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CONG TY cô PHAN SAMETEL 
Dirông so^ 1, KCN Long Thành, Tinh Ding Nai 

BAO CÁO CUA BAN TONG GUM DOC 

Ban Tang Giam dc Cong ty Co phn SAMETEL (sau dày gçi tt là "Cong ty") trinh bay Báo cáo cüa 
mirth vi Báo cáo tài chmnh cüa Cong ty cho näm tài chInh két thc ngày 31 tháng 12 nàm 2019. 

KhIi quát 

—i 	 Cong ty C? phn SAMETEL (Ten Cu: Cong ty C6 phAn Vt lieu din vi Vin thông Sam Ci.rOng) là 
cong ty cO phn &rqc thãnh lp theo giy dâng k' kinh doanh s cü 4703000342 ngày 20 tháng 10 näm 
2006 do Sâ K hoach và Du tu 11th Ding Nai cap. Dang k thay di Ian thCr 10 vài ma sO4  doanh 
nghip là 3600850734 duçic Sâ K hoach và Du tir Tinh Dng Nai cp ngày 19 tháng 12 nãm 2018. 

c6 phMucUa Cong ty dirçic niêm ytti Sâ Giao djch Ha Ni tr ngày 30/07/2010 vài mA chrng khoán 
là SMT. 

Hot dng chIth cCra Cong ty IA: 

> 

' 

San xuAt thiE,t bj truyn thông: San xuAt lip rap các thit bj vin thông; 

Di l, môi giâi, du giá: Dai  l' k 	gri: ThMt bj, nguyen 4t lieu din và vin thOng, hang kim khl 
din may; 

BuOn ban thit bj vi linh kin din tCr, vin thông: Bàn buOn, xuAt nhp khu, thit bj vin thông; 

Xây drng cong trinh k thut dan dung khác: Xây drng cong trlrth cong nghip; 2138 

> San xuAt dày cap din và din tCr khác: San xuAt, lip rap các thit bj 4t lieu din; ONG 

> 

> 

Ban buôn may móc, thi& bj và phi,i tüng may khác: Bàn buOn, xut khâu: thit bj, nguyen vat lieu 
thçn, 

Bàn lê may vi tInh, thi& bj ngoi vi, phn mm và thiét bj vin thông trong các cra hang chuyên 

Evv 

IM 

doanh: Ban lé, xuAt nhp khâu: thit bj vin thông; IN Yr 

) Buôn bàn 4t 1iu, thit bi 1p dt khác trong xây drng: Bàn buOn, xuAt nhp kMu: hang kim khf 
din may; 

> 	Xây dijng nhà các loai: Xây dmg cOng trinh dan dung; 

> 	Hoàn thin Cong trinh xây dmg: trang tri ni th&t; 

> 	San xuAt dày cap, sql cap quang hçc; 

> 	San xuAt thi& bj dn din các loai; 

> 	Gia cong ca khI; xir l và tráng phü kim loai: San xut, gia cong các san phki Ca khI, khuôn mu 
(trir xi ma tráng phü kim loo); 

> 	San xuAt sin ph&n khác bang kim loai chua duçic phân vào dáu: San xut kinh doanh các san phm 
khung nhôm, tran nhôm, trAn kim loai. 

> 	Lip dat  hç thong then. 

- 	 > 	Hot dng djch vi cOng ngh8 thông tin và djch vi,i khác lien quan dn may vi tInh. 

Tri so chInh cüa Cong ty t3i Khu cong nghip Long Thành, Dtring sO^ 1, XA Tam An, Huyn Long 
Thành, Tinh Dng Nai, Vit Nam. 

VAn phOng dai  din  tai  Thành Ph6 H6 Chi Minh: s 135/16 Duing Nguyn Him Cánh, Phi.rOng 22, 
Qun Binh Thanh, Thành phô H6 CM Minh. 

Van phOng dai  din  tai  Thành ph6 Ha Ni: phOng 207, ba nhà 133 Thai Ha, PhuOng Trung Lit, Qun 
D6ng Da, Thành ph6 Ha Ni. 
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CONG TV CO PHAN SAMETEL 
Th.rOng so^ 1, KCN Long Thành, Tinh Dng Nai 

- 	 BAO CÁO CUA BAN TONG GUM DOC (tip theo) 

Các sy kin sau ngày khóa so^ k toán lip báo cáo tài chInh 

Không cO sir kiin trpng yu nào xãy ra sau ngày khOa s k toán 1p Báo cáo tài chinh dôi hOi duçic 
diêu chinh hay cong b trên Baa cáo tài chinh. 

- 	 Hi ding Quin trj, Ban Tang Giám d6c, Ban kim soát trong nãm và dn ngày lip báo cáo nay 
nhu sau: 

Hi dng Quán frj 

Ong Phm NgQc Tun 
BA Hox  Thj Thu Hucing 
Ong Nguyn Thin Cânh 
Ong Trân Vit Anh 
Ong Nguyn Iran Hiu 

- 	 Ong Nguyn Lê Van 
Ong Trn Anh Vircrng 
Ong Hoàng TrI Cuing 

Ban Tang Gidm dóc 

Ong Nguyn Thin Cánh 
Ong BUiVüVânHôa 
Ong Pharn CO 
Ong Trân Vn Dtrcmg 

Ban kilrn sodi 

Chü tjch 
Phó chü tjch 
Thành vien 
Thành viên 
Thành viên 
Thánh vien 
Thành viên 
Thãnh viên 

DL ngày 22/03/20 19 

Ti ngày 22/03/2019 
Tr ngãy 22/033/2019 
Tr ngày 22/03/2019 
Dn ngày 22/03/2019 
Dn ngày 22/03/2019 

T6ng Giám dc 
PhO Tng Giám d6c 	Dn ngày 01/12/2019 
Phó Tong Giám d6c 
PhO Tong Giám dc 

- 	 Ong Dào NgQc Quyt 	 Trixâng ban 	 Tr ngày 22/03/2019 
Ong Ha Hoang The'Quang 	 Truâng ban 	 Dn ngày 22/03/2019 
Ong Luu Nht Huy 	 Thành viên 	 Tr ngày 22/03/2019 
Ong Tgk Thanh HE 	 Thánh viên 	 Tr ngày 22/03/2019 
Ong Nguyn Xuân Thâng 	 Thành viOn 	 Dn ngày 22/03/2019 

Kim toin viên 

Cong ty TNHH Djch vi Tu v.n TM chInh Ké toán va Kim toán Nam Vit (AASCN) da thrc hin cong 
tác kiêm toán Báo cáo di chInh cho Cong ty. 

Cong b6 trách nhim cüa Ban Tng Giám dc di vói báo do tãi chinh 

- 	 Ban Tong Giám dc Cong ty chju trách nhim v vic lp Báo cáo tài chmnh phán Anh trung thrc, hçp ly' 
tInh hInh hog dng, kt qua hoat dng kinh doanh và tInh hInh liru chuyên tiên t8 cUa Cong ty trong ks'. 
Trong qua trInh 1p Báo cáo tài chinh, Ban Tong Giám dôc Cong ty cam kêt dä tuân thU các yêu câu sau: 

• La chQn các chInh sách k toán thIch hçip và áp ding các chinh sách nay mt cách nMt quán; 

• Dua ra các dánh giá và dir doán hçip 1 vá than tr9ng; 
- 	SS 	 S 	 - 	 S 	- 	 S 	 S 	 - 	 S 	S Lip vi trinh bay cac báo cáo tal chinh tren ca su tuan thu cac chuán mvc  ke toan, che dp ke toan va 

các quy djnh cO lien quan hin hanh; 



Gigm dc 

CÔNG1Y 

CO PHAN 
SAMETEL 

CONG TY CO PHAN SAMETEL 
- 	 Dirmg s6 1, KCN Long Thânh, Tinh Dng Nai 

BAO CÁO CUA BAN TONG GIÁM BOC (tiêp theo) 

• Lp các báo cáo tài chInh dira trén ci sâ hog dng kinh doanh lien tiic, trr tnràng hcip không th 
- 	 cho rang Cong ty sê tip tVc  hoat dng kinh doanh. 

• Thi& lp và th,rc hin h8 th6ng kMm soát ni bo mt each hthi hiu nh&m hp che^ rcii ro có sai sot 
trçng yu do gian ln hoc nhm ln trong vic 1p vi trinh bay Báo cáo tài chInh. 

Ban Tng Giám dc Cong ty dam báo rang các s6 k6 toán dtrqc hru giQ de^ phán ánh tInh hInh tái chInh 
cUa Cong ty, vâi mire di trung thc, hçip 1y tai  Mt cir thii dim nào vi dam báo rang Báo cáo tài chinh 
tuan thiX các quy djnh hin hành cüa Nhà rnrdc. Ding th&i cO trách nhim trong vic bào dam an toàn tài 
sin cüa Cong ty vi thc hin các bin pháp thIch hçp áé ngän chn, phát hin các hành vi gian I.n Va 
các vi phm khac. 

- 	 Ban Tang Giám dc Cong ty dA phê chuan báo cáo tài chInh dInh kern tr trang 07 dn trang 33 và cam 
kêt ring Báo cáo tài chmnh dâ phán ánh trung thirc và hcip l tlnh hInh tài chfnh cUa Cong ty tai  thii 
diem ngày 31 tháng 12 näm 2019, kt qua hoat dng kinh doanh và tInh hthh luu chuyên tiên t8 cho 
näm tài chInh két thOc cCng ngày, phi hcp vâi chuân mrc, ch do kê toán doanh nghip Vit Nam và 
tuân thu các quy djnh hin hành có lien quan. 

N CANH 

Tng Giám d6c 

Dkg Nai, ngày 20 tháng 02 näm 2020 



I' 
A A S C N 

CONG TY TNHH D!CH VU T1J VAN TAI CHINH KE TOAN VA KIEM TOAN NAM VIT 
NAM VIET AUDITING AND ACCOUNTING FINANCIAL CONSULTING SERVICES CO., LTD. (AASCN) 

29 Hoàng Sa, P. Da Kao, Quân 1, TP. Ho Chi Minh, Tel: 028. 3910 3908; 3910 6162 - Fax: 028. 3910 4880 

  

S6: 34IBCKT/TC 

BAO CÁO KIEM TOAN DQC LJLP 

KInh gü: 	Các co^ dông, Hi ding Quin trl vi Ban Tng Giám dc 
Cong ty CO phn SAMETEL 

Chüng tôi dA kim toán báo cáo tài chInh kern theo cüa Cong ty Co^ phAn SAMETEL, duc lp ngày 
20/02/2020, ffr trang 07 dn trang 33, bao gm: Bang can d6i k6 toán tai ngày 31 tháng 12 näm 2019, 
Báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh, Báo cáo hru chuyn tin t cho näm tài chmnh kt thüc cng ngày 
và Ban thuyt minh báo cáo tài chmnh. 

Trách nhim cüa Ban Tong Giám d6c 

Ban Tng Giám dc Cong ty chju trách nhim ve^ vic lp vi trinh bay trung thrc và hcip l báo cáo tài 
chInh càa Cong ty theo chun rnrc k6 toán, che^ do k toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh 
pháp l' cO lien quan dn vic lp và trinh bay báo cáo tài chInh và chju trách nhim v ki&m soát ni b 
ma Ban T6ng Giám d6c xác djnh là c.n thi& d6 dam bão cho vic lp và trinh bay báo cáo tài chinh 
không có sai sot trQng yu do gian ln hoc nhm Jan. 

Trách nhim cüa Kim toán viên 

Trách nhirn cüa chüng tôi là thra ra kin v báo cáo tài chInh dira trên kt qua cüa cuOc kMm toán. 
Chüng tOi da tin hành kim toán theo các chun rnrc kirn toán Vit Nam. Các chun mrc nay yêu cu 
chüng tôi tuân thU chun mijc vi các quy djnh v dao  dCrc ngh nghip, lp k hoach và thirc hin cuQc 

kim toán d dt duçc sr dam bào hqp l' v vic lieu báo cáo tài chfnh cUa Cong ty cO con sai sOt trpng 

yu hay không. 

