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CONG TY CO PHAN SAMETEL 
Duing s o^ 1, KCN Long Thành, Tinh Dng Nai 

BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC 

Ban Tng Giám d6c Cong ty C6 phn SAMETEL (sau day gi tat là "Cong ty") trinh bay Báo cáo cUa 
mInh và Báo cáo tài chInh cOa Cong ty cho k' kê toán t& 01/01/2020 den 30/06/2020. 

Khái quát 

Cong ty C65  phn SAMETEL (Ten c(i: Cong ty C6^ ph&n Vt lieu din và Vin thông Sam Cthng) là 
cong ty cO phân duçic thành ltp theo giây dang k kinh doanh so cü 4703000342 ngày 20 tháng 10 näm 
2006 do Sâ K hoch và Dâu tis Tinh Dông Nai cap. Däng k2 thay dôi ln thu 10 vâi ma so' doanh 
nghip là 3600850734 thrçic Sâ Kê hoch và Dáu tii Tinh DOng Nai cap ngày 19 tháng 12 nàm 2018. 

CO phiéu cUa Cong ty &rcic niêm yt tai  Sâ Giao djch Ha Ni tir ngày 30/07/2010 vâi ma chirng khoán 
là SMT. 

Hot dng chInh cUa Cong ty IA: 

San xut thit bj truyn thông: San xut lap rap các thi& bj vin thông; 

Di l, mOi giâi, du giá: Dai l k) gUi: Thi& bj, nguyen 4t lieu din và vin thông, hang kim khI 
dinmáy; 

> 	BuOn bàn thit bi va linh kin din tir, vin thông: Ban buOn, xuAt nhp khAu, thi& bj vin thông; 

> 	Xây drng cong trinh k5 thut dan ding khác: Xây dirng cong trInh Cong nghip; 

> 	San xut day cap din và din tfr khác: San xut, lap rap các thiét bj vt lieu din; 

Ban buôn may mOc, thi& bj và phi tüng may khác: Ban buOn, xut kMu: thiOt bj, nguyen 4t lieu 
din; 

> Ban lé may vi tInh, thit bj ngoi vi, phn mm và thit bj vin thông trong các cfra hang chuyên 
doanh: Bàn lé, xuAt nhp khau: thiêt bj vin thông; 

> Buôn ban 4t lieu, thit bj lap dt khác trong xây dimg: Bàn buôn, xuát nhp khu: hang kim khI 
din may; 

> 	Xây dmg nhà các loi: Xây dmg Cong trinh dan dung; 

> 	Hoàn thin cong trInh xây drng: trang tri ni tht; 

San xut day cap, scii cap quang h9c; 

> 	San xut thi& bj dn din các loi; 

> Gia Cong co khI; xü l và tráng phü kim loi: San xut, gia cong các sin phm Ca khI, khuôn mu 
(tth xi m, tráng phU kim loi); 

> 	San xuat san phm khac bang kim loi china &çic phân vào dâu: San xut kinh doanh các san phm 
khung nhOm, trn nhôm, trn kim loai. 

Lap dt h thOng din. 

Hot dng djch vi,i cong ngh thông tin và djch vii khác lien quan dn may vi tInh. 

Tru sà chInh cüa Cong ty tai Khu Cong nghip Long Thành, Dir&ng sO 1, Xà Tam An, Huyn Long 
Thãnh, Tinh DOng Nai, Vit Nam. 

Van phOng dai  din  tai  Thành PhO HO Chi Minh: sO 135/16 Diräng Nguyn Hthi Cánh, Phung 22, 
Qun Binh Th?.nh, Thành ph 0^ HO Chi Minh. 

Van phOng di din ti Thành phO Ha Ni: phOng 207, Toà nhà 133 Thai Ha, Phithng Trung Lit, Qun 
Dông Da, Thành phO Ha Ni. 
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CONG TY CO PHAN SAMETEL 
Dtring s 0^ 1, KCN Long Thành, Tinh Dng Nai 

BAO CÁO CUA BAN TONG GIÁM DOC (tip theo) 

Các sy kiin sau ngày khóa so k toán lop báo cáo tài chinh 

Không có sir kin tr9ng yu nào xáy ra sau ngày khóa so^ ke^ toán lp Báo cáo tài chinh dOi hOi duçic 
diêu chinh hay cong bô trên Báo cáo tài chinh. 

Hi dng Quãn tr!,  Ban Tng Giám dc, Ban kim soft trong k5' và dn ngày lop báo cáo nay nhir 
sau: 

Hfl d!ing Quán Irj 

Ong Pham NgQC Tun 	 ChO tjch 
Ong Nguyn Thin Cãnh 	 Thành viên 
Ong Trân Vit Anh 	 Thành vien 
Ong Nguyn Trân Hiu 	 Thành viên 
Ong Nguyn Lé Van 	 Thành vien 

Ban Ting Gidm dde 

Ong Nguyen Thin Cãnh 	 Tong Giám d6c 
Ong Phm Cfr 	 Phó Tong Giám dc 	Den ngày 03/06/2020 
Ong Trn Van Dircing 	 Phó Tong Giám doe 

Ban kthm sodi 

Ong Dào NgQc Quyt 
Ong Lixu Nht Huy 
Ong Ta Thanh Hãi 

Kim toán viên 

Tnr&ng ban 
Thành viên 
Thành viên 

Cong ty TNHH Djch vi Tr vn Tài chinh K8 toán Va Kim toán Nam Vit (AASCN) cIA thc hin soát 
xét các Báo cáo tài chinh k' ké toán ti'r 01/01/2020 den 30/06/2020 cho Cong ty. 

Cong b06  trách nhim cüa Ban Tong Giám dc di vOi báo cáo tài chinh 

Ban Tong Giám dOe Cong ty chju trách nhim ve^ vic Ip Báo cáo tài chinh phán ánh trung thirc, hqp 1 
tInh hInh hoat dng, kêt qua hoat dng kinh doanh và tlnh hInh lini chuyên tiên to cOa Cong ty trong ks'. 
Trong qua trInh lp Báo cáo tài chinh, Ban Tong Giám doe Cong ty cam k& cIA tuân thO các yêu cu sau: 

• Lra chpn các chinh sách ké toán thIch hcip và áp ding các chinh sách nay mot cách nMt quán; 

• Th.ra ra các dánh giá và dij doán hp 1' vá then trong; 

• Lp và trmnh bay các báo cáo tài chinh trên ccr so tuân thO các chun mvc  kO toán, chO do ke^ toán va 
các quy dnh có lien quan hin hanh; 

• Lop các báo cáo tài chinh dira trén ca sO hoat dng kinh doanh lien tVc,  tth truOng hçip khOng thO 
cho rang Cong ty se tip tVc  hoat dng kinh doanh. 

• Thit ip và thirc hin he thOng kim soát ni bo mot cách hthi hiu nhm han  chO rüi ro cO sai sOt 
trong yêu do gian ln hoc nMm 1n trong vic lp và trInh bay Báo cáo tài chmnh. 
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CONG TY CO PHAN SAMETEL 
Dithng s6 1, KCN Long Thành, Tinh Dng Nai 

BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC (tip theo) 

Ban Tng Giám d& Cong ty dam báo rang các so^ ke^ toán dtrqc liru gitt de^ phàn ánh tInh hInh tài chInh 
cOa Cong ty, vài mCrc do trung thc, hçrp 1 ti bat ctr th&i diem nào và dam bão ring Báo cáo tài chInh 
tuân thU các quy djnh hin hành cUa Nhà ntrâc. Dông thyi có trách nhim trong vic bão dam an toàn tái 
san cUa Cong ty và thrc hin các bin pháp thIch ho p de;' ngàn chin, phát hin các hành vi gian 1n và 
các vi phm khác. 

Ban T6ng Giám d6c Cong ty d phê chun báo cáo tài chInh dinh kern tr trang 06 dn trang 30 vi cam 
kt r.ng Báo cáo tài chInh dä phàn ánh trung thirc và hçip 1 tInh hinh tãi chmnh cCia Ung ty ti thii 
diem ngày 30 tháng 06 näm 2020, kêt qua hot dung kinh doanh Va tInh hInh hxu chuyn tiên te cho k' 
k6 toán tr 01/01/2020 den 30/06/2020, phü hccp vâi chuân mrc, the do kê toán doanh nghip Vit Nam 
va.. i U các quy djnh hin hành có lien quan. 

-4-DQ 
ngGiám doc 

CONGTY " 

Co PHAN 

SAMETEL 

Tng Giám dc 

Ding Nai, ngày 03 tháng 08 nãm 2020 
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It 	
CONG TV TNHH DICH VU Tlf VAN TAI CHiNH KE TOAN VA KIE-M TOAN NAM VIET 

- NAM VIET AUDITING AND ACCOUNTING FINANCIAL CONSULTING SERVICES CO., LTD. (AASCN) 
29 Hoang Sa, P. Da Kao, Quân 1, TP. H6 Chi Minh, Tel: 028. 3910 3908; 3910 6162 - Fax: 028. 3910 4880  

AASCN 

S: 175 /BCSXTI'C 

BAO CÁO SOAT XET 
THONG TIN TAI CHINH GIiYA NI EN DQ 

Kfnh girl: 	Các co" dông, Hi ding Quin trj và Ban Tng Giám d6c 
Cong ty C6 phn SAMETEL 

Chüng tôi da soát xét báo cáo tài chinh giUa niên do kern theo cüa Cong ty C6 phAn SAMETEL, thrcic 
1p ngày 03/08/2020, tr trang 06 den trang 30, bao gôm Bãn can di ke toán tai ngày 30/06/2020, 
Báo cáo ket qua hoat dng kinh doanh, Báo cáo liru chuyên tiên t cho k' ke toán tr 01/01/2020 den 
30/06/2020 ket thic cüng ngày và Bàn thuyet minh báo cáo tai chinh. 

Trách nhim cia Ban Tng Giám d6c 

Ban T6ng Giám d6c Cong ty C 6 ph An SAMETEL chju trách nhim 1p và trinh bay trung thirc Va hcp 
l báo cáo tài chinh gina niên do theo chuán mrc ke toán, che d8 ke toán doanh nghip Wt Nam va 
các quy djnh phdp l có lien quan den vic lp va trInh bay báo cáo tài chinh gift niên dG vi chju 
trách nhirn ye kiêm soát ni b6 ma Ban Tong Giám dôc xác djnh là can thiet dê dam báo vic lp va 

S 	 S 	 S 	 . tnnh bay báo cáo tai chinh giQ men en dQ khong co sal sot tr9ng yeu do gian lan hoc nham lan. 

Trlch nhim cia Kiem toln viên 

Trách nhim cia ching tÔi là thra ra ket lun v& báo cáo tai chinh giQa niên dO dra trên ket qua soát 
xét cia ching tôi. Ching tôi da thirc hiOn cong vic soát xét theo Chuân mrc Vit Nam ye hcrp dong 
djch vi soát xét s6 2410 - Soát xét thông tin tài chinh gift nien do do kiêm toán viên dOc lap cia don 
vi thrc hin. 

Cong vic soát xdt thông tin tài chinh gift niên do bao gm viOc thrc hin các cuOc phông van, chU 
yêu là phOng van nhcthg nguii chju trách nhirn ye các van del tài chinh kê toán, và thirc hiOn thi tijc 
phân tIch và các thU tic soát xét khác. MOt cuOc soát xét ye co bàn có pham vi hçp han mot CUC kiêm 
toán dircic thi,rc hiOn theo cac chuân rnirc kiêrn toán ViOt Nam Va do vy không cho phép ching tOi dt 
dixcic si,r dam bào rang ching tOi se nhn biet &rcic tht ca các van del tr9ng yeu có the di.rçic phát hiOn 
trong mot cuc,c kiêm toán. Theo d, ching tôi không dim ra ' kien kiêm toán. 

