Công ty không có lãi suy giảm cổ phiếu tiềm tàng

Các bên được xem có liên quan với Công ty nếu một bên có khả năng, trực tiếp hoặc gián tiếp, kiểm soát bên khác hoặc có ảnh hưởng đáng kể đến bên khác trong việc đưa ra các quyết định tài 
chính và hoạt động kinh doanh, hoặc khi Công ty và bên khác chịu trách nhiệm kiểm soát chung hoặc ảnh hưởng đáng kể chung. Các bên liên quan có thể là các cá nhân hoặc tổ chức doanh nghiệp 
hoặc bao gồm các thành viên trong gia đình của bất kỳ cá nhân nào được xem là một bên liên quan.

Đầu năm
03- Các khoản phải thu   

 

    - Các khoản phải thu ngắn hạn khác  

       Cộng 39,452,692,408

 
 

29,801,165,393
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