Cong vic kim toán bao gob thc hin các thU ti,ic nh&m thu thp các bang chrng kMm toán v các so 
lieu và thuyOt minh trén báo cáo tài chmnh. Các thU tuc kim toán thrcyc 1ra chçn dra trén xét doán cUa 
kim toán vien, bao gm dánh giá rUi ro cO sai sot trQng yu trong báo cáo tài chInh do gian 1n hoc 

- 	 nhm lan. K1ii th%rc hin dánh giá các i-Ui ro nay, kim toán viên dà xem xdt kim soát ni b cUa Cong 
ty liOn quan dn vic lp và trinh bay báo cáo tài chInh trung thrc, hçrp l nhm thiEt kO các thu tiic 
kim toán phU ho p vâi tinh hlnh thrc t, tuy nhiOn khOng nhm rniic dIch dua ra kin v hiu qua cUa 

-' 	 kirn soát ni b cUa Cong ty. COng vic kim toán cüng bao gOm dánh giá tInh thIch hcip cUa các chInh 
sách k toan ducic áp ding vi tInh hçrp l cUa các ixâc tInh kO toán cUa Ban TOng Giám dOe cUng nhis 
dánh giá vic trinh bay tOng thO báo cáo tài chinh. 

ChUng tOi tin tirOng r&ng cáe bang chfrng kim toán ma chuing tôi da thu th.p dirçic là dy dU vi thich 
hçrp lam ca si cho kiOn kiOm toán cUa chUng tOi. 
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kin cüa Kiêm toán viên 

Theo ' kin cña chüng tôi, báo cáo tài chInh dä phán ánh trung thrc và hçip 1, trên các khIa cnh tr9ng 

yu tinh hInh tài chInh cCia Cong ty C6^ phn SAMETEL tai  ngày 31/12/2019, cüng nhu kt qua hoat 

dng kinh doanh và tInh hInh lixu chuyn tin te cho näm tài chInh kët thCic cüng ngày, phti hçip vai 

chun mrc ke toán, che^ do k toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp 1' có lien quan dn 

vic lp và trInh bay báo cáo tài chInh. 

Thành pho^ Ho^ Chi Minh, ngày 25 thang 02 nm 2020 

Cong ty TNHH Dich vy Tir van Tài chInh 
Ke toan va Kiem toan Nam Viçt (AASCN) 

Kiêm toán viên 

CON 

DCH TIIVAN 
*TA1C1N 

VAKrMT0W 
NAM VT  

	

HIC 	 
Ngu

: 	
(Ic 	 Nguyexn Hong Nga 

Chthig nhn DKHN kiêm toán s6: 	 Chtrng nhn DKHN kiêm toán so: 
0700-2018-152-1 	 1266-2018-152-1 

ThL1L 
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CONG TY CO PHAN SAMETEL 
	

BAO CÁO TA! CHfNH 
Dithng s6 1, KCN Long Thành, Tinh Dng Nai 	 Cho näm tài chInh kt thüc ngày 31/12/2019 

BANG CAN DOI KE TOAN 
Ti ngày 31 thing 12 nm 2019 

Dow vi tinh: J'7VD 

1TAI SAN Ma 
Thuyt 

minh 
31/12/2019 01/01/2019 

A. fli sin ngán han 100 180.376.942.175 182.910.271.825 

I. Tin và các khoãn tuoiig throng tin 110 5.144.451.980 7.347.117.680 
1. Tin 111 V.01 5.144.451.980 7.347.117.680 
2. Cie khoãn tucmg throng tin 112 - - 

H. Diu tir di chInh ngn han 120 - - 

III. Các khoãn phãi thu ngn han 130 87.013.368.796 71.661.100.073 
1. Phãi thu ng.n han  cüa khách hang 131 V.02 85.593.436.237 65.285.138.489 
2. Trà tnràc cho nguôi ban ngn han 132 2.5 14.521.747 6.750.746.627 
3. Phái thu ngnhnkhác 136 V.03 976.809.758 1.049.896.803 

4. Dr phàng phãi thu ngn han  khO dôi 137 V.01 (2.071.398.946) (1.424.681.846) 

IV. Hàngtn kho 110 \ 7.05 87.574.112.588 102.857.385.082 

1. Hàngthnkho 141 87.803.516.750 103.170.304.815 

2. Dv phàng giám giá hang tn kho 149 (229.404.162) (312.919.733) 

V. Tài sin ngn han khác 150 645.008.811 1.044.668.990 

1. Chi phi tràtrithcngnhan 151 V.09 645.008.811 1.044.668.990 

2. Thu GTGT duc kh&u ür 152 - - 
3. Thu6 và các khoãn phái thu nhànuâc 153 - - 
4.Tàisanngânhankhác 155 - - 

7 



CONG TY CO PHAN SAMETEL 
	

BAO CÁO TA! CH1NH 
Duô'ng so' 1, KCN Long Thành, Tinh D6ng Nai 	 Cho nàm tài chinh kt thic ngày 31/12/2019 

BANG CAN DOI KE TOAN 
Ti ngày 31 thäng 12 nm 2019 

Don vi tInh: VND 

TA! SAN MA Sol 
Thuyt 

m in h 
31/12/2019 01/01/2019 

B. Tài sin dài han 200 33.202.269.818 31.330.307.543 

I. Các khoãn phãi thu dài han 210 760.405.434 504.043.432 
1.Phãithudài han khác 216 V.03 760.405.434 504.043.432 

II. Tài sin c6 dinh 220 27.243.137.199 29.540.821.351 

1. Tài sin co" dinh hQ'u bIrth 221 V.06 22.875.652.091 25.402.969.159 

-Nguyêngiá 222 71.704.915,350 67.549.125.669 

- Giá tri hao man 1u ke 223 (48.829.263.259) (42.146.156.510) 

2. Tài sin coA  dinh vô h'mh 227 V.07 4.367.485.108 4.137.852.192 

- Nguyen giá 228 6.076.825.564 5.636.455.564 

- Giá tri hao mon Iu5i k 229 (1.709.340.456) (1.498.603.372) 

11 III. Bat tQng sin dau tu' 230 - 

IV. Tài sin dO' dang dOi Iiii 240 2.914.246.096 - 
1. Chi phi xâydirngcobOndâdang 242 V.08 2.914.246.096 - 

A 	,. 	.. V. Dau tin tai chinh dai han 250 - - 
1.Duti.rvàocôngtycon 251 - - 
2. Dâu tir vào cong ty lien doanh, lien kt 252 - - 
3.Dutiig6pvnvOodanvjkhOc 253 - - 
4. Du phOng du tix tOi chfnh dOi han 254 - - 

VI. Tài sin dài han We 260 2.284.481.089 1.285.442.760 

1. Chi phi trO tmâc dài han 261 V.09 2.284.481.089 1.285.442.760 

TONG CQNG TA! SAN 270 213.579.211.993 214.240.579.368 
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Nguôi Ip  biOu KO toán trirO'ng 

Nguyn Thi Diu HiOn 	 HujmlrTll Kim Oanh 

DOng Nai, ngày 20 thing 02 nam 2020 
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CONG TY CO PHAN SAMETEL 
	

BAO CÁO TA! CHiNILI 
Di.rông so 1, KCN Long Thãnh, Tinh DOng Nai 	 Cho näm di chInh kt thüc ngày 31/12/2019 

BANG CAN oOi KE TOAN 
Tai ngãy31 thing l2nàm20l9 

Don vi tInh: VND 

NGUON VON 
Ma 
A 

Thuyt 
minh 

31/12/2019 01/01/2019 

C. Nq phãi trã 300 139.976.142.204 127.287.705.194 

I. Nç ngn han 310 139.706.940.934 127.039.145.332 
1. Phái trá ngu&i ban ngân hp 311 V.10 34.526.974.526 48.577.155.871 
2. Nguii mua trátin tnrâc ngn han 312 873.478.439 55 1.364.868 
3. Thu vi các khoãn phâi tràNhà nuâc 313 V.11 3.523.834.821 323.324.325 
4. Phài trãnguii lao dng 314 4.100.474.701 2.462.413.690 
5. Chi phi phaitrãng&ihn 315 V.12 87.024.095 70.321.482 

6.Pháitràngnhnkhác 319 V.13 1.827.644.705 3.331.110.565 
7.VayvànqthuêtãichInhngnhan 320 V.14 91.759.585.427 70.559.206.757 
8.Drphàngphaitrang.nhan 321 - - 
9. Qu' khen thu&ng và phüc lçii 322 3.007.924.220 1,164.247.774 

II. Nq dài han 330 269.201.270 248.559.862 

1. Doanh thu chua thc hin dài han 336 269.201.270 - 
2. Vay và nq thuê di chfnh dài han 338 %7.14 - 248.559.862 

D. VOn chü s& hOu 400 73.603.069.789 86.952.874.174 

I. Von chü so.  hOu 410 V.15 73.603.069.789 86.952.874.174 

1. VOn gop cüa chü sâ hthi 411 54.674.320.000 54.674.320.000 
-Co  phiOu phO thông cO quyOn biOu quyOt 411a 54.674.320.000 54.674.320.000 

- CO phiOu uu dAi 41 lb - - 
2.Thngduv6nc6phAn 412 3.816.120.000 3.816.120.000 

3. Qu5' dAu tii phát triOn 418 10.049.658.235 8.788.636.835 

4. Lçii nhun sau thuO chua phan phOi 421 5.062.971.554 19.673.797.339 

- LNST chua phân ph6i lily k6 dOn cuOi k' truàc 421a 13.676.775.939 7.063.583.335 

- LNST chua phanphOi k' nay 421b (8.613.804.385) 12.610.214.004 

H. Ngun kinli phi và qu5 khác 430 
- 

TONG CQNG NGUON VON 440 213.579.211.993 214.240.57?.3 



CONG TY CO PHAN SAMETEL 
	

BAO CÁO iAi CHi1H 
Thr&ng s6 1, KCN Long Thành, Tinh DngNai 	 Cho näm tài chinh kt thUc ngày 31/12/2019 

BAO CÁO KET QUA bAT BONG KINH DOANH 
Närn 2019 

Dan vitInh:VND 

CHI TIEU 
MA 
so 

Thuyt 
minh 

Näm nay Näm tru'ó'c 

1. Doanh thu ban hang và cung cap djch v, 01 VI.01 230.828.990.105 459.158.725.252 

2. Các khoãn giãm trir doanh thu 02 VI.02 20.884.500 - 
3. Doanh thu thun ban hang và cung cp dlch  10 VI.03 230.808.105.605 459.158.725.252 

VI.l 

4. Giá vn hang ban ii VI.04 189.376.553.129 376.209.019.045 

5. L9'i nhun gp vt ban hang vã cung cap djch 20 41.431.552.476 82.949.706.207 
VI.' 

6. Doanh thu hoat dngtài chinli 21 VI.05 44.145.168 40.109.639 

7. Chi phi taichInh 22 VI.06 4.497.421.232 4.325.667.657 

Tronga'ó: ChiphIlãivay 23 4.178.782.669 3.676.812.958 

8. Chi phi ban hang 25 V1.07 30.811.684.991 46.925.578.441 

9. Chi phi quán 1 	doanh nghip 26 VI.08 14.872.521.348 18.122.160.509 

10. Li nhun thuAn tü hot dng kinh doanh 30 (8.705.929.927) 13.616.409.239 

11. Thu nhâp khác 31 VI.09 341.460.464 646.980,963 

12. Chi phi khác 32 VI. 10 329.903.630 

13. Loi nhuân khac 40 341.460.464 317.077.333 

14. tong Içi nhun k 	toãn truó'c thue^ 50 (8.364.469.463) 13.933.486.572 

15. Chi phi thus thu nhp doanh nghip hin hành 51 V1.1 1 249.334.922 1.323.272.568 

16. Chi phi thus thu nhp doanh nghip hoàn lai 52 - - 
17. Lo'i nhuân sau thut thu nhãp doanh nghip 60 (8.613.804.385) 12.610.214.004 

18. LAi cor ban trên co phiu 70 VI. 12 (1.575) 1.440 

19. Lãi suy giãm trên co^ phiu 71 VI. 12 (1.575) 1.440 

NguOi Ip  biu 
	

K toan tru'ô'ng 

Nguyen Thj Diu Hin 	 Hub' 
	

im Oanh 

Dng Nai, ngay 20 tháng 02 nam 2020 

ze CONG TV 
CO P HAN 
SAME 

Cãnh 
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Chi tiêu 
	 Ma so 

	
Nani nay 
	Nm trtrOc 

234.231.598.286 
(203.124.159.714) 