Ket Win cia Kiem toln viên 

Can ci'r trên ket qua soát xét cia chiing tôi, ching tôi không tháy có vAn de gI khien ching tôi cho rang 
báo cáo tâi chinh giUa niên dO dInh kern không phàn ánh trung thrc và hqp l, trên các khIa canh tr9ng 
yéu, tInh hInh tài chinh cia don vi tai ngày 30/06/2020, và két qua hoat dng kinh doanh và liru 
chuyên tien t cia don vi cho k$' ké toán hr 01/01/2020 den 30/06/2020 két thic cing ngày, phi hqp 
vài chuAn mvc ké toln, ché dO ké toán doanh nghip Vit Nam vi các quy djnh pháp l' có lien quan 
den vic lp và trInh bay báo cáo tài chinh gift niên dO. 

S 	 . Thanh phoI Ho Chin Minh, ngay 04 thang 08 nam 2020 

Ong ty TNHH Djch vy lu vain Tài chinh 
KA toIn và KIAm toIn Nam Vit (AASCN) 
PhO Gil 

CONG 
Tk~CH mili HL  I 
DICE flS 

TAJClI KE 
vAKiE  ,. 

NAM\IET 

Nguyn Ti 
S6 GiAy CN DKHN kiém toán: 0700-2018-152-1 
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CONG TY CO PHAN SAMETEL 
	

BAO CÁO TAI cHINII 
Duäng sO^ 1, KCN Long Thành, Tinh Dng Nai 	Cho kS'  k toán tr 01/01/2020 dn 30/06/2020 

BANG CAN DOI KE TOAN 
Ti ngày 30 thing 06 nAm 2020 

£o77 vi tInh: VND 

TAT SAN 
so 

Thuyt 
minh 

30/06/2020 30/06/2020 01/01/2020 

A. Tài sin ngn han 100 135.584.353.639 180.376.942.175 

I. Tin và các khoãn tirong throng tin 110 2.649.782.499 5.144.451.980 
1. Tin 111 V.01 2.649.782.499 5.144.451.980 
2. Các khoAn twng duong tin 112 - - 

H. Du tir tài chInh ngn han 120 - - 

Ill. Cie khoãn phii thu ngn han 130 60.652.093.222 87.013.368.796 
1. PhAi thu ngân han  cüakhách hang 131 V.02 59.142.062.530 85.593.436.237 
2. Trátruâc cho ngtrài ban ngn han 132 1.955.826.054 2.514.521.747 
3.Phái thu ngân han khác 136 V.03 1.625.603.584 976.809.758 
4. Dr phông phAi thu ngn han  khó dôi 137 V.04 (2.071.398.946) (2.07 1.398.946) 

IV. Hang ton kho 140 V.05 71.811.551.891 87.574.112.588 
1.Hàngtnkho 141 72.038.017.518 87.803.516.750 
2. DV phông giAm giá hang to  kho 149 (226.465.627) (229.404.162) 

V. TM sin ngän han  khác 150 470.926.027 645.008.811 
1. Chi phi trá truâc ngAn han 151 V.09 470.926.027 645.008.811 
2. Thue^ GTGT duçic khu tth 152 - - 
3. Thue^ và các khoãn phái thu nhà nuic 153 - - 
4.Tài sin ngnhnkhác 155 - - 



CONG TY CO PHAN SAMETEL 
	

BAO CÁO TAT CHINH 
Du&ng s6 1, KCN Long Thành, Tinh Dng Nai 	 Cho k' ke^ toán tr 01/01/2020 den 30/06/2020 

BANG CAN DO! Kt TOAN 
Tti ngày 30 thing 06 näm 2020 

Doii vi tmnh: VND 

TA! SAN 
Ma 
so 

Thuyt 
mrnh 

30/06/2020 01/01/2020 

B. TM sin dài ban 200 32.640.463.750 33.202.269.818 

I. Các khoãn phãi thu dài ban 210 999.395.471 760.405.434 
1. Phái thu dài hin khác 216 V.03 999.395.471 760.405.434 

H. Tài sin co" djnh 220 25.574.640.240 27.243.137.199 
1. Tài sane6 djnh hthi hInh 221 V.06 21.334.949.924 22.875.652.091 

- Nguyen giá 222 72.856.354.782 71.704.915.350 
- Giá trj hao mon lu5 k 223 (51.521.404.858) (48.829.263.259) 

2. Tài san c6 dinh vô hInh 227 V.07 4.239.690.316 4.367.485.108 
- Nguyen giá 228 6.076.825.564 6.076.825.564 
- Giátri hao mOn luy k 229 (1.837.135.248) (1.709.340.456) 

L • Ill. Bat dçng sin dau fir 230 - - 

IV. TM sin d& dang dài h3n 240 4.326.659.292 2.914.246.096 
1. Chi phi xây dimg co ban dâ dang 242 V.08 4.326.659.292 2.914.246.096 

V. Bu tu tài chinh dài han 250 - - 
1.DAu tit vàocôngtycon 251 - - 
2. Du tu vao cong ty lien doanh, lien kt 252 - - 
3. Du tir gop v6n vào don vi khác 253 - - 
4. Dv phOng c1u Pr tài chInh dài ban 254 - - 

VI. Tài sin dãi hin kliác 260 1.739.768.747 2.284.481.089 
1. Chi phi trã truâc dài han 261 V.09 1.739.768.747 2.284.481.089 

TONG CONG TAT SAN 270 168.224.817.389 213.579.211.993 
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CONG TY CO PHAN SAMETEL 
	

BAO CÁO TAI CHINH 
Di.ràrng s6 1, KCN Long Thành, Tinh Ding Nai 	 Cho kS'  ke^ toán tü 01/01/2020 dn 30/06/2020 

BANG CAN DO! KE TOAN 
Tai ngày 30 thing 06 näm 2020 

Don vi tInh: VND 

NGUON VON 
Ma 
so 

Thuyt 
minh 

30/06/2020 01/01/2020 

C. Nçi phãi trã 300 101.601.200.708 139.976.142.204 

I. Nor ngn han 310 101.437.093.027 139.706.940.934 
1.PhâitránguiibánngAnhan 311 V.10 31.087.768.422 34.526.974.526 
2. Ngu?ñ mua trá tin trtrâc ngn han 312 4.537.419.709 873 .478.439 
3. Thuvàcác khoãn phâi trâNhànuâc 313 V.11 2.512.110.248 3.523.834.821 
4. Phàitránguii lao dng 314 1.413.687.074 4.100.474.701 
5. Chi phi phâi trã ngn han 315 - 87.024.095 
6. Phái trãngn han  khác 319 V.12 1.891.588.487 1.827.644.705 
7. Vay và nçi thuê tài chinh ngAn han 320 V.13 57.047.796.567 91.759.585.427 
8.DrphôngphaitrangAnhan 321 - - 
9. Qu5' khen thtning và phüc lçii 322 2.946.722.520 3.007.924.220 

H. Nçrdài han 330 164.107.681 269.201.270 
1. Doanh thu chua thirc hin dài han 336 164.107.681 269.201.270 
2. Vay va nq thuê tài chinh dài hn 338 V.13 - - 

D. Von chü s& hfru 400 66.623.616.681 73.603.069.789 

I. Vn chü s& hun 410 V.14 66.623.616.681 73.603.069.789 
I. V6n gop cüa thu so hflu 411 54.674.320.000 54.674.320.000 
-CA  phieu pho thong co quyen bieu quyet 411a 54.674.320.000 54.674.320.000 
-CphiuuudAi 411b - - 
2. Thling dir v6n c6 phan 412 3.816.120.000 3.816.120.000 
3. Qu5 du ti.r phát trin 418 6.549.658.235 10.049.658.235 
4. Lci nhun sau thus chua phân phi 421 1.583.518.446 5.062.971.554 
- LNST chua phân phoA  lily k dn cu 0^i kS'  truOc 421a 5.829.255.554 13.676.775.939 
- LNST chiraphân pMi k' nay 421b (4.245.737.108) (8.613.804.385) 

II. Ngun kinh phi và qu khác 430 - - 

TONG CONG NGUON VON 440 168.224.817.389 213.579.211.993 

Nguyn Th1 Diu Hin 	 Huynh Thi Kim Oanh 	 Tren Thin Cãnh 

Dng Nai, ngày 03 thing 08 nAm 2020 
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CONG TV CO PHAN SAMETEL 
	

BAO CÁO TA! CHINH 
Dumg so 1, KCN Long Thânh, Tinh Dng Nai 	 Cho k ke^ toán tr 01/01/2020 den 30/06/2020 

BAO CÁO KET QUA HOiST BONG KINH DOANH 
Cho k' keA  toán tü 01/01/2020 dn 30/06/2020 

Don vi tInh: VND 

CHI TIEU 
Ma 
s 

Thuyt 
minh 

Tir 01/01/2020 
den 30/06/2020 

T&01/01/2019 
den 30/06/2019 

1. Doanh thu bin hang và cungcp dich vu 01 VI.01 101.395.936.475 78.876.346.614 

2. Các khoán giám trr doanh thu 02 V1.02 4.923.742 - 
3. Doanh thu thun ban hAng vä cung cap dch 
vv 

10 VI.03 101.391.012.733 78.876.346.614 

4. Giá vn hang ban 11 VI.04 83.737.074.3 17 71.793.384.606 
5. Li nhun gp v ban hang vA cung Cap dch 20 17.653.938.416 7.082.962.008 
VI) 

6. Doanh thu hoat dng tài chInh 21 VI.05 110.875.284 41.478.265 

7. Chi phi tài chInh 22 VI.06 2.22 1.148.209 2.023.936.5 16 

Trong do: Chi phi li vay 23 2.163.798.126 1.830.168.033 

8. Chi phi ban hang 25 VI.07 14.783.003.652 12.891.485.585 

9. Chi phi quãn 1' doanh nghip 26 VI.08 5.151.092.070 7.198.028.427 

10. Lçri nhun thun tfr hoat  dng kinh doanh 30 (4.390.430.231) (14.989.010.255) 

11. Thu nhpkhác 31 V1.09 144.693.123 140.348.192 

12. Chi phi khác 32 - - 
13. Lçi nhun khác 40 144.693.123 140.348.192 

14. Tong lçi nhun keA  toán tru'&c thud 50 (4.245.737.108) (14.848.662.063) 

15. Chi phi thud thu nhp doanh nghip hin hành 51 VI. 10 - - 
16. Chi phi thue^ thu nhp doanh nghip hoän lai 52 - - 
17. Lçi nhun san thud thu nhp doanh nghip 60 (4.245.737.108) (14.848.662.063 

18. Läi co bAn trên co" phiu 70 V1.11 (777) (2.716) 

19. Lai suy giam tren co phieu 71 VI. 11 (777) (2.716) 

Ke toán tru&ng 

Nguyn Thj Diu Hin 	 Hu5'nh Thj Kim Oanh 

D6ng Nai, ngày 03 thang 08 nam 2020 
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BAO CÁO TAI clitNu 
DLthng s 1, KCN Long Thành, Tinh D6ng Nai 	 Cho k' k toán tr 01/01/2020 dn 30/06/2020 

BAO CÁO LIfU CHUYEN TIEN TI 
Cho k3' k toán tir 01/01/2020 dn 30/06/2020 

Dow vi tInh: VND 

Chi tLeu 
Ma 
so 

TfrOl/01/2020 
den 30/06/2020 

TfrOl/01/2019 
den 30/06/2019 

I. Liru chuyn tin tir hoit dông kinh doanh 
1. Tin thu tir ban hang, cung cap djch vi và doanh thu khac 01 141.681.948.618 113.226.239.808 
2. Tien chi trá cho nguii cung cAp hang hóa va djch vu 02 (78.616.107.531) (99.577.322.090) 
3. Tin chi trá cho nguñ lao dng 03 (14.980.900.3 10) (11.683.624.153) 
4. Tin chi trâ läi vay 04 (2.250.822.221) (1.900.489.515) 
5. Tin chi np thus thu nhâp doanh nghip 05 - (264.300.674) 
6. Tin thu khác tir hott &ng kinh doanh 06 899.503.271 629.988.784 
7. Tin chi khác cho hoat dng kinh doanh 07 (10.456.788.718) (14.383.139.716) 
Lwu chuyln lien 1hun tir hoi1 etng kinh doanh 20 36.276.833.109 (13.952.647.556) 