(27.352.643.046) 
(4.162.080.056) 

(513.635.596) 
1.617.775.597 

(19.557.2.16.482) 
(18.860.361.011) 

(4.555.931.633) 
375.606.510 

6.20 1.826 
(4.174.123.297) 

192.752.685.357 
(171.800.866.549) 

(120.000.200) 
20.831.818.608 

(2.202.665.700) 
7.347.117.680 

5.144.451.980 

510.379.671.346 
(485.263.831.175) 

(30.012.826.539) 
(3.650.480.306) 
(1.488.595.389) 

2.552.395.402 
(28.853.236.042) 
(36.33 6.902.703) 

(3.565.424.300) 
232. 100.000 

(3.000.000.000) 
3.000.000.000 

20.416. 130 
(3.312.908.170) 

455.387. 10 1.967 
(427.785.732.805) 

(6.373.364.808) 
21.228.004.354 

(18.421.806.519) 
25.768.924.199 

7.347.117.680 

L Luu chuyn tin tir hot dng kinh doanh 
1. Tin thu tr ban hang, cung cp djch vij vã doanh thu khác 
2. Tin chi trã cho nguôi cung cp hang hOa va djch vii 
3. Tin chi trã cho ngizi lao dng 
t. Tièn chi trã lAi vay 
5. Tin chi np thd thu nhp doanh nghip 
5. Tin thu khác tir hot dng kinh doanh 
7. Tin chi khác cho hoat ctng kinh doanh 
Lwu chuyin lin 1hun là. hogt dng kinh doanh 

U. Luu chuyEn tin fir hoot dng du tu 
1. Tin chi d6 mua sni, xây di,rng TSCE) vi các TSDH khác 
2. Tin thu tir thanh 1, nhuçmg ban TSCD vã các TSDH khác 
3. Tin chi cho vay, mua các cOng ci,i nçi cüa don vi khác 
t. Tin thu hi cho vay, ban lai  các Ong cu nq cUa don vi khãc 

3. Tin thu lâi cho vay, c6 tc và iqi nhun duqc chia 
Lwu chuyin ithn 1hun là. hop d5ng ddu 1w 

III. Luu chuyn tin fir hot dng tài chtnh 

1. Tin thu tir phát hãnh có phiu, nhn An gop cüa chi so hthi 
2. Tin vay ng&i hp, dài hp nhn duqc 
3. Tin chi frá nçi gôc vay 
l. CO t(rc, 1i thun dA trã cho chü sO hüu 
Lwu chuyn tthn thudn lMr hogt dng fài ch(nh 

Luu chuyin tin thun trong k5' 
rin vi tuong duo'ng tin du kS' 
knh hirOng cüa thay dOi t gia h6i doái quy dOi ngoi t 
rin và tunng 2uong tin cuOl k5' 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 

20 

21 
22 
23 
24 
27 
30 

31 
33 
34 
36 
40 

50 
60 
61 
70 

'I 

Oc 

ONGTy' '. 

CO PHAN 
SAMET 

K6 toán trtrOng Ngu'Oi Ip biëu 

Nguyn Thj Diu Hin 	 Hu5'n 

DOng Nai, ngày 20 thing 02 nàm 2020 

CONG TY CO PHAN SAMETEL 
	

BAO CÁO TA! CHINII 
Thxvng s6 1, KCN Long Thânh, Tinh Dng Nai 	 Clio nãm tài chinh kt thüc ngày 31/12/2019 

BAO CÁO LUAU CHUYEN TIEN T 
Näm 2019 

Don vi tInh: VND 
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CONG TY CO PHAN SAMETEL 	 BAO CÁO TA! CH!NH' 
Di.räng s6 1, KCN Long Thành, Tinh Ding Nai 	Cho nAm tài chInh kt thic ngày 31/12/2019 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH 
Näm 2019 

I. 	D4C DIEM HOAT DQNG CUA DOANH NGHIP 

1. H'inh th&c s& hthz vn 

COng ty Co- ph&n SAMETEL (Ten cQ: Cong ty C6 phn Vt 1iu din vi Vin thông Sam Ciràng) là 
cong ty cô phãn dizc thành 1.p theo giy dãng k kinh doanh so cü 4703000342 ngày 20 tháng 10 näm 
2006 do S& KO hoach  và Dâu tir Tinh DOng Nai cAp. Dang k' thay dôi lAn thi'r 10 vài mA sO doanh 
nghip là 3600850734 dircic Sâ KO hoach và DAu tir Tinh Dông Nai cAp ngày 19 thang 12 nàm 2018. 

CO phiOu cUa Cong ty dirçic niOm yOt tai Sâ Giao djch Ha Ni tir ngày 30/07/2010 vâi ma chOng khoán 
là SMT. 

Tn,i sà chinh cUa Cong ty tai  Khu cong nghip Long Thành, Dung sO 1, XA Tam An, Huyn Long 
Thanh, Tinh Dông Nai, Vit Narn. 

VAn phOng dai  din  tai  Thành PhO HO Chi Minh: so" 135/16 Dung Nguyn Hthi Cánh, Phir&ng 22, 
Qun Binh Thnh, Thành ph 0" HO ChI Minh. 

VAn phOng dai  din  tai  Thành phO Ha Ni: phOng 207, Toà nhà 133 Thai Ha, Phuräng Trung Lit, Qun 
DOng Da, Thành phO Ha Ni. 

2. Linhvc kinh doanh 

LTnh vrc kinh doanh cUa Cong ty là san xuAt, thircing mai,  xây drng. 

3. 	Ngành ngh kinh doanh 

Ngành nghO kinh doanh cUa Cong ty là: San xuAt thit bj truyOn thông: San xuAt 1p rap các thi& bj vin 
thông; Dai  l, môi gidi, dAu giá: Dai  1 k gui: ThiAt bj, nguyen 4t lieu din vii viên thông, hang kim 
khI din may; Buôn bàn thiOt bj vi linh kin din t, vin thông: Bàn buôn, xuât n1ip khâu, thiOt bj vien 
thông; Xây drng cong trinh k5 thut dan dung khác: Xây dung cong trinh Cong nghip; San xuAt dày 
cap din và din tr khác: San xuAt, lap rap các thiêt bj 4t 1iu din; Ban buôn may mOe, thiOt bj và phi 
tang may khác: Bàn buôn, xuAt khâu: thiêt bj, nguyen 4t 1iu din; Ban 10 may vi tInh, thit bj ngoi vi, 
phOn mm vi thiOt bj vin thông trong các cüa hang chuyOn doanh: Ban ie, xuAt nhp khâu: thiOt bj vin 
thông; BuOn ban 4t Iiu, thiOt bj lap dot khác trong xây dimg: Ban buOn, xuAt nhp khâu: hang kim khf 
din may; Xây drng nhà các loai: Xây drng cong trinh dan diing; Hoàn thin cong trinh xây di,rng: 
trang trf ni thAt; San xuAt day cap, sçii cap quang hçc; San xuAt thiOt bj dn din các 1oi; Gia cong ca 
khI; xfr l và tráng phU kim ba1:  San xuAt, gia cOng các sin phâm cci khi, khuOn mâu (tri'r xi ma,  tráng 
phO kim loai); Sin xuât sOn phm khác bang kim loai chira dtrçic phân vào dâu: SOn xuAt kinh doanh các 
san phOm khung thOrn, trOn nhOm, trAn kim ioai.  Lap dt h thOng din. Hoat dng djch vi cong ngh 
thông tin và djch vi,i khác liOn quan dOn may vi tfnh. 

4. Chu k5' sin xuAt, kinh doanh thông thirOiig 

Chu 4 sOn xuAt, kinh doanh thông thir?ing cUa Cong ty dirccc thirc hin trong thii gian không qua 12 
tháng. 

5. Dc diOm hoyt dng cüa doanh nghip 

Trong nAm Cong ty cO bO sung thOrn sin phm mdi trong hoat dng sin xuAt kinh doanh IA: lAp dt h 
thOng n nang hrqng mot tth 	ài i. Ngo ra, không cO thay dOi bAt thtr&ng gI vO dc them diO di 	 m hoat dng kinh 
doanh. 

6. CAu trüc doanh nghip 

Cong ty không cO khoOn dAu tir vào cOn ty con, cOng ty lien doanh lien kOt vi cilng khOng cO don vi 
tIvc thuc hach  toán phi,i thuc tai  thai diem kOt thCic k' kO toOn del  lp báo cáo tài chInh. 
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CONG TY CO PHAN SAMETEL 	 BAO CÁO TA! CHfNH 
Dithng so^ 1, KCN Long Thành, Tinh Ding Nai 	Cho näm tài chInh kt thüc ngày 31/12/2019 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHtNH (tip theo) 

II. 	NAM TAI CH!NH, DON Vi T!EN Tt stY DVNG  TRONG KE TOAN 

1. Nàm tài chInh 

Näm tài chInh cüa Cong ty bat du tr ngày 01/01 vi kt thüc vào ngày 31/12 hang näm. 

2. Don vj tin t sü dyng trong kel  tom 

Dn vi tin t8 sir ding trong ghi chép ke^ toán là dng Vit Nam (VND) 

!II. CHUAN MVC  VA CHE DQ KE TOAN AP DVNG 
1. Che"d§ k toán áp dung 

Cong ty áp dun Ch dG Ké toán doanh nghip theo Thông tir 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 vi 
Thông ttr 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 ye vic si:ra doi bô sung Thông tu s6 200/2014/T1'-BTC do 
B0 tài chInh ban hành. 

2. Tuyên b6 v vic tuân thu Chun misc k toán vi Che"d§ kA toán 

COng ty dâ áp ding các Chun mire k6 toán Vit Nam và các van bàn hird'ng dn Chu.n mrc do Nhà 
nuàc dã ban hanh. Các báo cáo tài chfnh dirge 1p vi trinh bay theo dUng mi quy djnh cUa timg chub 
mire, thông tii huàng dn thirc hin chuân mirc và Ché d k toán hin hành dang ap dpng. 

IV. CAC CHtNH SACH Kt TOAN AP DVNG 

1. Cac 1oi ty gin hoi doai áp ding trong ke toan 

Các nghip vii kinh té phát sinh bang ngoi t dtrcic quy dôi ra dOng Vit Nam theo t' giá giao djch thrc 
té tai  thii diem phát sinh nghip vii. Tai  thii diem cuôi näm khi dãnh giá 1i các khoãn miic  tin t cO vv 
géc ngoi t8 duvc phán loo là tài sin thI t) giá áp dung là t' giá mua ngoi t, các khoãn mic tiUn t có 
gc ngoai t8 dixçic phân loi là nçi phài trã là t' giá ban ngoai t cUa ngân hang thuang mai  ncii doanh AN  
nghip thcng xuyên có giao djch tai  thii diem 1p Báo cáo tài chinh. 

Chênh lch t giá thirc té phát sinh trong näm và chênh loch t giá do dánh giá lai  so" thr các khoân miic 
tiên t8 ti thyi diem cuéi näm &rçYc két chuyên vào doanh thu ho.c chi phi tài chInh trong näm. 

2. Nguyen tic ghi nhn các khoãn tién vi các khoãn twang throng tin 

Các khoân tin bao gm : tin mat, tin gth ngân hang, tin dang chuyn. 

Các khoân ttran duxing tin là các khoãn du fir ngân hn không qua 3 thang có khà näng chuyn di 
- 	 dO ding thành tien và không có nhiu ri:ii ro trong chuyên dôi thành tin 0 t ngày mua khoãn dâu tir do 

tai thii diem báo cáo. 

3. Nguyen tic ké toán các khoãn du tir tài chInh 

Du 1w vào cong ci van cáa don vi khdc 

Du tir vao cong cu On cUa dan vi khác phán ánh các khoán du fir cong cl,j v6n nhung Cong ty không 
có quyên kiêm soát, ding kiOm soát hoc cO ánh huâng dáng kO déi vâi bOn ducic dâu fir. 

Khoán du tir vào cong cii  yen các dan vi khác dirge phán ánh theo nguyen giá trU các khoãn dir  phOng 
giãm giá du ttr. 

4. Nguyen tic ghi nhn các khoãn phái thu thuong mi và phãi thu khác 

Các khoãn phài thu khách hang, khoãn trà trtr6c cho ngithi ban, và các khoãn phài thu khác tai  thai 
diem báo cáo, néu: 

- CO thii han  thu hi hoc thanh toán chrài I nam (hoc trong mot chu kS'  san xuAt kinh doanh) dirge 
phân loai là Tài san ngän han. 
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CONG TY cO PHAN SAMETEL 	 BAO CÁO TA! CII!NH 
Du?ng so^ 1, KCN Long Thanh, Tinh Ding Nai 	Cho näm tài chInh kt thic ngày 31/12/2019 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH (tip theo) 

- Co thôi han thu hi hoàc thanh toán trên 1 nãm (hoc trên mot chu k' sin xut kinh doanh) thrc phan 
loai là Tài sin dài han. 

Dir phOng phai thu khO dôi dirge trich lp cho nhftng nçi phâi thu dã qua ban thanh toán tr sáu (06) 
thing tth len, hoc các khoin nçi phài thu ma ngu1i nçc khó có khi nàng thanh toán do bj thanh 1', phi 
sin hay các khó khàn khác. 

5. Nguyen tc ghi nhn hang tn kho 

Hang tn kho dirge tInh theo giá gc. Tnrong hçrp giá trj thuAn có th thrc hin thrcic thp hcin giá g6c 
thI phài tInh theo giá trj thun cO the thc hin dirge. Giá gôc hang ton kho bao gôm chi phi mua, chi 
phi chê biên và các chi phi lien quan trrc tiêp khác phát sinh dê có thrçic hang ton kho a dja diem và 
trng thai hin ti. 

Giá trj hang tn kho diicic xác djnh theo phtrang pháp bInh quân gia quyn. 

Hang tn kho dtrçrc hach  toán theo phirang pháp kê khai thumg xuyen. 

Dir phOng giãm giá hang tn kho là s6 chênh 1ch gila giá gc ciia hang tn kho iOn horn giá tri thu.n có 
the thrc hin thrçc cCia chOng. 

6. Nguyen tic ghi nhn và khu hao tâi sin c6 djnh 

Tài sin co^ djnh hUu hInh, tài sin có djnh vO hInh dirge ghi nhn theo giá g6c. Trong qua trInh si'r ding, 
tài sin c6 djnh hthi hInh, tài Sin co" djnh vo hinh thrçc ghi nhn theo nguyen giá, hao mOn lug 0 và giá 
trj cOn lai. 

Khu hao dirge trich theo phtrang phap thniing thing. Thai gi.an  khu hao cluçc uOc tinh nhtr sau: 

- Nhà ciia, 4t kin trOc 
- May móc, thi& bj 
- Phixang tin 4n tai 
- Thit bj van phOng 

05-15 näm 
02-05 nAm 
02-08 nAm 
02-05 Mm 

 

 

Nguyen giá tài sin cô dnh và th6ri gian kh&u hao dirge xic djnh theo thông tti so 45/20 13/TT-BTC ngày 
25/04/2013 và thông tix so 147/2016/TT-BTC ngiy 13/10/2016 cia Bo Tài chInh ye huOng dn chO d 
quin l, si'r diing vi trIch khu hao tài sin co" djnh. 

Tii sin co" djnh vô hInh 

Quyn sir diing dt là tin thud dt Cong ty tri mot ln cho nhiu näm và duqc c&p Gi&y ching nhn 
quyn sii dimg d.t. Quyèn sii d%lng dt nay duqc khu hao theo th6i ban thud dat (47 nàin). 

7. Nguyen tic ghi nhn vi vOn hod các khoin chi phi di vay 

Chi phi di vay dirge ghi nhn vào chi phi sin xuit, kinh doanh trong näm khi phit sinh, trir chi phi di 
vay lien quan trirc tiOp den vic du ttr xiy drng hoc sin xut tài sin dii dang dirge tinh vào gii trj "\ 
cia tài sin dO (dirge vOn hod) khi cO di cic dièu ldn quy djnh trong Chuin mire K6 toán Vit Nam sO 	Z 

16 "Chi phi di vay". 	
/1*) 

Chi phi di vay lien quan tri,rc tiOp dOn vic du tu xây dirng hoac sin xut tài sin dii dang dirge tinh vio $j 
gii trj cia tii sin dO (dirge An hod), bao gOm the khoin lii tiOn vay, phin bô cic khoin chiêt khiu ho.c ' 
phV tri khi phát hinh trii phiOu, cic khoin chi phi phi phit sinh lien quan tOi qua trInh lam thi tiic vay. 

8. Nguyen tc ghi nhn vi phin bO chi phi tri tru*c 

Cic chi phi tri truOc chi lien quan dOn chi phi sin xut kinh doanh trong näm dirge ghi nhn là chi phi 
trA tnrOc ngan ban vi duçic tlnh vào chi phi sin xut kinh doanh trong nam. 
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CONG TY CO PHAN SAMETEL 	 BAO CÁO TAI CIII NH 
Dis?xng so' 1, KCN Long Thãnh, Tinh Ding Nai 	Cho näm tài chinh kt thüc ngày 31/12/2019 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH (tip theo) 

Vic tInh và phân bo^ chi phi trã truác dài han  vào chi phi san xu&t kinh doanh tüng k5' hach toán dirge 
can cir vao tInh chit, mire do tfrng loai chi phi de' chçn phuong pháp và tiêu thrc phan bô hçp 1. Chi 
phi trá tnràc thrçc phân bô dan vào chi phi san xuat kinh doanh theo phuang pháp du&ng thng. 

9. Nguyen tic ghi nhn các khoãn trà thirong mi và phãi trã khác 

Các khoãn phài trã ngirOi bàn, phãi trã khác tai  thai dim báo cáo, náu: 

- Co thai hp thanh toán dudi 1 näm hoc trong mot chu k' san xuat kinh doanh ducic phân loai là nq 
ngänhn. 

- Co thii hn thanh toán trên 1 näm hoc trên mot chu k5' san xu.t kinh doanh duqc phân loai là nç dài 
han. 

10. Nguyen tc ghi nhn vn chü sO hOu 

Von dau tti cüa chü sO hOn duçc ghi nhn theo s6 v6n thrc gOp cUa chO sO hu. 

Thng du v6n c6 ph an duçic ghi nhn theo s6 chênh Ich IOn hcrn gifla giá thirc th phát hành và mnh giá 
cO phiu khi phát hành cô phiêu lan dâu, phát hành b6 sung hoc tái phát hành cô phiu qu. 

C6 tic phài trã cho các c6 dông &rcic ghi nhn là khoãn phai trã trong Bang Can d6i k toán cüa Cong 
ty sau khi có thông báo chia cô tt'rc cüa H*i dông Quàn tri Cong ty. 

Lgi nhun sau thué chixa phân ph6i là so lçci nhun tr các hoat dung cOa doanh nghip sau khi trr (-) các 
khoãn diau chinh do áp ding hi to thay dOi chinh sách kO toán và diu chinh hi to' sai sot tr9ng y&i 
cüa các nAm trudc. 

11. 	Nguyen tc và phuong pháp ghi nhn doanh thu 

Doanh thu ban hang 

Doanh thu ban hang &rçc ghi nhn khi dOng thai thOa man các diêu kin sau: 

- Ph&n lan rii ro và lçri ich gin liOn vdi quyOn sO hfiu san phAm ho.c hang hóa dã dirge chuyOn giao cho 
nguOi mua; 

- COng ty khOng cOn n&n gitl quyOn quãn l' hang hOa nhu nguai so hOn hang hóa ho.c quyOn kiOm soát 
hang hOa; 

- Doanh thu dirge xác djnh txang dOi chic chin; 

- Cong ty da thu dtrçxc hoc se thu duçc Içii ich kinh tO tir giao djch ban hang; 

- Xác djnh dirge chi phi lien quan dOn giao djch ban hang. 

Doanh thu cung cav djch vy 

Doanh thu cung cap djch viii duc ghi nhn khi kOt qua cUa giao djch do thrqc xác djnh mot cách dáng 
tin c.y. TruOng hçp vic cung cap djch vi lien quan den nhiOu k5' thI doanh thu duqc ghi nhn trong k5' 
theo kOt qua phAn cong vic d hoàn thành vào ngày lp Bang Can dM kO toán cOa lc5'  dO. KOt qua cüa 

— 	 giao djch cung cap djch vi duqc xác djnh khi thOa mn các diOu kiin sau: 

- Doanh thu duçic xác djnh tuong d6i chic chin; 

- Co khi nang thu duqc lqi Ich kinh tO tr giao djch cung cap djch vi do; 

- Xác djnh duçc phan cong vic dä hoàn thành vào ngày Ip Bang can dOi kO toán; 

- Xác djnh duqc chi phi phát sinh cho giao djch vi chi phi de' hoàn thành giao djch cung cap djch viii dO 

Phan Cong ViC cung cap djch v11 da hoàn thành duçc xác djnh theo phuong pháp dánh giá cong vic 
hoàn thành. 
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CONG TY CO PHAN SAMETEL 	 BAO CÁO TAI CHINH 
DirOrng so' 1, KCN Long math, Tinh Dng Nai 	Cho näm tài chInh kt thUc ngày 31/12/2019 

BÀN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (tip theo) 

Doanh thu hogz' d5ng tà/ chInh 

Doanh thu phát sinh tir tin läi, tin bàn quyn, c 65  tüc, Iqi nhun di.rçic chia và cac khoãn doanh thu hoat 
dcng tài chInh khác di.rçic ghi nhn khi thôa mAn dông thO'i hai (2) diêu kin sau: 

- Co khá nAng thu dirçrc lçi ich kinh tef  tr giao djch dO; 

- Doanh thu duçic xác djnh Wang dói chic chin. 

T C6 tirc, lqi nhun duçc chia dtrqc ghi nhn khi Cong ty duçic quy&n nh.n c6 tirc hoc dirçc quyn nh.n 
lçi thun t*vic gop von. 

12. Nguyen tc k toán giá vn hang ban 

Giá vn hang ban phãn ánh tij giá •v 6n cüa san ph Am, hang hóa, djch vi ban trong k5'. 

Khoàn drphOng giãm giá hang tn kho thrçic tinh vào giá An hang ban trên ca sâ s6 luçng hang tn 
kho vã phân chênh 1ch gift giá trj thuAn cO th6 thrc hin duçxc nhO hang id gôc hang ton kho. Khi xác 
djnh kh6i hrqng hang ton kho bj giàm giá cn phai trich lp dr phông, k toán phãi loai trir kh& hrçrng 
hang tOn kho da k duçc hçp dng tiêu thu (cO giá trj thuán cO tht thi,rc hin thrqc không thp horn giá 
trj ghi so) nhung chira chuyên giao cho khách hang n&i cO bAng cháng chic chin ye vic khách hang sê 
không tfr bO thc hin hçxp ding. 

13. 	Nguyen thc và phwong pháp ghi nhn chi phi tãi chInh 

Các khoãn chi phi di.rcrc ghi than vào chi phi tài chfnh gm: 

- Chi phi hoc các khoán 1 lien quan ctn các hoat dng du tu tai chInh; 

- Chi phi cho vay va di vay von; 
- Các khoán 1 do thay d6i t giá hi doái cia các nghip vi phát sinh lien quan dn ngoi t; 

- Dr phOng giám giá du tu chCrng khoán. 

Các khoán trên duçrc ghi nhn theo tOng so phát sinh trong lc-s', khOng bü tth vOi doanh thu hoat dng tai 	 7 

chInh. 

14. Nguyen tc k toán chi phi bin hang, chi phi quãn 1 doanh nghip 

Chi phi ban hang phân ánh các chi phi thrc t6 phát sinh trong qua trInh bàn sin puArn, hang hod, cung 
cap djch vi, bao gm các chi phi chào hang, giài thiu sin pham, quáng cáo san phâm, hoa hang ban 
hang, chi phi báo hành sin ph&n, hang hod (trir hoat dng xây lip), chi phi báo quán, dOng gOi, von 
chuyen,... 