H. Luu chuyn tin tir hoat  dng dAu tir 
1. Tin chi d mua sam, xây dirng TSCD và các TSDH khác 21 (1.650.255.625) (2.988.371.729) 

2. Tin thu tir thanh 1, nhtrçing ban TSCD và các TSDH khác 22 231.100.000 154.383.011 

3. Tin thu lâi cho vay, cO^ t(rc va lcii nhun thrcc chia 27 2.284.695 4.576.866 
Lwu chuyên 1in 1hun tfrhoi1 d5ng ciau 1w 30 (1.416.870.930) (2.829.411.852) 

M. Liru chuyn tin tir boat dng tài chinh 

1. Tin thu tir phát hành c phiu, nhn vn gop cüa chü sâ hUu 31 - - 
2. Tin vay ngAn han,  dài han nhn duqc 33 74.666.720.347 94.360.452.0 12 
3. Tin chi trá nq gc vay 34 (109.378.509.207) (82.744.650.443) 
4. C 05  tüc, lcii nhuân dã trâ cho chü si hiiu 36 (2.642.842.800) (71.280.400) 
Lwu chuyn 1ien 1huan lit hoot d3ng lài chInh 40 (37.354.631.660) 11.544.521.169 

Luu chuyn tin thuAn trong k' 50 (2.494.669.481) (5.237.538.239) 
Tin vi thong throng tin du k-k 60 5.144.451.980 7.347.117.680 
Anh huâng cüa thay d6i t' giá hi doái quy do  ngoai t 61 - - 
Tin vi tlro'ng throng tin cu6i k' 70 2.649.782.499 2.109.579.441 

Nguyen Th! Diçu Hien 	 Huynh Thj Kim Oanh 
	

Nguyn Thin Cãnh 

Ding Nai, ngày 03 thang 08 nAm 2020 



CONG TV CO PHAN SAMETEL 	 BAO CÁO TAI CH!NH 
Duing s05  1, KCN Long Thành, Tinh Dng Nai 	Cho k' ke^ toán tr 01/01/2020 den 30/06/2020 

BÀN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Cho k5' k toán tir 01/01/2020 dn 30/06/2020 

I. 	DAC DIEM HOAT BONG CUA DOANH NGHIP 

1. HInh thCrc s& hUu vn 

Cong ty Co^ ph&n SAMETEL (Ten cC: Cong ty Co^ ph&n Vt lieu din và Vin thông Sam Cuäng) là 
cong ty cô phân ducc thành lp theo giây dang k' kinh doanh so cü 4703000342 ngày 20 tháng 10 näm 
2006 do Sâ Kê hoch và Dâu tix Tinh Dông Nai cap. Dang k' thay dôi Ian thcr 10 vOi ma s6 doanh 
nghip là 3600850734 ducic Sâ Kê hoach và Dâu tu Tinh Dong Nai cap ngày 19 tháng 12 näm 2018. 

Co phiu cCa Cong ty duqc niêm yt tai  Sd Giao djch Ha Ni tr ngày 30/07/2010 vdi ma chirng khoãn 
là SMT. 

TrV sd chInh cCa Cong ty tai  Khu cong nghip Long Thành, Di.rdng s6 1, Xà Tam An, Huyn Long 
ThaiTh, Tinh Dng Nai, Vit Nam. 

Van phông dai  din  tai  Thành Pho^ HO^ Chi Minh: si 135/16 Dtrdng Nguyn Hiru Cánh, Phudng 22, 
Qun Binh Thanh, Thành phô Ho Chi Minh. 

VAn phOng dai  din  tai  Thành pho^ Ha Ni: phOng 207, Toà nhà 133 Thai Ha, Phithng Trung Lit, Qun 
Dng Da, Thành ph6 Ha Ni. 

2. LTnh vic kinh doanh 

LTnh virc kinh doanh cüa Cong ty là san xuAt, thtring mai,  xây dirng. 

3. 	Ngành nghe^ kinh doanh 

Ngành nghe^ kinh doanh cCa Cong ty IA: San xut thit bj truyn thông: San xuAt lip rap các thit bj vin 
thông; Dai  1', môi gidi, dAu giá: Di 1' k gdi: Thiêt bj, nguyen 4t 1iu dinvà vin thông, hang kim 
khI din may; Buôn bàn thMt bj và linh kiin din td, vin thông: Bàn buôn, xuAt nhp khâu, thiêt bj vie--n 
thông; Xây dirng cong trinh Icy thut dan dung khàc: Xây dmg cOng trinh cong nghip; San xuAt day 
cap din và din tr khác: San xuAt, lap rap các thiêt bj vt lieu  din; Ban buôn may móc, thiet bj và phi 
tang may khác: Bàn buOn, xuât khâu: thiêt bj, nguyen 4t lieu din; Bàn lé may vi tInh, thit bj ngoi vi, 
phân mém và thi& bj vin thông trong các ccra hang chuyên doanh: Ban lé, xut nl4p khâu: thiêt bj vin 
thông; Buôn ban vt 1iu, thiêt bj lap dt khác trong xay drng: Bàn buôn, xuAt nh.p khâu: hang kim khi 
din may; Xây dirng nhà các loai:  Xây dçrng cong trinh dan ding; Hoàn thin cong trinh xáy drng: 
trang trf ni that; San xuât day cap, sçii cap quang hçc; San xuat thiêt bj dn din các loai; Gia cong ca 
khI; xcr l' và tráng phU kim loai: San xuAt, gia Cong CáC san phãm ca khI, khuôn mu (trir xi ma,  tráng 
phU kim loai); San xuât san phâm khác bang kim loai ch.ra duqc phãn vào dâu: San xuAt kinh doanh các 
san phâm khung nhôm, trãn nhôm, trân kim loai. Lap d.t h8 thong din. Hog dng djch VI1 Cong ngh 
thông tin và djch vi khác lien quan den may vi tInh. 

4. Chu k5' san xut, kinh doanh thông thrr?ing 

Chu k5' san xuAt, kinh doanh thông thtthng cCa Cong ty &rqc thrc hin trong thdi gian không qua 12 
tháng. 

5. Dc diem hot dng cüa doanh nghip 

Trong nAm, khOng có thay d6i bt thi.rOng gI ánh hi.r&ng dn boat dng kinh doanh cCa Cong ty. 

6. Cu trüc doanh nghip 

Cong ty khOng có khoàn du tix vào cOng ty con, cong ty lien doanh lien kt và cOng khOng có dan vi 
trVc thuc  hach  toán phu thuc tai  th&i diem k& thcic k kC toán dê lp báo cáo tài chInh. 
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CONG TY cO PHAN SAMETEL 	 BAO CÁO TA! CH!NH 
Dring s ô 1, KCN Long Thành, Tinh Dng Nai 	Cho k' ke^ toán tir 01/01/2020 dn 30/06/2020 

BÀN THUYET MINH BAO CÁO TA! di NH (tip theo) 

If. 	NAM TA! CH!NH, DON VI TIEN TfE Se DVNG  TRONG KE TOAN 

1. Nfim tài chInh 

Näm tài chInh cüa Cong ty bat d&u tir ngày 01/01 và kt thcic vào ngày 31/12 hang näm. 

2. Don vi tin t sü diing trong k toán 

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

III. CHUAN MIIC VA CHE DQ ICE TOAN Al` DVNG 

1. Che do k toán ãp ding 

Cong ty áp dung Chê do Kê toán doanh nghip theo Thông tir 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và 
Thông tir 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 V8 vic sra di bô sung Thông tir s0^ 200/2014/1T-BTC do 
Bo tài chinh ban hành. 

2. Tuyen box  ye viçc tuan thu Chuan myc ke toán va Che dç ke toán 

Cong ty dà áp dung các Chuan mirc ke^ toán Vit Nam và các van bàn huâng dn Chun mrc do Nhà 
nuâc dA ban hành. Các báo cáo tài chInh duçic 1p và trinh bay theo di'ing mi quy djnh cüa trng chuân 
mrc, thông fir hix&ng dn thrc hin chuân mrc va Ch d kê toán hin hãnh dang ap dung. 

IV. CAC CHINH SÁCH KE TOAN AP DUNG 

1. Các loi q giá h61 doãi áp diing trong k toán 

Các nghip vV kinh th phát sinh bang ngoi t8 dtrçc quy di ra ding Vit Nam theo t' giá giao djch thrc 	u 
tê tai  th?.ii diem phát sinh nghip vi. Tai  thai diem cuôi näm khi dánh giá lai  các khoãn miic tiên t có 	 H 

gôc ngoi t8 dtrqc phân loai là tài san thI t' giá ap diing là t' giá mua ngoi t, các khoân miic tin t có 
g6c ngoi t8 &rc phân loai là nq phài trà là t' giá ban ngoi t cUa ngân hang thiiang mai  nai doanh 	'I 
nghip thu&ng xuyên có giao djch tai  th&i diem lp Báo cáo tai chInh. 

Chênh loch t giá thVc t8 phát sinh trong närn và chênh Ich t giá do dánh giá lai  s6 dir các khoãn mic 
tin t ti thai dim cuoi näm dtrçc kêt chuyén vào doanh thu hoc chi phi tài chInh trong näm. 

2. Nguyen tac ghi nhn các khoãn tin và các khoãn tuong throng tin 

Các khoán tin bao gm : tin mat, tin gcri ngàn hang, tin dang chuyn. 

Các khoàn tuang duang tin là các khoàn dau tir ngan han  không qua 3 tháng có khã nàng chuyn d6i 
d dàng thành tin và không có nhiêu rüi ro trong chuyên doi thành tiên kô tir ngày mua khoãn du tu do 
tai thai dim báo cáo. 

3. Nguyen tic keA  toán các khoãn dall  tu tài chInh 

Du Lw vào cong cy van cüa dcrn vi khdc 

Du tir vào cong cii vn cüa don vi khác phãn ánh các khoàn d.0 ti.r cong ci,i vn nhung Cong ty không 
cO quyên kiêm soát, dông kiêm soát hoc CO ành huâng dáng kê doi vOi ben dixçic dâu tir. 

Khoán dutu vào Cong ci,i On các don vi khác duqc phán ánh theo nguyen giá trir các khoàn dir phông 
giãm giá dâu tir. 

4. Nguyen tic ghi nhn các khoãn phãi thu thuong mal  vii phil thu khác 

Các khoàn phài thu khách hang, khoàn trà truóc cho nguai ban, và các khoãn phài thu khác tai  th&i 
diem báo cáo, neu: 

- Co thai han  thu hi hoc thanh toán dtri 1 näm (hoc trong mot chu k5' san xut kinh doanh) &rçic 
phân loai là Tài san ngAn han. 
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CONG TY CO PHAN SAMETEL 	 BAO CÁO TA! CHfNH 
Drông s6 1, KCN Long Thành, Tinh Dng Nai 	Cho k' ke^ toán tr 01/01/2020 dn 30/06/2020 

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

- Co thi han  thu hi hoc thanh toán trên 1 näm (hoc trên mot chu k' sin xut kinh doanh) duc phân 
loai là Tài san dài han. 

Dr phông phài thu khó dôi thrqc trIch lp cho nhthig nq phài thu dà qua han  thanh toán tir sáu (06) 
tháng trâ len, hoc các khoãn nçi phài thu ma ngixi nq kho có khã näng thanh toán do bj thanh l', phá 
san hay các khó khän khác. 