Chi phi quàn 1 doanh nghip phán ánh các chi phi quan 1 chung cüa doanh nghip grn các chi phi v 
hang nhân viCn bo phn quãn l' doanh nghip (tin hrang, tiên cOng, các khoàn phi cap,...); bàn hOrn 
xA h,i, báo hiOm y tê, kinh phi cong doàn, báo hiOm that nghip cUa nhân viOn quãn 1 doanh nghip; 
chi phi vat Iiu vAn phOng, cong ct lao ctng, khiu hao TSCD dung cho quán l doanh nghip; tiOn thuê 
dAt, thu' mon bai; khoàn lp dir phOng phái thu khO dOi; djch vi mua ngoai (din, rnràc, din thoi, fax, 
bão hiém tái san, cháy no...); chi phi bang tiOn khác (tiOp khách, hi nghj khách hang...). 

15. Nuyên tc và phuong pháp ghi nhn chi phi thuO thu nhp doanh nghip hin hành, chi 
phi thue thu nhp doanh nghip hoAn 1i 

Chi phi thuO thu nhâp doanh nghip hin hành dtrçic xác djnh trên ca so thu nhp chju thuO va thuO suAt 
thuO thu nhp doanh nghip trong nAm hin hành. 

Chi phi thuO thu nhp doanh nghip hoAn Iai  duçrc xác djnh tren Ca sO sO chênh loch tam  th&i dtrcrc khAu 
tnt, so" chênh loch tam thOi chju thuO va thuO suAt thuO thu nhp doanh nghip. 
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CONG TY CO PHAN SAMETEL 	 BAO CÁO TAI CHINH 
Du.ing s6 1, KCN Long Thành, Tinh Ding Nai 	Cho nm tai chmnh k& thCic ngày 31/12/2019 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH (tip theo) 

16. LAl trên c6 phiu 

LAi ca bàn trên co^ phiéu duqc tInh bang each chia lqi nhun sau thut thu nhp doanh nghip (sau khi 
trIch lap quy khen thtrâng, phOc lcii) phán bô cho cô dông sâ hüu cô phi&i phô thông cüa cong ty cho s 
ltrçing binh quán gia quyn cüa s6 c 05  phiu ph thông kru hành trong näm. 

17. Báo cáo b§ phán 

Báo cáo theo bo phn bao gm bo phn theo lTnh vrc kinh doanh hoc mot bo phn theo khu vrc dja 1. 

130 phn theo lTnh vrc kinh doanh: Là mot bo phn cO the phãn bit dtrçic cUa mot doanh nghip tham 
gia vào qua trInh san xuât hoc cung cap san phâm, djch vii riêng l, mot nhóm các san phãm ho.c các 
djch v1J cO lien quan ma bO phn nay chju rUi ro va lçvi Ich kinh th khác vâi các bo phn kinh doanh khác. 

130 phn theo ithu vrc cija 1: Là mot bo phn có the phân bit &rçc cOa mot doanh nghip tham gia vào 
qua trInh sin xuAt ho.c cung cAp sin ph.in, djch vi trong phm vi mot môi tru?Yng kinh té c'i the ma b 
phán nay cO chiu rüi ro vi lqi Ich kinh te^ khác vài các bo ph n kinh doanh trong các môi trtr&ng kinh tê 
khác. 

18. 	Cong cii tài chInh 

Ghinhn ban dAu 

Tài san tài chinh 

Tai ngày ghi nhn ban dAu, di san tài chinh chrçic ghi nhn theo giá g6c cong các chi phi giao djch cO 
lien quan trijc tiêp dn vic mua sam tài san tài chinh do. 

Tài san tài chinh cüa Cong ty bao gm tin mat, tin gcri ngk han,  các khoán phãi thu ngn hun, các 
khoàn phâi thu khác và các khoán dAu tix. 

Nqphái trá tài chinh 

Tai ngày ghi nhân ban dAu, nçi phái trá tài chinh duçic ghi nhn theo giá g6c trlr di các chi phi giao djch 
cO lien quan trirc tiêp den vic phát hành cong ncr tai chinh dO. 

Nc phài trà tài chinh cüa Cong ty bao gm các khoân phài trà ngu?ri bàn, phài trà khác và các khoàn vay. 

Bü trfr các cong cu tãi chinh 

Các di sin tài chInh và nç phâi trã tài chinh chi ctucrc bü trlr voi nhau Va trInh bay giá trj thuAn trên 
Bang can di kC toán khi vi chi khi Cong ty: 

- Co quyn hcrp pháp d6 bü trlr giá tri da ducrc ghi nhn; và 
- CO dV djnh thanh toán trOn ca sr thuAn hoc ghi nhn tài san vi thanh toán ncr phãi trã cling mot thri 
dMm. 

Dinh giá li sau Ln ghi nhn ban du 

Hin tai, chua cO quy djnh ye dánh giá lal  các cong ci tài chfnh sau ghi nhn ban Mu. 

19. 	Bin lien quan 

Các ben cti.rçic coi là lien quan neu mot ben có khi nang kiAm soát hoc cO ánh huOng dáng ke d& vâi 
ben ida trong vic ra quyet djnh các chinh sách tài chInh và hoat dng. Các bOn cling thrçc xem là ben 
liOn quan nOu ding chju sr kiem soát chung hay chju anh hi.r&ng dáng ke chung. 

Trong vic xem xét m6i quan h cüa các bOn liOn quan, bàn chAt cüa m6i quan h8 duqc chO tr9ng nhiêu 
hon hInh thrc pháp 1. 
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CONG TY CO PHAN SAMETEL 	 BAO CÁO TAI ciii NH 
Duing so 1, KCN Long Thành, Tinh DOng Nai 

	
Cho nAm tài chInE kt thUc ngày 31/12/2019 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (tip theo) 

V. THÔNG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN MçC TR1NH BAY TRONG BANG CAN DOT iE 
TOAN 

1. Tin vi các khoãn tuong duong tin 31/12/2019 01/01/2019 
VND VND 

TiOn mat 288.357.234 323.407.793 
Tin giri ngân hang không k' han 4.856.094.746 7.023.709.887 

Cong 5.144.451.980 7.347.117.680 

2. Phii thu cüa khách hang 31/1212019 
VND 

01/01/2019 
VND 

a) Phil thu cüa khách hang ngn han 
A Cong ty Co phaAn Vien Thong FPT 1.379.730.000 

CM nhánh Cong ty CO phn Vin Thông FPT 29.440.237.200 15. 13 1.116.000 

TOng Cong ty vin thông Viettel CN tp toin Vin thông Quin d.i 18.711.000.000 30.353.400.000 

Cong ty Co phan Che bien thuy sin Tat Kim Anh 3.119.751.360 

Cong ty CO phn Din mt trôi Trung Thinh 11.242.000.000 zft  

Cong ty CO phn Cong ngh Tiên Phat 7.218.388.320 
Din 1%rc các tinh 1. 180.3 52.6 13 5.520.293.954 HUI  t.11 

SPT vi cic chi nhánh 3.600.515.500 3.767.075.500 	TohJ 
VNPT cic tinh 2.230.957.355 6.977.454.000 
Cic khoin phai thu khách hang khic 8.850.233.889 2.156.069.035 

Cong 85.593.436.237 65.285.138.489 

b) Phil thu cia khich hang li cic ben lien quan 

Cong ty CO phn Day vi Cap Sacom 

3. Phii thu khic 

31/12/2019 01/01/2019 

223.025.000 

31/12/2019 
VND 

01/01/2019 
VND 

a) Ngn han 976.809.758 1.049.896.803 T 
Tm(rng 143.925.219 453.292.258 
Ky' cuçc, k quy ng.n han 134.133.849 324.18 1.107 
Phii thu Cong ty CO ph.n COng ngh Chan Vit 553.272.552 

Cic khoin phii thu khác 145.478.138 272.423.438 

b) Dii han 760.405.434 504.043.432 
K' ctrqc, k- ' quy dii hp 760.405.434 504.043.432 

Cong 1.737.215.192 1.553.940.235 
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CONG TY CO PHAN SAMETEL 
Di.räng s6 1, KCN Long Thành, Tinh Dng Nai 

BAO CÁO TA! CHIN!! 
Cho näm tài chfnh kt thUc ngly 31/12/2019 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHIN!! (tip theo) 

4. Dir phong phãi thu ngn hn khó d6i 31/12/2019 01/01/2019 
Gil g6c 	Dir phOng Gil g6c Dtr phOng 

Tdng giá lii các khoán phái thu, cho vay qua han thanh loan 
hoác chwa qua hqn nhwng khó có khá nàng thu hi 3.688.191.696 	(2.071.398.946) 3.688.191.696 (1.424.681.846) 

Cong ty COphn Khoa hc Vin thông Cong ngh8 cao 193.374.420 	(193.374.420) 193.374.420 (193.374.420) 
Cong ty TNHH XD SX & TM Hung ThInh 25.036.000 	(25.036.000) 25.036.000 (25.036.000) 
Cong ty TNHH TM DV Du Tu Lotus 178.049.776 	(178.049.776) 178.049.776 (178.049.776) 
Cong ty TNHH & DV Thiên Thanh 58.146.000 	(58.146.000) 58.146.000 (58.146.000) 
Trung tIm djch vi,i Vi' 66 Thông SPT (STS) 3.233.585.500 	(1.616.792.750) 3.233.585.500 (970.075.650) 

Cong 3.688.191.696 	(2.071.398.946) 3.688.191.696 (1.424.681.846) 

5. Hang ton kho 31/12/2019 01/01/2019 
Gil g6c 	DLrphOng Gil g6c Dir phOng 

Nguyen 1iu, 4t lieu 62.027.172.852 	(92.219.288) 72.743.119.278 (92.219.288) 
COng ci ding cu 53.265.727 264.088.302 
Chi phi sIn xut, kinh doanh dà dang 13.002.039.078 12.683.263.528 
Thanh pham 8.990.155.021 10.813.969.391 
Hang hóa 1.230.124.381 	(137.184.874) 1.930.261.741 (220.700.445) 
Hlnggiridibin 2.500.759.691 4.735.602.575 

Cong giá gc hIng ton kho 87.803.516.750 	(229.404.162) 103.170.304.815 (312.919.733) 

Ghi chl: Giá tri hIng ton kho i'r dung, kern, mt phm cMt không có khl nang tiIu thu tai thii dim cuói näm là: 229.404.162 dng, nguyen nhIn là hang 
ton kho ü dçng Mu nàm, hu hông không CO khà nãng thu h6i. 

VNi' 



CONG TY CO PHAN SAMETEL 
Duông s 1, KCN Long Thãnh, Tinh Dng Nai 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (tip theo) 

BAO CÁO TAI CHINH 
Cho näm tài chInh kt thiic ngày 31/12/2019 

 

6. Tang, giãm tài sin co" ctnh hfru hInh 
Nhã cfra, 

CM tiêu 4t kin trüc  
May móc 

thiet b 
Phirong tin 

vin tãi, truyn dn 
Thick bi 

ding Cu quin I' 

Doii v/tin/i: VND 

Cong 

Nguyen giá TSCD hun hInh 

S6dudAunäm 18.921.134.475 44.822.111.193 3.728.530.001 77.350.000 67.549.125.669 

So tang trong näm 803.966. 122 4.441.754.433 5.245.720.555 

- Mua trong näm 803.966.122 4.441.754.433 5.245.720.555 

So giãm trong näni 1.089.930.874 1.089.930.874 

- Thanh lj, nhttcrng ban 1.089.930.874 1.089.930.874 

So' du cu6i nàm 19.725.100.597 48.173.934.752 3.728.530.001 77.350.000 71.704.915.350 

Giá trj hao mon 1u3 ket  

S dudunãm 
So tang trong näm 
- Khcfu hao trong nám 
So giãm trong nam 
- Thanh lj, nhzzqng ban 

6.965.009.392 
1.515.889.130 
1.515.889.130 

32.695.720.293 
5.748.039.637 
5.748.039.637 
1.089.930.874 
1.089.930.874 

2.408.076.825 
509.108.856 
509.108.856 

77.350.000 42.146.156.510 
7.773.037.623 
7.773.037.623 

1.089.930.874 
1.089.930.874 

So du cuOi näm 8.480.898.522 37.353.829.056 2.917.185.681 77.350.000 48.829.263.259 

Giá trj cOn 1i cüa TSCD h&u hlnh 

Tai ngày dAu näm 11.956.125.083 12.126.390.900 1.320.453.176 25.402.969.159 

Tai ngày cu 05 i näm 11.244.202.075 10.820.105.696 811.344.320 22.875.652.091 

31/12/2019 01/01/2019 

Nguyen giá TSCD hthi hmnh da khu hao h& nhimg vn cOn si'r ding: 31.240.887.151 18.107.467.492 

Giá trj cOn I@Li cüa TSCD httu hmnh dä dung the chAp, cm co" dam bào cac khoãn vay: 2.690.377.113 9.808.352.331 



CONG TY CO PHAN SAMETEL 	 BAO CÁO TA! CHINH 
Dising so 1, KCN Long Thành, Tinh DOng Nai 	 Cho näm tài chInh kt th6c ngay 31/12/2019 

BAN THUYET MINI! BAO CÁO TAI CHINH (tip theo) 

7. Tang, giãm tài sin cO djnh vO hinh 

Quyn sü ding 
dt 

Phan mm 
may tInh 

Tài An cO djnh 
vô hinh khác 

Doii vi tInh: VND 

Cong 

Nguyen giá TSCD vO hinh 
sO du du nm 5.461.580.464 89.925.600 84.949.500 5.636.455.564 
SO tAng trong nAm - 440.370.000 440.370.000 

SO giãm trong nám - 
SO di.r cuOi nAm 5.461.580.464 530.295.600 84.949.500 6.076.825.564 

Gia trj hao mOn lug k 
SO dr dAu nAm 1.323.728.272 89.925.600 84.949.500 1.498.603.372 
SO tAng trong nAm 108.799.584 101.937.500 210.737.084 
- Khdu hao trong nàm 108.799.584 101.93 7.500 210.73 7.084 

So giãm trong nm 
SO du cu 6i nAm 1.432.527.856 191.863.100 84.949.500 1.709.340.456 

Giã trj cOn 1i cüa TSCD vô hinh 
Tai ngay du näm 4.137.852.192 4.137.852.192 

Tai ngay cuOi nAm 4.029.052.608 338.432.500 4.367.485.108 

31/12/2019 01/01/2019 

- Nguyen gia TSCD vô hinh da khAu hao hOt nhung vn cOn scr dmg 174.875.100 174.875.100 

- Giá tri cOn 1i cüa TSCD vO hinh dä dUng thO chip, cm cO 3.68 1.052.608 3.789.852.192 
dam bào các khoán vay 

8. Chi phi xãy diyng co ban dO dang 

	

31/12/2019 	01/01/2019 

	

VND 	 VND*44 

Mua sm TSCD 2.914.246.096 

Day chuyn gOi sr cách din 1.43 1. 137.432 

H thOng nAng hrçmg mt tthi 1.072.085.022 

Mua s.ni TSCD khác 411.023.642 

Xây drng ca ban 

Cong 2.914.246.096 

9. Chi phi trã truóc 31/12/2019 01/01/2019 
VND VND 

a)Ngnhn 645.008.811 1.044.668.990 
Giá tn On 1i cUa cong cii, dung ci xuAt dUng 174.084.379 338.3 15.038 
Chi phi thi công, sUa cha 132.350.380 243.007.448 
Chi phi trã tnràc ngn hn khác 338.574.052 463.346.504 
b) Dài hn 2.284.481.089 1.285.442.760 
Giá tij On 'ai  ciXa Cong cii, diing ci xuát dUng 689.022.902 537.610.630 
Chi phi thi cOng, sUn chtta 176.961.291 206.765.682 
Chi phi trâ truàc dài han khác 1.418.496.896 541.066.448 

Cong 2.929.489.900 2.330.111.750 

- 

- 

4 
DIC 

TAI  
vA 

cc 
SA 
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CONG TY cO PHAN SAMETEL 
Duing so 1, KCN Long Thành, Tinh DOng Nai 

BAO CÁO TA! CH!NH 
Cho nAm tài chfnh kt thüc ngay 31/12/2019 

BAN THUYET MINI! BAO CÁO TA! CHINH (tip theo) 

10. Phãi trã ngiroi ban 	 31/12/2019 01/01/2019 

Giá tr! 
So cO khã nAng 

trã flQ' 
Giá trj 

SO cO khã nang 
trã nq 

a) Phãi trã ngtrOi ban ngn ban 34.526.974.526 34.526.974.526 48.577.155.871 48.577.155.871 
Sumitomo Electric Ltd. 3.732.825.600 3.732.825.600 21.692.290.711 21.692.290.711 
COng ty CO phAn COng ngh8 Chin Vit 1.946.475.529 1.946.475.529 2 13.5 13.300 2 13.5 13.300 
Cong ty CO ph -an Thành An 2.058.149.203 2.058.149.203 87.891.771 87.891.771 
Cong ty CO PhAn Châu Au Vina 4.475.570.000 4.475.570.000 874.115.000 874.115.000 
Cong ty TNHH Hoang NgQc Tüng 3.951.059.684 3.951.059.684 2.815.817.796 2.815.817.796 
Cong ty TNHH HYOSUNG Vit Nam 4.416.355.394 4.416.355.394 14.106.841.199 14.106.841.199 
Cong ty TNHH TM và Vn tái Tun Thun Phat Vitel 444.876.540 444.876.540 2.530.259.040 2.530.259.040 
Cong ty CO phn Day và Cap Sacom 2.532.920.214 2.532.920.214 29.471.772 29.47 1.772 
Phài trà các dOi tucing khãc 10.968.742.362 10.968.742.362 6.226.955.282 6 .226 .955 .282 

b) Phii trã nguOi bin là các ben lien quan 31/12/2019 01/01/2019 

Cong ty CO ph An Dày và Cap Sacom 2.532.920.214 29.471.772 

11. Thud và các khoãn phãi np nhà nuOc 01/01/2019 SO phãi np SO dA np 31/12/2019 
VND VND VND VND 

Tbu6 giá tri gia tang dAu ra 15.075.230 3.447.186.102 15.075.230 3.447.186. 102 
Thue^ giá tri gia tAng hang nhp khu 6.5 16.376.336 6.5 16.376.336 
Thut xuát, nhp khu 118.132.114 118.132.114 
ThuO thu nhp doanh nghiêp 264.300.674 249.334.922 513.635.596 
Thu thu nhp cA nhan 43.948.421 1.363.570.439 1.330.870.141 76.648.719 

Các loai thu& khác 326.226.756 326.226.756 

Cong 323.324.325 12.020.826.669 8.820.316.173 3.523.834.821 

IIt - 	!Jfhi 



CONG TY CO PHAN SAMETEL 
Dithng so 1, KCN Long Thành, Tinh Dng Nai 

BAO CÁO TAI CHINII 
Cho näm tài chinh k& thüc ngày 31/12/2019 

BAN T1{UYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH (tip theo) 

12. Chi phi phãi trã ngn hn 31/12/2019 01/01/2019 
VND VND 

Chi phi 1i vay 87.024.095 70.321.482 

Chi phi phài trâ khác 

Cong 87.024.095 70.321.482 

13. Các klioãn phãi tri, phãi np ngn han khác 31/12/2019 01/01/2019 
VND VND 

Kinh phi cong doàn 311.919.588 341.869.488 

C 05  tirc phâi trã 1.092.422.437 1.212.422.637 

Các khoàn phãi tra, phâi np ngn han  khác 423 .302.680 1.776.818.440 

Cong 1.827.644.705 3.331.110.565 
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CONG TY CO PHAN SAMETEL 	 BAO CÁO TA! CHIN!! 

Dixcng s 40 1, KCN Long Thành, Tinh Dng Nai 	 Cho näm tài chinh kt thüc ngày 31/12/2019 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CIJINH (tip theo) 

14. Vay v no. thuê tãi chInh 

01/01/2019 Troiig nmni 31/12/2019 

Giá trl 
A So co kha nang 

trã no 
Tang Giãrn Giã trj 

Soll  có khã nang 
trã nQ 

a) Ngãn ban 70.559.206.757 70.559.206.757 192.752.685.357 171.552.306.687 91.759.585.427 91.759.585.427 

Ngãn hang TMCP Ngoi thixcing 
70.559.206.757 70.559.206.757 192.752.685.357 171.552.306.687 91.759.585.427 91.759.585.427 

VN - CN SE Gôn (i) 

b) Dài ban 248.559.862 248.559.862 248.559.862 

Ngân hang TMCP Tiên Phong 
248.559.862 248.559.862 248.559.862 

-CNTP. HO" Chi Minh 

Cong 70.807.766.619 70.807.766.619 192.752.685.357 171.800.866.549 91.759.585.427 91.759.585.427 

* Chi tit cic khoãn vay: 

(i) Vay ngn han Ngân hang TMCP Ngoi Thuxmg Vit Nam - Chi nhánh SE Gôn de^ b6 sung vn km dông theo Hop d6ng cho vay theo han  müc s6 
0247/SGN.KHDNILD 19 ngày 20/09/2019. Han  mirc cho vay: 100.000.000.000 dng. Thai han  vay là 6 thang theo tirng lAn nhn no. LAi suAt  vay: theo 

trng lAn nhân no. Khoán vay duçic darn bào bang the'chAp nhQng tài san sau: QuyAn sir dung dAt thuê, nhà van phông, nhà xuâng và các cong trinh xây 
drng khác, may móc thiAt bj, day chuyAn san xuAt dã qua sCr dung tai  KCN Long Thãnh thuc xã An Phmic, huyn Long Thành, tinh D&ig Nai. 
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CONG TY CO PHAN SAMETEL 	 BAO CÁO TA! CHINH 
Dträng so" 1, KCN Long Thành, Tixth Dng Nai 	 Cho näm tài chfnh két thiic ngày 31/12/2019 

BAN THIJYET MINR BAO CÁO TA! CHIN!! (tip theo) 

15. Von chü s?i hftu 

a) Bing di chiu bin dng cüa vn chfl so hthi 	 Dun vi tinh: VND 

V6n dau tir 
cüachüsôhthi 

Thing dir 
A 

VOfl Co Phan 
Qu5 dau tir 
phát trin 

Loi nhumn sau thué 
chtra phãn ph6i 

Tong cong 

S6 dir du Ham trirórc 
LãiJ(L) trong nin 
Trã co^ tirc näm 2017 bang tin (12%) 
Trich lp các qu5 tü lcii nhun nám 2017 
SO*' dir cui nàm trirrc 

SO4  dir dan nàm nay 
Lãi/(L) trong nAm 
TrIch lp  các qu5' t& lqi nhuán nàm 2018 
Giãm khác 
Soll  dir cu6i nàm nay 

	

54.674.320.000 
	

3.816.120.000 

	

54.674.320.000 	3.816.120.000 

	

54.674.320.000 
	

3.8 16.120.000 

54.674.320.000 3.816.120.000 

7.555.420.835 

1.233.216.000 
8.788.636.835 

8.788.636.835 

1.261.021.400 

10.049.658.235 

18.857.717.735 
12.610.214.004 
(6.560.918.400) 
(5.233.216.000) 
19.673.797.339 

19.673.797.339 
(8.6 13.804.385) 
(5.9.97.021.400) 

5.062.971.554  

84.903.578.570 
12.6 10.2 14.004 
(6.560.918.400) 
(4.000.000.000) 
86.952.874.174 

86.952.874.174 
(8.6 13.804.385) 
(4.73 6. 000 .000) 

73.603.069.789 

Ghi chü: 

Den thii diem phát hành báo cáo kiém toán nay, lçn nhuãn lily ké chixa phân phói dâu näm Cong ty chira trich c6 tcrc nâxn 2018 theo nghj quyét Di 
hci ding c64  dOng so" 05/2019/NQ-DHDCD ngày 22/03/2019 so tie11 IA: 8.201.148.000 dOng 



CONG TY CO PHAN SAMETEL 

Duàg s 0^ 1, KCN Long Thành, Tinh Dng Nai 

BAO CÁO TAI CHINH 

Cho näm tii chinh kM thüc ngày 31/12/2019 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CH1NH (tip theo) 

b) Chi tit 'n dâu tu' cüa chü s& hüu 	T5' J 	% 31/12/2019 TI% 

VND 

01/01/2019 

VND 

Cong ty Co^ phn Day và Cap S acorn 	 24,95% 13.640.000.000 24,95% 13 .640.000.000 