5. Nguyen tc ghi nhn hang ton kho 

Hang tn kho dtxçic tinh theo giá g6c. Tnring hcp giá trj thun có the thrc hin &rcic thAp hm giá gôc 
thi phài tinh theo giá trj thuân có the thrc hin &rçc. Giá gôc hang ton kho bao gôm chi phi mua, chi 
phi ch bién vi các chi phi lien quan trrc tiêp khác phát sinh de có &rcic hang ton kho a dja dim và 
trng thai hin tai. 

Giá frj hang On kho ducc xác djnh theo phixcxng pháp bInh quân gia quyn. 

Hang tn kho &rcic hach  toán theo phtwng pháp kê khai ththng xuyên. 

Dr phOng giàm giá hang tn kho là s6 chênh 1ch gift giá g6c cüa hang tn kho l&n horn giá trj thu &n có 
the thrc hin dtrçc cUa chiing. 

6. Nguyen tc ghi nhn và khu hao tài sin co" dnh 

Tài san cO^ ctjnh hiru hinh, tài san c6 djnh vô hinh duçxc ghi nhn theo giá göc. Trong qua trInh sr dixng, 
tài san cô dinh hitu hinh, tài san cô djnh vo hinh duçrc ghi nhn theo nguyen giá, hao mOn luS'  kê và giá 
trj cOn iai. 

KMu hao thrçic trIch theo phucxng pháp duang thing. Thai gian kh.0 hao &çic ixâc tinh nhxi sau: 

- Nhà cra, 4t kin trCic 
	

05-15 näm 
- May moe, thiêt bj 
	

02 -05 nàm 
- Phiicmg tin vn tài 
	

02-08 näm 
- Thiêt bj van phOng 
	

02 -05 näm 

Nguyen giá tài sin cÔ djnh và thOi gian khu hao thrcxc xác djnh theo thông tu s6 45/2013/TT-BTC ngày 
25/04/2013 và thông tu so 147/2016,TF-BTC ngày 13/10/2016 cüa B6 Tài chInh ye huàng dn chê dQ 
quán l, sir dixng và trIch khâu hao tài san cô djnh. 

Tài sin co" djnh vô hinh 

QuyM sir dxng dt là tin thuê dAt Cong ty trà mot lAn cho nhiAu näm và dtrqc cAp Gi&y chirng nhn 
quyên sir dung dAt. QuyAn sir ding dAt nay &rçlc khâu hao theo th?yi han  thuê dAt (47 nam). 

7. Nguyen tic ghi nhân Va vAn hoá các khoãn chi phi di vay 

Chi phi di vay &rcic ghi nhn vào chi phi san xuAt, kinh doanh trong nAm khi phát sixth, tnt chi phi di 
vay lien quan trirc tiêp den vic dAu tir xây dirng hoc san xuât tài sin dir dang duçic tinh vào giá trj 
cCa tâi sin dO (duqc vOn hod) khi cO dii các diêu kin quy dlnh  trong Chuân mirc Kê toán Vit Nam so" 
16 "Chi phi di vay". 

Chi phi di vay lien quan trrc tiAp dAn vic dAu ti.r xay dirng hoc san xuAt tài san dir dang duçic tinh vào 
giá trj ciia tài san do (disçxc On hod), bao gOm các khoãn läi tiên vay, phãn bô các khoàn chiêt khâu hoc 
phV tri khi phát hành trái phiêu, cac khoàn chi phi phu phát sinh lien quan tin qua trInh lam thu tixc vay. 

8. Nguyen tAc ghi nhn và phân bA chi phi trã trtn&c 

Các chi phi trà tnrOc chi lien quan dAn chi phi san xuAt kinh doanh trong nam duçxc ghi nhn là chi phi 
trá truOc ngän han  và duqc tinh vào chi phi san xuât kinh doanh trong nAm. 
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CONG TY CO PHAN SAMETEL 	 BAO CÁO TA! CHINH 
Dtrng s6 1, KCN Long Thành, Tinh Dng Nai 	Cho k' ké toãn tr 01/01/2020 dn 30/06/2020 

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

Vic tinh và phân b6 chi phi trã trixâc dài hn vao chi phi san xut kinh doanh trng kS' hach toán &rçic 
can cir vào tinh chat, müc do trng 1oi chi phi dê ch9n phrang pháp và tiêu th(rc phãn bô hqp l. Chi 
phi trá truâc duvc phãn bô dan vào chi phi san xuât kinh doanh theo phuang pháp duông thang. 

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

Các khoân phai trà ngi.thi ban, phãi trã khác ti thai dim báo cáo, nu: 

- Co thii hn thanh toán dual I näm hoc trong mot chu kS'  san xut kinh doanh duçic phân loai là nq 
ngAn hun. 

- Co th&i hn thanh toán trên 1 näm hoc trên mot chu kS'  san xut kinh doanh duçic phân 1oi là ncr dài 
han. 

10. Nguyen tic ghi nhn vn chü s& hüu 

Von du tur cUa chü s& hthi ducic ghi nh.n theo s6 vn thrc gop cüa chi sâ hthi. 

Thng du vn c o^ phn duc ghi nh.n theo sé, chênh lch lan hcrn giva giá thrc th phát hành và mnh giá 
c6 phiu khi phát hành cô phiêu Ian dâu, phát hành bô sung hoc tái phát hãnh cô phiu qu. 

CO^ tCrc phái trà cho các cÔ dông durçrc ghi nhn là khoán phái trã trong Bang Cdn di ké toán cüa Cong 
ty sau khi cO thông báo chia cô ttrc cUa Hi dong Quãn trj Cong ty. 

Lçii nhun sau thus chua pliân phi là s6 lqi nhu.n tü các hot dng cüa doanh nghip sau khi trr (-) cc 
lthoàn diêu chinh do áp ding hôi to thay dôi chinh sách kê toán và diêu chinh hôi to sai sot trong yêu 
cüa các näm truxôc. 

11. 	Nguyen tic Va phirong pháp ghi nhn doanh thu 

Doanh thu ban hông 

Doanh thu ban hang duc ghi nhn khi dng thai thOa man các diu kin sau: 

- Phn lan rüi ro và 1cm  Ich gn lin vâi quyn sO hthi san phm hoc hang hOa dA duec chuyM giao cho 
nguai mua; 

- Cong ty không cOn n.m giiT quyn quãn l' hang lióa nhur ngux&i sO hQu hang hóa hoac quyn kim soát 
hang hOa; 

- Doanh thu duqc xác djnh tuang dM chic chn; 

- Cong ty dA thu duxcic hoc sd thu duccc lçii Ich kinh te tfr giao djch ban hang; 

- Xác djnh duxçyc chi phi lien quan dn giao djch ban hang. 

Doanh thu cung cá'p djch vy 

Doanh thu cung cap djch vii duçic ghi nhn khi kt qua cüa giao djch do thrçrc xác djnh mot cách dáng 
tin C; Tru&ng ha p vic cung cp djch vi lien quan den nhiu kS'  thI doanh thu dixcrc ghi nhn trong k' 
theo két qua phan cong vic dA hoàn thành vào ngay lp  Bang Can di keA  toán cüa k' dO. Kt qua cOa 
giao djch cung cap djch vii duqc xác djnh khi thOa man các diu kiin sau: 

- Doanh thu duec xác djnh tuang d6i chic chin; 

- Co kha nang thu threc lqi ich kinh te tr giao djch cung cp djch vu do; 

- Xác djnh &rqc phn cong vic dA hoàn thành vào ngày 1p Bang can di ke^ toán; 

- Xác djnh thrçic chi phi phát sinh cho giao djch và chi phi de^ hoàn thành giao dich  cung cp djch vi1i do 

Phn cong vic cung cap djch vi dA hoàn thành dirqc xác dlnh  theo phurng pháp dánh giá cOng vic 
hoà.n thành. 
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CONG TY CO PHAN SAMETEL 	 BAO CÁO TA! CHINH 
Dr?ing s6 1, KCN Long Thành, Tinh Dng Nai 	Cho k' ke^ toán tr 01/01/2020 dn 30/06/2020 

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

Doanh thu hoat d5ng tài chInh 

Doanh thu phát sinh tir tin lai, tin bàn quyn, c 0^ tirc, lçii nhun &rçic chia và các khoãn doanh thu hoat 
dng tài chInh khac dircic ghi nhn khi thOa man dông thai hai (2) diu kin sau: 

- Co khà nang thu &rçYc lqi ich kinh te tü giao djch do; 

- Doanh thu dtrçrc xãc djnh tircrng dM chic ch&n. 

Co ti'rc, lqi nhun dtxçic chia thrçcc ghi nhan khi Cong ty duqc quyn nhn c6 tIrc hoc &rcic quyn nhn 
igi nhun tr vic gOp On. 

12. Nguyen tc k toán giá von hang bin 

Giá vn hang bàn phân ánh trj giá On cüa san phm, hang hóa, djch vi bàn trong ks'. 

Khoàn di,r phOng giàm giá hang tn kho duqc tInh vào giá On hang bàn trên Ca s& s05  hrçrng hang tn 
kho va phân chênh lch gitia giá trj thuân có the thijc hin thrçrc nhO han giá gôc hang On kho. Khi xác 
djnh kh6i hrcrng hang On kho bj giám giá can phãi trIch 1p dr phong, kê toán phài loai trir khOi hrcrng 
hang On kho da k' &rqc hap dng tiêu thy (CO giá trj thun cO the"th,rc hin dirc không thAp horn giá 
trj ghi so) nhang chi.xa chuyên giao cho khách hang nêu có bang chimg chic chAn ye vic khách hang se 
không tir bO thrc hin hçrp dng. 

13. 	Nguyen tc vi phwang pháp ghi nhn chi phi tài chInh 

Các khoàn chi phi dirqc ghi nhn vào chi phi tài chinh gm: 

- Chi phi hoc các khoán l lien quan dn các hoat dng du ti.r tài chInh; 

- Chi phi cho vay và di vay van; 
. 	. - Các khoan lo do thay doi ty gia hoi doai cua cac nghiep vy phat sinh lien quan den ngoi tç; 

- DV phOng giàm giá du tix chirng khoán. 

Các khoàn trên thrçc ghi nhn theo tng s6 phát sinh trong ks', khOng bit trir vdi doanh thu hoat dng tài 
chinh. 

14. Nguyen tc k toãn chi phi bin hang, chi phi quãn I doanh nghip 

Chi phi bin hang phân ánh các chi phi thrc te^ phát sinh trong qua trinh bin san phrn, hang hod, cung 
cap djch vy, bao gOm các chi phi chào hang, giâi thiu san phàm, quàng cáo san phãm, hoa hông bàn 
hang, chi phi bào hành san phâm, hang hod (tth hoat dng xây lap), chi phi bào quãn, dOng gOi, 4n 
chuyên,... 

Chi phi quãn 1 doanh nghip phàn ánh cac chi phi quãn 1 chung cUa doanh nghip gm các chi phi v 
lirang nhân viên bo phn quãn 1 doanh nghip (tiên krang, tiên công, các khoán phy cap, ... ); bào hiêm 
xA hi, báo hiOm y tê, kinh phi cong doàn, bào hiOm that nghip cUa nhãn viên quàn l' doanh nghip; 
chi phi 4t lieu van phOng, cong cy lao dng, khâu hao TSCD dung cho quãn l doanh nghip; tiên thud 
dat, thuê mon bài; khoàn lp dr phOng phài thu khó áôí; djch vy mua ngoài (din, nuâc, din thoai, fax, 
bào him tài san, cháy no...); chi phi bang tiên khác (tiêp khách, hi nghj khách hang...). 

15. Nguyen tc Va phirong pháp ghi nhn chi phi thuê thu nhp doanh nghip hin hành, chi 
phi thud thu nhâp doanh nghip hoãn li 

Chi phi thud thu nhp doanh nghip hin hành thrqc xác djnh trên ca sâ thu nhp chju thug và thué sut 
thu thu thp doanh nghip trong näm hin hành. 

Chi phi thud thu nhp doanh nghip hoan  lai dirçic xác djnh trên ca sO s6 chênh 1ch tam  th&i dtrçrc kMu 
trir, sO chênh 1ch tam  thai chju thuê va thuê suât thud thu nhp doanh nghip. 
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CONG TY CO PHAN SAMETEL 	 BAO CÁO TA! CH!NH 
Dung s 0^ 1, KCN Long Thành, Tinh Dng Nai 	Cho k' ke^ toán tir 01/01/2020 dn 30/06/2020 

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

16. Li trên co phiu 

LAi ca bàn trên c6 phiu &rcYc tInh b&ng cách chia Iqi nhun sau thuê  thu nhp doanh nghip (sau khi 
trIch lp qu5 khen thu&ng, phic lçii) phân bô cho cô dông sâ hthi cô phiu ph thông cüa cong ty cho s6 
hrcmg bInh quân gia quyén cUa so co phiêu phô thông Iuu hành trong näm. 

17. Báo do bo phn 

Báo cáo theo bo phn bao gm bO phn theo linh virc kinh doanh hoc mot bo phn theo khu vrc dja 19. 

B6 phn theo lTnh virc kinh doanh: LA mot b6 phân có th8 phân bit di.rçic cia mot doanh nghip tham 
gia vao qua trinh san xuát hoc cung cap san phám, djch vi riêng lé, mot nhóm các san phâm hoc các 
djch viii có lien quan ma b6 phn nay chju rcii ro và lçii Ich kinh tê khác vâi các bo phn kinh doanh khác. 

BO phn theo kim vrc dja 19: La mot b phn có th8 phân bit thrçic cUa mot doanh nghip tham gia vào 
qua trinh san xu&t hoc cung cap san phâm, djch vii trong phm vi mot môi trung kinh te4  ciii the ma b 
ph.n nay có chju rüi ro và lçi Ich kinh tê khác vói các b6 phn kinh doanh trong các môi trtr&ng kinh tê 
khác. 

18. 	Cong cu tài chInh 

Ghi nhn ban du 

Tài san tài chInh 

Ti ngày ghi nhn ban du, tài san tài chInh &rçc ghi nhn theo giá góc cong các chi phi giao djch có 
lien quan trrc tiêp dn vic mua sam tài san tài chInh do. 

Tài san tài chInh cüa Cong ty bao gm tin mat, tin giri ngân hn, các khoãn phãi thu ngân han, các 
khoán phái thu khác và các khoàn dâu ttr. 

Nçiphái trá tài chInh 

Tai ngày ghi nhn ban du, nçi phài trá tài chInh &rcic ghi nh.n theo giá göc trfr di các chi phi giao djch 
có lien quan tivc  tiêp den vic phát hành cong nq tài chInh do. 

Nçx phái trã tài chInh cUa Cong ty bao gm các khoãn phai trá ngi.r&i ban, phài trá khác vi các khoán vay. 

Bü trà các Cong ci tài chInh 

Các tài san tài chInh va nu phài trà tài chInh chi thrqc bü trir vâi nhau và trinh bay giá trj thun trên 
Bang can dôi kê toán khi và chi khi Cong ty: 

- 	CO quyn hcip pháp de^ bU trir giá trj dä duçic ghi nhn; và 

- CO dV djnh thanh toán trén ca sâ thun hoc ghi nhn tài san và thanh toán nçi phái trá cLIng mot thii 
diem. 

Dinh giá Ii sau In ghi nhn ban du 

Hin ti, chua có quy djnh ve^ dánh giá 1i các cOng cu tài chInh sau ghi nhn ban du. 

19. Bênliênquan 

Các ben thrçic coi là lien quan nu mot ben có khá nang kim soát ho.c cO ành hixO'ng ding ke^ dM vai 
ben kia trong vic ra quyêt djnh các chInh sách tài chInh và hot dng. Các ben cling thrcc xem là ben 
lien quan nu ding chju stir kiêm soát chung hay chju ành huâng dáng kê chung. 

Trong vic xem xét m 05 quan h8 cüa các ben lien quan, bàn cht cOa mM quan h ducic chü trng nhiêu 
hun hlnh thtc pháp 19. 
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CONG TV CO PHAN SAMETEL 	 BAO CÁO TA! CHIIH 
Dung s6 1, KCN Long Thành, Tinh Dng Nai 	 Cho kS'  ke^ toán Ur 01/01/2020 den 30/06/2020 

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

V. THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRENH BAY TRONG BANG CAN DO! ICE 
TOAN 

1. Tin và các khoãn tirong du'ong tin 30/06/2020 01/01/2020 
VND VND 

Tin mat 34.68 1.350 288.357.234 . Tien gui ngan hang khong ky han 

Cong 

2.615. 101. 149 4.856.094.746 

2.649.782.499 5.144.451.980 

2. Phài thu cüa khách hang 30/06/2020 01/01/2020 
VND VND 

a) Phái thu cüa khách hang ngn han 

Chi nhánh Cong ty Col  phn Vin Thông FPT 19.568.930.700 29.440.237.200 
Tang Cong ty vin thông Viettel CN tp doàn Vin thông Quan di 14.899.500.000 18.711.000.000 
Cong ty C 86  phn Din mt tthi TrtrOng Thành 3.212.000.000 11.242.000.000 
Cong ty C6 ph An Ch bin thüy san Tài Kim Anh 3.1 19.75 1.360 
COng ty Co^ phn Cong ngh Tién Phát 7.218.388.320 
Cong ty Co'  phanA  DaAu tu EPT 1.819.480.322 
Din 1rc các tinh 7.637.845.660 1.180.352.613 
SPT và các chi nhánh 3 .590.9 15.500 3 .600.5 15 .500 
VNPT các tinh 1.530.213.300 2.230.957.355 
Các khoàn phái thu khách hang khác 6.883.177.048 8.850.233.889 

Cng 59.142.062.530 85.593.436.237 

b) Phãi thu cüa khách hang là các ben lien quan 30/06/2020 01/01/2020 

COng ty Co^ phn Day và Cap Sacom 200.675.550 223.025.000 

3. Phãi thu khác 30/06/2020 01/01/2020 
VND VND 

a) Ngn han 1.625.603.584 976.809.758 
Tam t'mg 1.261.322.900 143.925.219 
Ky ci.rcYc, k quy ngn han 141.936. 152 134. 133 .849 
Các khoân phãi thu khác 222.344.532 698.750.690 
b)Daihan 999.395.471 760.405.434 
K' cucyc, k quy dài han 999.395.471 760.405.434 

Cong 2.624.999.055 1.737.215.192 



CONG TY CO PHAN SAMETEL 
Dir&ng s 05  1, KCN Long Thành, Tinh Dng Nai 

BAO CÁO TAI CHENH 
Cho k' k toán tr 01/01/2020 dn 30/06/2020 

BAN THUYET MENU BAO CÁO TAI CHIINH (tip theo) 

4. Dçr phông phãi thu ngn h3n khó dôi 30/06/2020 01/01/2020 
GU gc 	Dir phông Giá gc Da phOng 

Ting giá tri các khoán phâi thu, cho vay qua han thanh toán 
hoçc chira qua hgn nhtrng khó có khá náng thu hi 3.688.191.696 	(2.071.398.946) 3.688.191.696 (2.071.398.946) 

COng ty C 65  phn Khoa hoc Vin thông Cong ngh6 cao 193.374.420 	(193.374.420) 193.374.420 (193.374.420) 
CongtyTN}IHXDSX&TM Hung Thjnh 25.036.000 	(25.036.000) 25.036.000 (25.036.000) 

Cong ty TNHH TM DV DAu Tir Lotus 178.049.776 	(178.049.776) 178.049.776 (178.049.776) 

Cong ty TNBI-1 & DV Thiên Thanh 58.146.000 	(58.146.000) 58.146.000 (58.146.000) 
Trung tam djch vii Viên Thông SPT (STS) 3.233.585.500 	(1.616.792.750) 3.233.585.500 (1.616.792.750) 

Cong 3.688.191.696 	(2.071.398.946) 3.688.191.696 (2.071.398.946) 

5. Hang tn kho 30/06/2020 01/01/2020 

Giágôc 	Dirphông Giá gc Dir phông 

Nguyen 1iu, 4t 1iu 41.517.145.403 	(92.219.288) 62.027.172.852 (92.219.288) 
Cong cu dicing cu 52.818.801 53.265.727 
Chi phi san xut, kinh doanh dà dang 15.307.259.484 13.002.039.078 
Thành ph -am 11.758.033.131 8.990.155.021 
Hang hóa 961.769.249 	(134.246.339) 1.230.124.381 (137.184.874) 
Hang gui di ban 2.440.991.450 2.500.759.691 

Cong giá gc hang ton kho 72.038.017.518 	(226.465.627) 87.803.516.750 (229.404.162) 

Ghi chü: Giá frj hang tn kho ü dçng, kern, mt phm cht khOng cO khã näng tiêu thu tai thai dim cui k' IA: 226.465.627 dng, nguyen nhân là hang 
ton kho Ii dQng Mu näm, hu hông không có khâ nAng thu hi. 
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CONG TY CO PHAN SAMETEL 
Dithng s o^ 1, KCN Long Thành, Tinh Dng Nai 

BAN TITUYET M11H BAO CÁO TAI ChINE (tip theo) 

BAO CÁO TA! CHINE 
Cho kS' k toán tr 01/01/2020 dn 30/06/2020 

 

6. Tang, giãm tài sin cô dlnh  hfru hlnh 
Nhàcfra, 

Chi tien 
vat kien truc 

May móc 
' thiet bi 

Phiro'ng tin 
vin tii, truyn din 

Thit bj 
ding cu quãn Iy 

Dorn vi tIn/i: VND 

Cong 

Nguyen giá TSCD hfru hlnh 
S65  19.725.100.597 48.173.934.752 3.728.530.001 77.350.000 71.704.915.350 

So tang trong k' 1.754.899.432 1.754.899.432 

- Mua trong /cj) 323.762.000 323.762.000 

- Du 1w XDCB hoàn thành 1.431.137.432 - 1.431.137.432 

SO giâm trong kS' 603.460.000 603.460.000 

- Thanh lj, nhuviig ban 603.460.000 603.460.000 

S65  dir cu 6i kS' 19.725.100.597 49.928.834.184 3.125.070.001 77.350.000 72.856.354.782 

Giá trl hao mon Iu5 k 

So-  dir dAu i' 8.480.898.522 37.353.829.056 2.917.185.681 77.350.000 48.829.263.259 

So tang trong kS' 692.540.962 2.298.493.436 239.169.415 - 3.230.203.813 

- KMu hao trong k 692.540.962 2.298.493.436 239.169.415 3.230.203.813 

So giãm trong kS' 538.062.214 538.062.214 

- Than/i l;, nhwcrng ban 538.062.214 538.062.214 

S6 dir cuMk' 9.173.439.484 39.652.322.492 2.618.292.882 77.350.000 51.521.404.858 

GU tri con lai cüa TSCD hü'u hInh 
Ti ngày du kS' 11.244.202.075 10.820.105.696 811.344.320 22.875.652.091 

Tai ngày cu6i k' 10.551.661.113 10.276.511.692 506.777.119 21.334.949.924 

30/06/2020 01/01/2020 

- Nguyen giá TSCD hUu hInh cIA khu hao ht nhung van cOn sr dung: 
- Giá frj cOn lai  cüa TSCD hthi hmnh cIA dOng the chip, cm co" dAm bAo cac khoãn vay: 

31.493.976.311 
1.885.110.489 

31.240.887.151 
2.690.377.113 
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BAO CÁO TA! CH!NH 
Cho k' ke^ toán tit 01/01/2020 dn 30/06/2020 