Von gop cUa các di Iirçng khác 	 75,05% 41.034.320.000 75,05% 41.034.320.000 

Cong 	 100% 54.674.320.000 100% 54.674.320.000 

.. 	- c) Cie giao dch yeA  vonh 	vol cac chu so' hu'u Nám nay Näm truóc 

Von dax 	tu cüa cliii so' hUu VND VND 

Von gOp d.0 näm. 54.674.320.000 54.674.320.000 

Von gop tang trong nArn 

Von gop giám trong närn 

Von gop cui näm 54.674.320.000 54.674.320.000 

Co^ tirc, 1çi nhun dã chia 6.560.918.400 

d) CO phiu 31/12/2019 01/01/2019 

So^ lucng co^ phiu dtxqc phép phát hinh 5.467.432 5.467.432 

S6^ ltxcrng cO^ phiu dã duqc phat hành và gop von dy dO 5.467.432 5.467.432 

- Cd phku phd thông 5.467.432 5.467.432 

S 	lucing c 	phiu thrcvc mua 1i 

S 06  Iung co^ phiu dang liru hành 5.467.432 5.467.432 

- Cd phié'u phd thông 5.467.432 5.467.432 

* Mnh giá co^ phiu dang lu'u hành: 10.000 dng 

16. Cie kholin nuc ngoii bang can d6i k toán 31/12/2019 01/01/2019 

Ngoi t8 các loai 

-USD 
	

6 .2 18,2 1 
	

428,83 

VI. THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN M1JC TRiNH BAY TRONG BAO CÁO MET QUA 
HOTDQNGKINHDOANH 

Näm nay 

VND 

Nám truó'c 

VND 

1. Doanh thu ban hang và cung cp djch vi 
a) Doanh thu 

230.828.990.105 459.158.725.252 

Doanh thu ban hang bOa 51.347.617.468 108.231.114.786 

Doanh thu ban thành phrn 

b) Doanh thu vol các ben lien quan 

179.481.372.637 350.927.610.466 

Cong ty Co^ phn Day và Cap S acorn 796.089.200 186.480.000 

2. Cie khoin giãm trr doanh thu 20.884.500 

Hang ban bj trá 'ai 20.884.500 

A 	A 	. 	. 3. Doanh thu thuan ye ban hang va cung cap dch vu 230.808.105.605 459.158.725.252 

Doanh thu thun ban hang hOa 51.326.732.968 108.231.114.786 

Doanh thu thun ban thành phm 179.481.372.637 350.927.610.466 
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CONG TY CO PHAN SAMETEL 	 BAO CÁO TAI CHINH 
S 	 S 	 S 	 S 	 S. 	S 	 S 	 S Diiang so 1, KCN Long Thanh, Tirih Dong Nai 	 Cho nam tai chrnh ket thuc ngay 31/12/2019 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH (tip theo) 

4. Giá vn hang ban 

	

Nãm nay 	Nàm truóc 

	

VND 	 VND 

    

Giá vn ciia hang hoá dâ ban 
Giá vn ciia thành phm dâ ban 
TrIch 1p/(hoàn nh.p) Dir phàng giãm giá hang tn kho 

46.373 .809.3 84 
143.086.259.316 

(83.515.571) 

103.23 0.473.164 
272.992.755.951 

(14.2 10.070) 

Cng 
	

189.376.553.129 	376.209.019.045 

5. Doanh thu hot dng tài chInh 

	

Nm nay 	Nàm truóc 

	

VND 	 VND 

Läi tin gii, tian cho vay 
	 6.20 1.826 

	
20.4 16. 130 

LAi chênh 1ch t giá 
	

37.943.342 
	

19.693.509 

Cong 
	

44.145.168 	 40.109.639 

6. Chi phi tii chInli 
	

Nm nay 	Nm truOc 

	

VND 	 VND 

Lãi tin vay 
LO^ chênh 1ch t5' giá 

4.178.782.669 
318.638.563 

 

3.676.812.958 
648.854.699 

    

CEng 
	 4.497.421.232 	4.325.667.657 

7. Chi phi ban hang 

Chi phi nguyen vt 1iu 

Chi phi nhân cong 

Nárn nay 
VND 

Nám truóc 
VND 

9.942.665.708 
9.329.243.682 

21.432.330.804 
8.280.339.088 

Chi phi khau hao 277.172.496 251.22 1.208 

Chi phi djch vii rnua ngoài 5.438.136.463 8. 100. 149.710 

Chi phi khác bang tin 5.824.466.642 8.861.537.631 

Cong 30.811.684.991 46.925.578.441 

8. Chi phi quãn 1 	doanh nghip Näm nay Nám truóc 
VND VND 

Chi phi nguyen vt 1iu 665.964.980 1. 101.423 .599 

Chi phi nhân cong 9.064.756.571 9.933.833.4 15 

Chi phi khu hao 333 .873 .860 252.754.540 

Trich 1p/(Hoàn nhp) du phOng 646.717. 100 

Chi phi djch vii mua ngoài 2.072.794.557 2.448.765.333 

Chi phi khác bang tin 2.088.414.280 4.385.383.622 

Cong 14.872.521.348 18.122.160.509 
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CONG TY CO PHAN SAMETEL 	 BAO CÁO TAI CHINH 
- 	 Dtthng so" 1, KCN Long Thành, Tinh Dng Nai  

BAN THUYET MINI BAO CÁO TAI CHIN!! (tip theo) 

9. Thu nhñp khác 

Cho näm tài chinh kt thüc ngày 31/12/2019 

	

Nãrn nay 	 Nm truóc 

	

VND 	 VND 

Thu thanh l tài sin co" djnh, CCDC 341.460.464 213.518.182 

Thu cho thué vn phông 240.000.000 

Thu pht vi pham hcrp dng 193.462.781 

Cong 341.460.464 646.980.963 

10. Chi phi khác 
	

Nrn nay 	 NAm truóc 

	

VND 	 VND 

Thud GTGT bj truy thu theo QTF 
Chi phi pht vi phm hành chinh 
Chi phi pht vi pham hop dng 

57.589.997 

45.236.947 
227.076.686 

Cong 	 329.903.630 

11. Chi phi thud thu nhp doanh nghiêp hin hãnh 

Theo quy djnh trong thông tix so" 128/2003/'IT-BTC ngày 22/12/2003 và thông tir s6 88/2004/TT-BTC ngày 
01/09/2004 thl cong ty duçic huâng iru dai thu& Thu suit 15% trong 12 nAm, min thu TNDN trong 3 nAm 
du, giam 50% thue TNDN trong 7 nAm tiep theo. Näm 2019 là nAm thu 10 Cong ty dtrçic huong muc thue suat 
15% và duqc giAm 50% thud thu thp doanh nghip. 

Theo Nghj djnh 218/20131ND-CP ngày 26/12/2013 và thông tu 78/2014/TT-BTC, Thông tu 151/2014/TT-BTC 
ngày 18/06/2014 thl Cong ty &rqchtrâng Thut uu dAi mien thuA 2 nAm, giAm 50% thus TNDN trong 4 nAm tMp 
theo dot vth ph.n thu nhp tAng them tu di; An dau tti m& rang. 

Theo Thông tu so 96/201 5/TT-BTC ngày 22/6/2015 thl Cong ty dtrcic hixâng Thud uu dAi theo dir an ban du 
cho thai gian cOn lai cho phn thu nhp tAng them phát sinh tr TSCD hlrth thành tr giai doan nAm 2009-2013. 

Quyt toán thuO cüa Cong ty sê chju sir kim tra cüa co quart thu. Do viêc áp dung 1ut và các qui djnh vt thuO 
dOi vài nhièu 1oi giao djch khác nhau có thA ducic giài thIch theo nhiOu cách khác nhau, so" thuO duçic trinh bay 
trén BAo cáo tài chinh có thO bj thay d6i theo quyét djnh cüa co quan thuO. 

Bing u&c tInh mirc thuO thu nhp doanh nghip hin hành ciia doanh nghip ducyc trinh bay dixài day: 

NAm nay 
VND 

NAmtrir&c 
VND 

TOng lçri nhun kel  toAn tnxâc thus (8.364.469.463) 13.933.486.572 

Các khoAn diOu chinh tAng, giAm lcii nhun kO toán de;' xác djnh 
lçii nhun chju thuO thu nhp doanh nghip 

391.843.945 1.081.099.262 

- Các khoAn diOu chinh tAng 391.843.945 1.081.099.262 

+ Chi phi khóng hcip l, hcip 10 391.843.945 1.081.099.2 62 

- Cie khoAn diOu chinh giãm - 
TOng thu nhp chju thuO (7.972.625.518) 15.014.585.834 
CM phi thuO thu nhp doanh nghip hin Minh nAm nay - 1.285.904.682 

Chi phi thuO thu nhp doanh nghip các nAm truac 249.334.922 37.367.886 
TOng chi phi thuO thu nhp doanh nghip hin hàiili 249.334.922 1.323.272.568 
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CONG TV CO PHAN SAMETEL 	 BAO CÁO TA! CH!NH 
Diiông sS 1, KCN Long Thành, Thih D6ng Nai 	 Cho näm tài chinh kt thüc ngày 31/12/2019 

BAN TIrUYET MINH BAO CÁO TA! CHIN!! (tip theo) 

12. Li co ban trên co phieLu va Iäi suy giãm trén co phieu 

	

Narn nay 	NAm tru*c 

	

VND 	 VND 

    

Lqi nhun U toán sau thu thu nhp doanh nghip 

Các khoàn diu chinh tang (giám) lcii nhun k toán de" xác djnh 
1çi nhun phán b cho CE) sâ hUu CP ph6 thông 
- Các khoãn diu chinh tang 
- Các khoán diu chinh giãm 
+ TrIch qu5i khen thztángphüc iqi () 
Lçii nhun phán b6 cho c6 dông sr hüu c6 phiu ph thông 
C6 phiu ph ol  thông dang luu hành bInh quán trong k' 
LAl cor bin trên cii phiu (**) 
Lai suy giãm trên cii phiu 

(8.6 13.804.385) 

(8.6 13.804.385) 
5.467.432 

(1.575) 
(1.575) 

12.610.214.004 

(4.736.000.000) 

(4.736.000.000) 
(4.736.000.000) 

7.874.214.004 
5.467.432 

1.440 
1.440 

(*) Quy khen thithng, phic lçri vi quy thixâng vi.rcrt kii hoch chira xác djnh di.rcic giá trj ciii thii dii giám trir vào 
lçri nhun sau thuii nAm nay de" tInh Ili ca ban trén cii phiiu (cac giá frj nay chi xác djnh khi Dai  hii cii dông 
ththng nién chinh thirc thông qua). 

(**) LAi ca bàn trên cii phiiu nAm trithc dixçic diiu chinh hii to" do Lcii nhun phãn bii cho co" dông sâ hfu cii 
phiiu phii thông dl dtrçc diiu chinh bôi trIch quq Khen thirông phic Içri nAm 2018 vài tiing giá frj là 
4.736.000.000 diing (xem thuyiit mirth VII.8). 	 .v 

Cong ty kh6ng có cii phuiiu phii thông tiim tang suy giâm frong nAm và din ngày lap báo cáo tài chinh nAm 2019. 

13. Chi phi sin xut kinh doanh theo yiu tii 
Chi tiêu 

	

NAm nay 	NAm tru*c 

	

VND 	 VND 

    

Chi phi nguyen 1iu, 4t lieu 	 142.331.980.707 	300.852.916.622 

Chi phi nhán cong 	 27.514.286.843 	30.181.981.996 

Chi phi khu hao TSCD 	 7.983.774.707 	9.315.632.175 

Chi phi djch vi mua ngoài 	 10.322.454.299 	14.887.372.278 

Chi phi khác bang tim 	 9.614.185.627 	14.372.717.861 

Ting cong 	 197.766.682.183 	369.610.620.932 

VII. NIIfJNG THONG TIN KHAC 

1. Thông tin vi các ben lien quan 

Trong näm, Cong ty phát sinh các nghip vi vth các ben liOn quan. Các nghip vi chü yiu nhu sau: 

Các bOn lien quan Miii quan h 	Ni dung nghip viii 
Giá trj giao djch . 