CONG TY CO PHAN SAMETEL 
Di.xing so^ 1, KCN Long Thành, Tinh Dng Nai 

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

7. Tang, giãm tài sin co" djnh vô hInh 
Quyen sir ding 	Phan mem 

11 dt 	may tInh 
Tai sin co dinh 
vô hlnh khác 

Don vi tInh: VND 

Cong 

Nguyen giá TSCD vô hInh 
So di.r du k 	 5.461.580.464 	530.295.600 84.949.500 6.076.825.564 
S A o tang trong kS' 	 - 
So giâm trong kS' 	 - 
S6^ du cu& k' 	 5.461.580.464 	530.295.600 84.949.500 6.076.825.564 

Giá trj hao mon 1u5 kex  
S6^ du du kS' 	 1.432.527.856 	191.863.100 84.949.500 1.709.340.456 
Stang trong k' 	 54.399.792 	73.395.000 127.794.792 
- Khdu hao trong kg) 	 54.399.792 	73.395.000 127.794.792 

So" giám trong k' 
S6 du cui kS' 	 1.486.927.648 	265.258.100 84.949.500 1.837.135.248 

Giá tri con 1i cüa TSCD vô hInh 
Ti ngày du kS' 	 4.029.052.608 	338.432.500 4.367.485.108 
Tai ngày cuM k5' 	 3.974.652.816 	265.037.500 4.239.690.316 

30/06/2020 01/01/2020 

- Nguyen giá TSCD vo hInh da khu hao h& nhi.rng vn con sir dung 174.875. 100 174.875.100 
- Gia tri cOn lai  cua TSCD vo hrnh da dung the chap, cam co 
dam báo các khoãn vay 

3.626.652.8 16 3.68 1.052.608 

8. Chi phi xây drng cor ban d& dang 30/06/2020 01/01/2020 
VND VND 

Mua sm TSCD 4.326.659.292 2.914.246.096 
Day chuyn gi sfr cách din 1.43 1.137.432 
H thng nang luqng mt trOri 3.880.635.650 1.072.085.022 
Mua sm TSCD khác 446.023.642 411.023.642 
Xây drng cor ban 

Cong 4.326.659.292 2.914.246.096 

9. Chi phi trã trtràc 30/06/2020 01/01/2020 
VND VND 

a) Ngn hn 470.926.027 645.008.811 
Giá trj cOn lai  cUa cong ci1i, dung cu xuAt dcing 143.490.287 174.084.379 
Chi phi thi công, sCra chCa 59.655.748 132.350.380 
Chi phi trã truOc ngân hn khác 267.779.992 338.574.052 
b) Dài hn 1.739.768.747 2.284.481.089 
Giá tri cOn lai  cCia cong ci,i, di,ing ci,i xuAt dOng 484.886.325 689.022.902 
Chi phi thi công, sCra ch[a 136.48 1.961 176.961.291 
Chi phi trã tnixâc dài hn khác 1.118.400.461 1.418.496.896 

Cong 2.210.694.774 2.929.489.900 



CONG TY CO PHAN SAMETEL 
Di.rOrng so^ 1, KCN Long Thãnh, Tinh Ding Nai 

BAO CÁO TAI CHINH 
Cho kS'  ke^ toán tr 01/01/2020 dn 30/06/2020 

BAN THUYET MINI BAO CÁO TAI CHINH (tip 

10. Phãi trã ngtrOi bin 

theo) 

30/06/2020 01/01/2020 

Giá trj 
S06 6 kha Wing 

trã no' GU tr 
Sôcókhãnäng 

trã mY 

a) Phãi trã ngrôi bin ngn hin 31.087.768.422 31.087.768.422 34.526.974.526 34.526.974.526 
Sumitomo Electric Ltd. 3.732.825.600 3.732.825.600 
Cong ty Co^ ph An Cong nghe Chin Vit 385.317.499 385.317.499 1.946.475.529 1.946.475.529 
Cong ty Co^ phn Thành An 1.805.019.788 1.805.019.788 2.058.149.203 2.058.149.203 
Cong ty Co- Phn Châu Au Vina 4.619.379.050 4.619.379.050 4.475.570.000 4.475.570.000 
Cong ty TNHH TM Thoai Anh 1.455.652.000 1.455.652.000 981.553.980 98 1.553.980 
Cong ty TNHH Hoàng NgQc Tüng 4.281.420.984 4.281.420.984 3.951.059.684 3.951.059.684 
Cong ty TNHH HYO SUNG Vit Nam 7.151.293.380 7.151.293.380 4.416.355.394 4.416.355.394 
LEAPTON SOLAR (CHANGSHU) CO LTD 4.161.948.745 4.161.948.745 
Cong ty Co^ phn Dày và Cap Sacom 680.232.300 680.232.300 2.532.920.214 2.532.920.214 
Phâi trâ các di tucing khác 6.547.504.676 6.547.504.676 10.432.064.922 10.432.064.922 

b) Phãi trã ngtrôi bin là các ben lien quan 30/06/2020 01/01/2020 

Cong ty Co- phn Day và Cap Sacom 680.232.300 2.532.920.214 

11. Thug và các khoãn phãi np nhà nu*c 01/01/2020 So phãi np SO4  dä np 30/06/2020 
VND VND VND VND 

Thud giá tri gia tang du ra 3.447.186. 102 3.022.412.353 3.992.220.899 2.477.377.556 
Thue^ giã tri gia tang hang nhp kMu 1.222.560.864 1.222.560.864 
Thud xut, nhp khu 17.653.069 17.653.069 
Thus thu nhp doanh nghiep 
Thus thu nhp cá nhân 76.648.719 632.543.909 675.629.589 33.563.039 
Các lo?i thus khác 35.611.419 34.441.766 1.169.653 

Cong 3.523.834.821 4.930.781.614 5.942.506.187 2.512.110.248 
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CONG TY CO PHAN SATEL 
Dumg so^ 1, KCN Long Thành, Tinh Dng Nai  

BAO CÁO TAI CHINEI 
Cho kS' k6 toán tr 01/01/2020 dn 30/06/2020 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CIIIINH (tip theo) 

12. Các khoãn phãi trã, phãi np ngn hin khác 

Kinh phi cong doàn 
Bâo him xã hi 
co^ tIrc phâi trã 
Các khoán phãi trâ, phâi np ngn hn khác 

Cong 

30/06/2020 
VND 

01/01/2020 
VND 

472.424.288 
3.083.750 

1.183.295.637 
232.784.812 

311.919.588 

1.092.422.437 
423.302.680 

1.891.588.487 1.827.644.705 

13. Vay vi nor thuê tài chInh 

01/01/2020  Trong k' 30/06/2020 

So có khã näng 
Giá trl trã no 

Tang Giãm 
So có khá náng 

Giá trl trã my 

91.759.585.427 

91.759.585.427 

91.759.585.427 

91.759.585.427 

74.666.720.347 

74.666.720.347 

109.378.509.207 

109.378.509.207 

57.047.796.567 

57.047.796.567 

57.047.796.567 

57.047.796.567 

91.759.585.427 91.759.585.427 74.666.720.347 109.378.509.207 57.047.796.567 57.047.796.567 

a) Ngän ban 
Ngan hang TMCP Ngoi thuong 
VN - CN Sài GOn (i) 

b) Dài hn 

Cing 

* Chi tit các khoãn vay: 

(i) Vay ngn hn Ngãn hang TMCP Ngoai Thucing Vit Nam - Chi nhánh Sài GOn de^ bo^ sung vn tim dng theo Hcp dng cho vay theo hn müc 
s6 

0247/SGN.KHDN/LD19 ngày 20/09/2019. Han mfrc cho vay: 100.000.000.000 ding. Th?ñ hpvay M6 tháng theo tirng 1n nhn nq. Läi sut vay: theo timg 

IAn nhn no. Khoãn vay ducic dam bão bAng the"chAp nhUng tài san sau: Quyn sir dung At thuê, nhà van phOng, nhà xixmg va cac cOng trInh xây thrng 

khác, may móc thit bj, day chuyn san xu&t dã qua sCr diing t?i KCN Long Thành thuc xã An Phuâc, huyn Long Thành, tinh Dng Nai. 
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CONG TY CO P11AN SAMETEL 
	 BAO CÁO TA! ChIN!! 

Dtr&ng so" 1, KCN Long Thãnh, Tinh Dng Nai 
	 Cho k' k toán tü 01/01/2020 dn 30/06/2020 

BAN THUYET MiThH BA-0 CÁO TA! CHINE! (tip theo) 

14. Von chüsorhfru 

.' a) Bang do i chieu bien. 	d9ng cua von chu so' huu 

Von dãutir 
cüachüs&hOu 

Thing dir 
von co phan 

Quy dâuttr 
phát triên 

Lçi nhun sau thnê 
chira phân ph& 

Don vi tInh: VND 

Tong cong 

So dir dan nàm trtr(rc 54.674.320.000 3.816.120.000 8.788.636.835 19.673.797.339 86.952.874.174 

LãiI(Lô) trong nãm (8.613.804.385) (8.613.804.385) 

TrIch 1p các qu5 tr lcii nhun nãm 2018 1.261.021.400 (5.997.021.400) (4.736.000.000) 

So thr cui nãm triroc 54.674.320.000 3.816.120.000 10.049.658.235 5.062.971.554 73.603.069.789 

So dir dâu nãm nay 54.674.320.000 3.816.120.000 10.049.658.235 5.062.971.554 73.603.069.789 

LãiI(Lô) trong kS' (4.245.737. 108) (4.245.737.108) 

Trâ co^ tire nãm 2018(5%) (2.733.716.000) (2.733.716.000) 

Tang khác(*) 3.500.000.000 3.500.000.000 

Giâm khác(*) (3.500.000.000) (3.500.000.000) 

 	54.674.320.000 3.816.120.000 6.549.658.235 1.583.518.446 66.623.616.681 SO" ducuik'này 

Ghi chü: (*) ChuyM di ngun tir quy du ti.r phát trin sang Iqi nhun sau thud chua phân phi theo Nghj quyt Dai  hi dng co dông s 

25/20201NQ DHDCD ngày 29/06/2020. 

23 

J()J 



CONG TY CO PHAN SAMETEL 
Dung s6 1, KCN Long Thãnh, Tinh Dng Nai 

BAO CÁO TAI CHiNH 
Cho k' ke^ toán tir 01/01/2020 dn 30/06/2020 

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

b) Chi tit vn du tu cüa chü s& h&u T 16 30/06/2020 T5 1 01/01/2020 
VND VND 

Cong ty Col  phn Day vã Cap Sacom 24,95% 13.640.000.000 24,95% 13.640.000.000 
AFC VF LIMITED 21,92% 11.984.000.000 21,92% 11.984.000.000 

Vn gOp cüa các d6i tixçmg khac 53,13% 29.050.320.000 53,13% 29.050.320.000 

Cçing 100% 54.674.320.000 100% 54.674.320.000 

c) Cäc giao d1ch ve^ vn vOi các chü s& h&u Tr 01/01/2020 
dn 30/06/2020 

VND 

 

Tr 01/01/2019 
dn30/06/2019 

VND Vnduttrcüa chüsrhiru 

Von gop du k5' 
Vn gop tAng trong k5' 
Von gOp giàm trong kS' 
Von gop cu6i kS' 
C6 tCrc, lçii nhun dä chia 

 

54.674.320.000 

54.674.320.000 
2.733.716.000 

 

54.674.320.000 

54.674.320.000 

d) Co phiu 30/06/2020 01/01/2020 

S6 hrcng co" phiu dixçic phép phát hành 5.467.432 5.467.432 
s6 krcing co^ phiu da du(yc phát hành và gop vn My dü 5.467.432 5.467.432 
- Cdphie'uphdthong 5.467.432 5.467.432 
S6^ hiçing c 0^ phiu dixçic mua iai 
S 0^ krcing cO^ phiu dang liru hành 5.467.432 5.467.432 
- Cd philuphd thông 5.467.432 5.467.432 

* Mnh giá C6 phi 6u dang liru hành: 10.000 d6ng 

15. Cãc khoãn muc ngoãi bang can d6i k toán 30/06/2020 01/01/2020 

Ngoi t các 1oi 
-USD 1.204,57 6.218,21 

VI. THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC  TRINH BAY TRONG BAO CÁO KET QUA 
HOILT DQNG KINH DOANH 

Tà 01/01/2020 
den 30/06/2020 

VND 

Tir 01/01/2019 
dn 30/06/2019 

VND 

1. Doanh thu bin hang và cung cap djch vu 
a) Doanh thu 

101.395.936.475 78.876.346.614 

-4 

Doanh thu ban hang hóa 13 .68 1.625.834 22.204.144.341 
Doanh thu ban thành phm 87.671.902.241 56.672.202.273 * / 
Doanh thu cung cp djch vi 

b) Doanh thu vOi cAc ben lien quan 

42.408.400 

Cong ty C6 phn Day và Cap Sacom 548.082.550 402.419.200 

2. CAc khoãn giAm trIr doanh thu 4.923.742 
Hang bin bj trA 10i 4.923.742 

3. Doanh thu thun ve bin hAng vA cung cp djch vi 101.391.012.733 78.876.346.614 
Doanh thu thun bin hang hOa 13.676.702.092 22.204.144.341 
Doanh thu thun bAn thành phm 87.671.902.241 56.672.202.273 
Doanh thu thun cung cp djch viii 42.408.400 



CONG TY CO PHAN SAMETEL 	 BAO CÁO TA! CHINH 
Dithng s6 1, KCN Long Thânh, Tinh Dng Nai 	Cho k' ke^ toán tr 01/01/2020 den 30/06/2020 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CH1NH (tip theo) 

4.Giávnhängbin Tir 01/01/2020 Tir 01/01/2019 
den 30/06/2020 den 30/06/2019 

VND VND. 

Giá vn cüa hang hod dd ban 11.821.665.555 20.399.183.066 
Giá vn cüa thành phm dA ban 71.918.347.297 51.477.717.111 
TrIch 1p/(hoàn nhp) Dr phàng giãm giá hang thn kho (2.938.535) (83.5 15 .571) 

Cong 83.737.074.317 71.793.384.606 

5. Doanh thu hoat dng tài chInh Tu 01/01/2020 Tir 01/01/2019 
den 30/06/2020 den 30/06/2019 

VND VND 

Läi tin gi.'ri, tin cho vay 2.284.695 4.576.866 
Läi trá chm 105.093.589 
LAi chênh 1ch t giá 3.497.000 36.901.399 

Cong 110.875.284 41.478.265 

6. Chi phi tài chInh 

	

Tir 01/01/2020 	Tir 01/01/2019 

	

den 30/06/2020 	den 30/06/2019 

	

VND 	 VND 

 

Lâi tin vay 
Lo^ chênh 1ch t giá 

	

2.163.798.126 	1.830.168.033 

	

57.350.083 	193.768.483 

    

Cong 	 2.221.148.209 	2.023.936.516 

7. Chi phi ban hang Tir 01/01/2020 
dn 30/06/2020 

VND 

Tir 01/01/2019 
den 30/06/2019 

VND 

Chi phi nguyen 4t 1iu 5.348.461.887 3.115.072.737 
Chi phi nhãn cong 4.499.174.383 4.467.774.272 
Chi phi khâu hao 123.20 1.235 13 8.586.248 
Chi phi djch vi mua ngoài 2.218.607.876 2.160.686.671 
Chi phi khác bang tin 2.593 .558.27 1 3.009.365.657 

Cong 14.783.003.652 12.891.485.585 

8. Chi phi quãn 1 doanh nghip Tir 01/01/2020 
den 30/06/2020 

VND 

Tir 01/01/2019 
den 30/06/2019 

VND 

Chi phi nguyen 4t 1iu 358.860.830 248.959.977 
Chi phi nhân cOng 3.163.086.998 4.453.841.095 
Chi phi kMu hao 202.039.872 144.510.680 
Chi phi djch vij mua ngoài 702.45 1.906 1.115.744.617 
Chi phi khác bang tin 724.652.464 1.234.972.058 

Cong 5.151.092.070 7.198.028.427 



CONG TY CO PHAN SAMETEL 
Du&ng so" 1, KCN Long Thành, Tinh Dng Nai 

BAO CÁO TAI ciiixii 
Cho kS'  k toán tr 01/01/2020 den 30/06/2020 

BAN THUYET M1NH BAO CÁO TAI CHINEI (tip theo) 

9. Thu nhp khác Tir 01/01/2020 Tir 01/01/2019 
den 30/06/2020 den 30/06/2019 

VND VND 

Thu thanh 1 tài san c0^ djnh, CCDC 144.693.123 140.348.192 
Thu nhp khác 

Cong 144.693.123 140.348.192 

10. CM phi thud thu nhp doanh nghip hin hành 

Theo quy dlnh  trong thông tu sO^ 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 và thông tu s0*' 88/2004/TT-BTC ngày 
01/09/2004 thI cong ty duc hrnrng uu däi thu& Thu6 sut 15% trong 12 näm, min thu TNDN trong 3 nm 
dAu, giàm 50% thu TNDN trong 7 nam tip theo. Nàm 2020 là näm thir 11 Cong ty duçic huâng müc thu 
sut 15% và duçic giãm 50% thue^ thu nh.p doanh nghip. 

Theo Nghj djnh 218/2013/ND-CP ngày 26/12/2013 và thông tu 78/2014/TT-BTC, Thông tir 151/2014/Ti'-
BTC ngày 18/06/2014 thI Cong ty dirqc huâng Thue^ uu dAi min thue^ 2 näm, giám 50% thud TNDN trong 4 
näm tip theo di vâi phn thu nhp tang them tr di.r an du ti.r ma rng. 

Theo Thông tu sO^ 96/201 5/TT-BTC ngày 22/6/2015 thI Cong ty &rcxc huang Thu i.ru dAi theo dir an ban dAu 
cho th&i gian cOn lai  cho phn thu nhp tang them phát sinh tü TSCD hInh thành tr giai don näm 2009-2013. 

Quy& toán thu cüa Cong ty sê chju sr kim tra cUa co quan thud. Do vic áp di,mg lut và các qui djnh v 
thu d6i vâi nhiu loai giao djch khac nhau CO the &rç'c giâi thIch theo nhiu each khác nhau, so^ thue^ dtrqc 
trinh bay trên Báo cáo tài chinh có the bj thay Mi theo quyt djnh cüa cci quan thud. 

Bang uâc tInh mi'rc thug thu nhp doanh nghip hin hành cUa doanh nghip thrçc trinh bay duâi dày: 

Tir 01/01/2020 
den 30/06/2020 

VND 

Tir 01/01/2019 
dn 30/06/2019 

VND 

Tng lqi nhun k toán truàc thus 

Các khoãn diu chinh tang, giãm lqi nhun ke toán de^ xac djnh 
lqi nhun chju thu thu nhp doanh nghip 
- Các khoân diu chinh tang 
+ Chi phi khong hçrp l 	ho rp 10 
+ Chi phi liii vay bj logi theo giao djch lien kIt 
- Các khoân diu chinh giãm 
Tng thu nhp chju thus 
Chi phi thu thu nhp doanh nghip hin hành näm nay 
Chi phi thuá thu nhp doanh nghip các näm truâc 

(4.245.737.108) 

1.934.024.845 

1.934.024.845 
111.235.955 

1.822. 788.890 
- 

(2.311.712.263) 

(14.848.662.063) 

251.274.675 

25 1.274.675 
251.274.675 

(14.597.387.388) 

Tang chi phi thue^ thu nhp doanh nghip hin hành 



CONG TY CO PHAN SAMETEL 	 BAO CÁO TAI CHINH 
Duing S6 1, KCN Long Thành, Tinh D8ng Nai 	 Cho kS'  ke^ toán tr 01/01/2020 den 30/06/2020 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (ti6p theo) 

11. Lãi cor bàn trên c6 phiu Va IAi suy giãm trên C6 phiu 

Lçii nhun ke^ toán sau thud thu nhtp doanh nghip 

Các khoán di6u chinh tang (giàm) lçii nhun ke^ toán d6 xac 
djnh 1i nhun phân b6 cho CD s& hUu CP ph6 thông 
- Các khoãn diu chinh tang 
- Các khoân di6u chinh giám 
Lqi nhun phân b6 cho c6 dông sâ h&u c6 phi6u ph 10 thông 

C6 phi6u ph6 thông dang kru hành blnh quân trong k' 
Läi co' bin trên c6 phiu 
Lãi suy giàm trên c6 phiêu 

Tfr 01/01/2020 
den 30/06/2020 

VND 

Tir 01/01/2019 
den 30/06/2019 

VND 

(4.245.737. 108) (14.848.662.063) 

(4.245.737. 108) (14.848.662.063) 

5.467.432 5.467.432 

(777) (2.716) 
(777) (2.716) 

Cong ty không có c6 phi6u ph6 thông tim tang suy giâm trong k' và dn ngày lp báo cáo tài chinh k' k 
toán tir 01/01/2020 den 30/06/2020. 

12. Chi phi sin xut kinh doanh theo yu t6 

Chi tiêu 

Tu 01/01/2020 
den 30/06/2020 

VND 

Tu 01/01/2019 
den 30/06/2019 

VND 

Chi phi nguyen 1iu, 4t 1iu 77.442.807.371 50.088.295.132 

Chi phi nhân cong 12.609.180.136 13.019.196.061 
Chi phi khu hao TSCD 3.357.998.605 4.489.114.745 

Chi phi djch vi mua ngoài 4.000.285.280 4.550.708.444 

Chi phi khác bang tin 3 .93 1.13 6.824 4.627.829.519 

Tong cong 101.341.408.216 76.775.143.901 

VII. NR(JNG THONG TIN KIIAC 

1. Thông tin v các ben lien quan 

Trong ks', Cong ty phát sinh cac nghip vii vOi cac ben lien quan. Các nghip vi chü yu nhu sau: 

Các ben lien quan M6i quan hi 	Ni dung nghip vy 
Giá trj giao djch 

(VND) 

Cong ty C6 ph An Day và Cap Sacom 	Ben lien quan 
	

Doanh thu ban hang 
	

548.082.550 
Mua nguyen vat 1iu 
	

759.489.540 
Chia c6tüc 
	

682.000.000 

Cho d6n ngày 30/06/2020, các khoán chira thrcrc thanh toán vâi cac ben lien quan nhu sau: 

Các ben lien quan M6i quan h6 	Ni dung nghip vy Giá trj khoãn phãi 
thu/(phãi trã) (VND) 

Cong ty C6 ph An Day và Cap Sacom 	Ben lien quan 	Phái trâ ngi.tiui ban 
	

(680.232.300) 
Phâi thu khách hang 
	

200.675.550 



CONG TY CO PHAN SAMETEL 	 BAO CÁO TAI CHINH 
DuOng so^ 1, KCN Long Thành, Tinh Dng Nai 	 Cho kS'  ke^ toán tr 01/01/2020 dn 3 0/06/2020 

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

2. Báo cáo bo phân 

Báo cáo hO phn ducic trinh bay theo 1mb vrc kinh doanh va khu vijc dja l'. Báo cáo bO phn chInh yu là 
theo lTnh viic kinh doanh dra trên c cu to^ chrc và quãn 12 nOi  bQ va h6 tMng Báo cáo tài chInh nOi bO 

cüa Cong ty. 

Báo cáo bO phn theo khu virc da l 

Cong ty chi hoat dOng trong khu virc dja l' lãnh tho^ Vit Nam nén không trinh bay báo cáo bO phn theo 
khu vircdjal'. 