(VND).: 

Cong ty Ci phiin Day và Cap Sacom 	Ben liOn quan 	Doanh thu bàn hang 	796.089.200 
Mua nguyen 4t lieu 	5.504.147.440 
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CONG TY CO PHAN SAMETEL 	 BAO CÁO TAI CHINH 

Du&ng so^ 1, KCN Long Thanh, Tinh Dng Nai 	 Cho närn tài chinh kEt thüc ngày 31/12/2019 

BAN TI{UYET MINH BAO CÁO TAL CHINH (tip theo) 

Cho dn ngày 31/12/2019, các khoàn chua &r?c thanh toán vài các ben lien quan nhr sau: 

Các ben lien quan Mi quan h 	Ni dung nghip vu 
Giá trl khoân phãi 

thu/(phãi trã) (VND) 

C6ngtyCo^pha^nDdyvA Ben lien quan 
	

Phãi trã ngiräi ban 
	

(2.532.920.214) 

Cap Sacom 
	

Phài thu khách hang 
	

223.025.000 

2. Báo cáo bo phn 

Báo cáo b6 phn duc triih bay theo ITnh vvc  kinh doanh và khu vrc dja l. Báo cáo bO phn chinh yêu là 

theo linli viic kinh doanh diza trén ccr cu th chc và quàn 1 ni bQ và h6 th6ng Báo cáo tài chinh ni b6 cOa 
Côngty. 

Báo cáo bo phn theo khu vyc dja I 

COng ty chi hoat dng trong khu vrc dja l' lành tho^ Vit Nam nên khOng trInh bay báo cáo b6 phn theo khu 

vrc dja ly'. 

Bäo cáo b6 phn theo linli vyc kinh doanh 

Hoat dng kinh doanh chO yu cia Cong ty là san xut, mua ban thit bj, 4t 1iu din và vin thông nen 

không trinh bay báo cáo bO phn. 

3. Giá trj hQp I 	cOa tài san 

îàî sin tài chinh 

Tin và các khoãn tuong 
&rong tin 

và ny phãi trã tài chInh 

31/12/2019 01/01/2019 

Giã trl ghi sO^ Dul phOng Giá trj ghi so Du phOng 

5.144.451.980 7.347.117.680 

Phái thu khách hang 85 .593 .436.237 (2.071.3 98 .946) 65.285.138.489 (1.424.681.846) 

Phài thu khác 3 .49 1.33 1.505 7.800.643.430 

Cong 94.229.219.722 (2.071.398.946) 80.432.899.599 (1.424.681.846) 

Giá trj ghi s 

31/12/2019 01/01/2019 

Cong nq tài chinh 

Các khoán vay 91.759.585.427 70.807.766.6 19 

Phái trã ngithi ban 34.526.974.526 48.577.155.871 

Phái trã khác 10.325.432.666 6.668.213.448 

Cong 136.611.992.619 126.053.135.938 

Cong ty chua xác djnh ducic giá tri hop l' cüa tài san tai chinh và nç phái trà tài chinh tai  ngay kêt thüc k' k 

toán theo thông tu s6 210/2009/TT-BTC do BO Tài chInh ban hành ngày 06/11/2009 cOng nhu các quy djnh 
hin hành chua có htràng dn ci the^ ve^ vic xác djnh giá trj hcip l' cOa các tài san tài chinh và nq phài trá tài 

chinh. Thông tu 210/2009/TT-BTC yêu cu áp dung Chun mvc  báo cáo tài chinh Qu6c te^ ve^ vic trinh bay 

báo cáo WchInh và thuy& minh thông tin di vâi cOng cu Wchinh nhirng chua thra ra huóng dn tuong 

throng cho vic dánh giá và ghi nhn cOng cu tài chmnh bao gm cà vic áp dung giá trj hap l nhâm phU hgp 

vài Chun muc báo cáo tài chinh Quc th. 

30 



CONG TY CO PHAN SAMETEL 	 BAO CÁO TA! CHINH 
Di±ng s6 1, KCN Long Thành, Tinh Dng Nai 	 Cho näm tài chinh kt thOc ngày 31/12/2019 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH (tp theo) 

4. Tii sin dam bàn 

COng ty dà the' chap tài sin co" djnh & dam bão cho các khoân vay cüa ngân hang (xem thuyt minh so^ V.06, 
V.07 và V.14). Ti thxi dim 31/12/2019 COng ty không cO n&m giQ tài sin dam bào nào cUa don vi khác. 

5. Rüi ro tin diing 

Rüi ro tin dung là rñi ro ma di tác sd không thrc hin các nghia vii cüa minh theo quy djnh cOa mt cong 
cu tài chfnh hoc hop dng khách hang, dn dn  t6n that v6 tài chinh. Cong ty có rüi ro tin dung tir các hot 
dng kinh doanh cüa minh (chO yu di vài các khôan phãi thu khách hang) và tir hot dng tài chinh cOa 
minh bao gm Ca tin gii ngân hang và các cong ci,i tài chinh khác. 

Phäi thu khách hang 

Vic quàn 1 rOi ro tin di,mg khách hang cOa Cong ty dia trn các chinh sách, thU tUc  và quy trinh kim soát 
cUa Cong ty cO lien quan dn vic quàn l' rUi ro tin dimg khách hang. 

Các khoãn phài thu khách hang ch.ia trà th.r&ng xuyên du?c theo dOi. Các phân tfch ye khá nang lp dr 
phOng dtxçc thc hin tai  ngày Up báo cáo trén co sâ timg khách hang dM vói các khách hang ion. Trén co 
sâ nay, COng ty không cO rUi ro tp trung ve^ tin diing. 

Tin gUi ngân hang 

Phn iOn tin gUi ngân hang cUa COng ty dLrcic gUi tai  các ngân hang Ian cO uy tin a Vit Nam. Cong ty nhn 

thy mUc d6 tp trung rUi ro tin dung di vài tiEn gUi ngân hang là thâp. 

6. RUi ro thanh khoan 

RUi ro thanh khoân là rUi ro Cong ty gap khO khän trong vic dáp ang các nghia vii tài chinh do tinh trang 
thiu vn. RUi ro thanh khoàn cUa COng ty phát sinh chU yu do khOng tuong xang trong càc k' han  cUa tài 

sin tài chinh và các khoàn phãi trã tài chinh. 

Cong ty giám sat i-Ui ro thanh khoãn b&ng vic duy trl t 16 tin mt và các khoãn tl.rong duong tin a mUc 
ma Ban Tng Giám dc cho là dO de^ h8 trç tài chinh cho các hoat Ong kinh doanh cUa Cong ty và de^ giám 
thiu ành hi.rOng cOa nhiing thay di các lung tin. 

Thông tin thUi han dáo han  cOa nçx phài trà tài chInE cUa Cong ty dra trUn các giá frj thanh toán chua chit 
khu theo hcrp dng nhir sau: 

TUOl nam 
tr& xung 

TirOl näm 
dn 05 nam 

Cong 

A  So cuoi nam 136.611.992.619 136.6 11.992.619 

Các khoãn vay 91.759.585.427 91.759.585.427 

Phài ti-a nguri ban 34.526.974.526 34.526.974.526 
Phài trà khác 10.325.432.666 10.325.432.666 

So" du näm 125.804.576.076 248.559.862 126.053.135.938 

Các khoàn vay 70.559.206.757 248.559.862 70.807.766.6 19 

Phài trã ngiiäi bàn 48.577.155.871 48 .577. 155 .871 

Phài trã khàc 6.668.213.448 6.668.213.448 

COng ty cho ring mac dO tp trung i-Ui ro di vâi vic trá ncr là thAp. Cong ty có khà nang thanh toán các 
khoãn ncr dn han tir dOng tin tir boat dtng kinh doanh và tin thu tir các tai san tài chinh dáo hn. 
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CONG TY CO PHAN SAMETEL 	 BAO CÁO TAI ciriNi-! 
Duvng s6 1, KCN Long Thanh, Tinh Dng Nai 	 Cho nAm tài chmnh k& thOc ngày 31/12/2019 

BAN THUYET MINH BAO cÁo TA! CHINH (tip theo) 

7. Rüi ro thj truông 

Rii ro thj tnIYng là rOi ro ma giá tij hqp l' hoc các lung tin trong ti.wng lai cüa Ong ci tài chmnh se bin 
dng theo nhOng thay di cüa giá thj trLrmg. Rti ro thj tnthng bao gm 3 loai : Rüi ro ngoai t, rOi ro Ili suit 
vi rüi ro A giá khác. 

Rüirongoit 

RUi ro ngoi to là rAi ro ma giá frj hcrp 1' hoc các lung tin trong ti.nmg lai cüa cOng ci tài chfnh sê bién 
dng theo nhthig thay di cüa t giá hi doái. 

Cong ty quàn l' rüi ro ngoai to b.ng cách xem xét thj triiong hin hành và dir kién khi Cong ty lp k6 hoach 
cho các giao djch trong tucmg lai bang ngoi t. COng ty giám sat các rüi ro di vói các tài sin và nçi phài 
trá tài chfnh bang ngoi t. 

Rüi ro Ili suAt 

Rüi ro Ili suAt là rUi ro ma giá frj hp l' hoc các lung tMn trong tlrang lai cOa mot cong ci tãi chfnh s 
bin dng do thay d6i Ili suit thj trung. Ri'ii ro ve^ thay di Ili suAt thj trirOng cüa Cong ty chü yu lien quan 
dn các khoàn tin gi ngAn hp, các khoãn vay. 

COng ty quán l' rüi ro Ili suAt bang cách theo di chat cM tlnh hlnh thj truOng cO lien quan dd xác djnh 
chfnh sách Ili suit hçip l có lqi cho các mvc  dich quãn 1 gio'i han  rUi ro cüa Cong ty. 

Cong ty không thrc hin phân tfch do nhay di vOl 1i suAt vi rüi ro do thay d6i lai suAt tai  ngày lp báo cáo 
là khOng dáng k. 

RCi ro vt giá We 

Rhi ro v giá kjiác là râi ro ma gia trj hçip l' hoc các lung tiên trong ti.rong lai cña mot cong cu tài chinE sê 
bin dng theo nhftng thay di cüa giá thj trithng ngoài thay d& cüa lai suAt và t5 giá h6i doái. 

8. S6 lieu so sánh 

S6 lieu so sánh là s6 lieu trOn Báo cáo tài chinE cho nm tài chfnh két thüc ngày 31 tháng 12 näm 2018 dâ 
duc COng ty TNHH Djch vii Ttr An Tài chlnh Ké toán và Kiam toán Nam Vit (AASCN) kim toán. S6 
lieu nay aa dircic dièu chlnh hi tó do trich qu' Khen thi.r&ng phOc lcii nm 2018 theo nghj quyat DHDCD 
thu&ng nlén nAm 2019 ngày 22/03/2019 vOl t6ng giá trj là 4.736.000.000 dMg nhu sau: 

Kt qua hoat dung kinh doanh 
	

Nam 2018 	NAm 2018 	Chênh 1ch 
(Sau diEu chlnh) (Tnrâc diau chlnh) 

Lçii nhun hoc 18 phAn b6 cho c6 dOng sâ 7.874.214.004 12.6 10.214.004 (4.736.000.000) 

Lâi cor bàn trên c6 phiéu 1.440 2.306 (866) 



K toán tru*ng 

Hu 	i Kim Oanh 

0 

CONGTY 
CO PHAN 

SAMET 	7 

lNVayth'Tiiin Cãnh 

CONG TY CO PHAN SAMETEL 
	

BAO CÁO TA! CH!NH 

Dxing s6 1, KCN Long Thànli, Tinh Dng Nai 	 Cho nàm tài chmnh kt thüc ngày 31/12/2019 

BAN THUYET MLNH BAO CÁO TA! CHINH (tip theo) 

9. Thông tin ve^ hot dng lien tVc 

Trong n.m 2019 không có hoat dng hoc sr kin phat sinE nao có ãnh huông dáng ke^ dn kM näng hoat 
dng lien tiic cüa Cong ty. VI v.y, Báo cáo tài chInh cUa Cong ty duc lp trén co si già djnh Cong ty sê 

hot dng lien tic. 

Ngu'ôi lip biu 

/1 A/177 

Nguyn Thi Diu Hin 

Dng Nai, ngay 20 tháng 02 näm 2020 
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