Báo cáo bO phn theo linh vic kinh doanh 

Hog dng kinh doanh chU yu cCia Cong ty là san xut, mua ban thit bj, 4t lieu din và vin thông nên 
không trinh bay báo cáo bO phn. 

3. Giá trj hp I 	cüa tài sin 

Tãi sin tài chInh 
Tin và các khoán tucmg 
ducing tin 
Phái thu khách hang 
Phái thu khác 

Cong 

và nq phãi trã tAl chInh 

30/06/2020 01/01/2020 
Giá trl ghi s06  Dir phông Giá tri ghi so" Dir phOng 

2.649.782.499 

59.142.062.530 
3.581.429.638 

(2.071.398.946) 

5.144.451.980 

85.593.436.237 
3 .49 1.33 1.505 

(2.071.398.946) 

65.373.274.667 (2.071.398.946) 94.229.219.722 (2.071.398.946) 

GIá trj ghi sox  

30/06/2020 01/01/2020 
Cong nq tài chInh 
Các khoán vay 57.047.796.567 91.759.585.427 
Phái trá ngu?Yi ban 31.087.768.422 34.526.974.526 
Phài trã khác 10.354.805.5 18 10.325.432.666 

Cong 98.490.370.507 136.611.992.619 

Cong ty chua xác djnh duçyc giá tri hcip l cüa tài san tài chInh và nq phái trá tài chinh tai ngày kt thüc k 
ke^ toán theo thông ti.rs 210/200911T-BTC do BO Tài chInh ban hành ngày 06/11/2009 cOng nhu các quy 
djnh hin hãnh chua cO hinrng dn cv the" vel  vic xác djnh giá trj hçip l cOa các tài san tài chInh và nq phái 
trá tài chInh. Thông ti.r 21 0/2009/TT-BTC yêu cu áp dung Chun mrc báo cáo tài chInh Qu6c t ve^ vic 
trinh bay báo cáo tài chInh va thuy& minh thông tin di vâi cong cv tài chInh nhimg ch.ra di.ra ra hràng dn 
t.rang duang cho vic dánh giá va ghi nhn cong cu tài chInh bao gm cá vic áp dung giá trj hqp l nhm 
phü hqp vâi Chun mirc báo cáo tài chInh Quc t. 

4. TM sin dam bão 

Cong ty dà the^ chp tài sin co" djnh de^ dam baa cho các khoãn vay cüa ngân hang (xem thuyt mirth s 
V.06, V.07 và V.13). Tai  thai dim 30/06/2020 Cong ty khong có nm giU tài san dam báo nào cüa don vi 
khác. 



CONG TY CO PHAN SAMETEL 	 BAO CÁO TA! CH!NH 

Dtr&ng s6 1, KCN Long Thành, Tinh Dng Nai 	 Cho k' k e^ toán tr 01/01/2020 dn 30/06/2020 

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

5. Rüi ro tin dtjng 

Rüi ro tin dung là rOi ro ma di tác sd không thc hin cac nghra vit cüa mmnh theo quy djnh cüa mt cong 
cii tài chinh hoc hqp dng khách hang, dn den tn that v8 tài chinh. Cong ty có rUi ro tin dung tr các boat 
dng kinh doanh cüa minh (chü yu di vâi cac khOan phái thu khách hang) và tr hoat dng tài chinh cUa 

minh bao gm cà tin gui ngân hang và các cong cu tài chinh khac. 

Phãi thu khách hang 

Vic quán l rCii ro tin ding khách hang cUa Cong ty dira trén các chinh sách, thu tic và quy trInh kim soát 

cüa Cong ty cO lien quan den vic quãn l' rOi ro tin dung khách hang. 

Các khoãn phài thu khách hang chua trá thuOng xuyên duc theo döi. Các phân tich vel  khâ näng lp dij 

phOng duqc thrc hin tai  ngày 1p báo cáo trên ca so tmg khách hang di vOl các khách hang iOn. Trén ccr  

sO nay, Cong ty không có rCü ro tp trung v8 tin dung. 

Tin gfri ngân hang 

Phn iOn tin gui ngân hang cüa Cong ty ducc g&i tai  các ngân hang iOn cO uy tin & Vit Nam. Cong ty 
nhn thy mirc dO tp trung rüi ro tin dung d& vOi tin gCri ngân hang là thp. 

6. Rüi ro thanh khoãn 

Riii ro thanh khoãn là rUi ro Cong ty gp khO khän trong vic dáp img các nghia v11 tài chinh do tInh trang 
thiu v6n. Riii ro thanh khoân cüa Cong ty phát sinh chü yu do không thong xirng trong các k han  cüa W. 
san tài chinh va các khoán phái trà tài chinh. 

Cong ty giám sat rüi ro thanh khoán bang vic duy trI i tin mt và các khoán tiwng duong tin 0 mirc 
ma Ban Tng Giám dc cho là dü de^ M trçn tài chinh cho cac hoat dng kinh doanh cUa Cong ty va de" giám 
thiu ánh huOng cüa nhung thay d6i các lung tin. 

Thông tin thOi han  dáo  han  cOa nçv phâi trâ tài chinh ciia Cong ty di,ra trên các giá trj thanh toán chua chit 
khu theo hçnp ding thu sau: 

TirOl näm 
tr&xung 

TirOl näm 
Cong 

den 05 näm 

A 	A. 
So cuot ky 98.490.370.507 98.490.370.507 

Các khoán vay 57.047.796.567 57.047.796.567 
Phãi trá ngu&i ban 31.087.768.422 31.087.768.422 
Phãi trá khác 10.354.805.518 10.354.805.518 

A 	) Sodauky 136.611.992.619 136.611.992.619 
Các khoán vay 91.759.585.427 91.759.585.427 
Phâi trá nguOi ban 34.526.974.526 34.526.974.526 
Phái trà khác 10.325.432.666 10.325.432.666 

Cong ty cho rang minc dO tp trung rüi ro di vOi vic trá ng là thp. Cong ty có khá nAng thanh toán các 
khoàn na den ban  tin dOng tin tir boat dng kinh doanh và tin thu tin các tài san tài chinh dáo han. 

7. RÜi ro thl trLrOng 

RÜi ro thj tnrOng là rui ro ma giá trj hqp i hoc các lung tin trong tuong lai cina cong ci tài chinh s bin 

dng theo nhung thay dM cüa giá thj truOng. Rini ro thj truinng bao gm 3 ioi : Rüi ro ngoi t, i-ui ro iAi 
suit và rOi ro vel  giá khác. 
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CONG TY CO PHAN SAMETEL 	 BAO CÁO TAI CHfNH 
Dithng so' 1, KCN Long Thành, Tinh Dng Nai 	 Cho kS'  k toán tr 01/01/2020 dn 30/06/2020 

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

Rüi ro ngoi t 

RUi ro ngoti t là rUi ro ma giá trj ho p l' hotc cac !ung tin trong ttxang lai cUa cong ci tài chInh sê bin 
dng theo nhUng thay di cUa t' giá hi doái. 

Cong ty quán l' i-Ui ro ngoi t8 bang cách xem xét thj tnx&ng hin hành và dV kin khi Cong ty lap k hoach 
cho các giao djch trong tuclng lai bang ngoi t. Cong ty giám sat các n'ii ro di vài các tài san và nq phài 
trà tài chInh bang ngoai t. 

Rüi ro lAi snt 

RUi ro lAi sut là i-Ui ro ma giá trj ho p 1' hoc các lung tin trong tuclng lai cUa mt cOng ciii tài chInh së 
bin dng do thay di Ii suit thj tru&ng. RCii ro va thay di lãi suit thj tru&ng cUa Cong ty chU yu lien 
quan den cac khoán tin giri ngan han,  các khoãn vay. 

Cong ty quàn l i-Ui ro lAi su.t bang cách theo dOi chat chd tInh hInh thj tru&ng có lien quan de^ xác djnh 
chmnh sách lAi suAt hqp I cO Igi cho các mvc  dIch quãn l' giUi han  rUi ro cUa Cong ty. 

Cong ty thông thrc hin phân tIch do nhay dM vài lAi sut vi rOi ro do thay di Ii suit tai ngày lp báo cáo 
là thông dáng k. 

Rüi ro v giá khác 

RUi ro v giá khác là i-Ui ro ma giá trj hqp l' hoc cac lung tin trong ti.rang lai cUa mot cong cu tài chInh 
sd bin dng theo nhQng thay dM cUa giá thj trumg ngoài thay di cUa lai suit và t giá Mi doái. 

8 A  So lieu so sánh 

So^ 1iu so sanh là s6 lieu trên Báo cáo tài chInh cho näm tài chInh k& thUc ngày 31 thang 12 nAm 2019 và 
Báo cáo tài chInh cho kS'  Ice toán tir 01/01/2019 den 30/06/2019 da dtrçc Cong ty TN}IH Djch vi Tir vn 
Tài chInh Ké toán và Kim toán Nam Vit (AASCN) kim toán Va soát xét. 

9. Thông tin ve hot dng lien tic 

Trong kS'  ké toán tir 01/01/2020 den 30/06/2020 thông cO hog 
huOng dáng ké den khã näng hot dng lien tiic cUa Cong ty. Vi 
lap trên ca s& giá djnh Cong ty se hoat  dng lien ti1c. 

NgirO'i 1p biéu 	 Ké toán trir&ng 

Nguyn Thj Diu Hin 	 HurnT'11j Kim Oanh 

Dng Nai, ngày 03 tháng 08 nAm 2020 
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I-1L 'i I l 	41 	So': ) /2 020/SMT-KTTC 	 TP. HCM ngày 0 tháng q nãm 2 02 0 
V/v giãi trinh KQKD ban niên 2020 

Kinh zii:  - ty ban Chu'ng khoán Nhà nithc 
- S& Giao djch Chirng khoán Ha NOi 

- Ten to chfrc: 	Cong ty CO phân SAMETEL 
- Tri sâ chinE: 	Dung so 1 - Khu cong nghip Long Thành - Tinh Dông Nai 
-Diênthoai: 	028 35 5137 33 	Fax: 028 35 51 5164 
-Machirngkhoán: 	SMT 

Thixc hin theo thông tu 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 và can cir k& qua hot 
dng SXKD; COng ty CO phân SAMETEL xin giài trinh ye kêt qua hoat  dng SXKD ban 
nien näm 2020 so vOi ban niên näm 2019: 

MOT so cm TIEU KINH DOANH CHU Y-E-'u 

Chi tiêu Ban niên 2020 Ban niên 2019 So sanh 
2020/2019 

Doanh thu thu .n tir hoat dng ban hang 101,391,012,733 78,876,346,614 128.54% 

Giá vn hang ban 83,737,074,317 71,793,384,606 116.64% 

Chi phi tài chInh 2,221,148,209 2,023,936,516 118.23% 

Chi phi bàn hang 14,783,003,652 12,891,485,585 114.67% 

Chi phi quãn 1 	doanhnghip 5,151,092,070 7,198,028,427 71.56% 

Lcii nhuân kê toán truc thu (4,245,737,108) 44,848,662,063 28.59% 

Thuê TNDN 
Lñ nhun k toán sau thu (4,245,737,108) -14,848,662,063 28.59% 

- 	Doanh thu ban hang so v6i bàn niên näm 2019 tang 28.54% 

- 	Chi phi tài chinh so v6i bàn niên nàm 2019 tang 18.23% 

- 	Chi phi ban hang so vói bàn niên näm 2019 giam 14.67%. 

- 	Chi phi quán l doanh nghip so vâi bàn niên näm 2019 giãm 28.44%. 

- 	Ban niên nãm 2020 COng ty dã tmg buOc phát trin diiçc màng kinh doanh näng 
luçng mt träi và quàn 1 chi phi phi ho han ,nhng nguyen nhàn trên lam lcii 
nhun sau thug cüa COng ty tang trên 10% so vOi ciing k' 2019 

• ChUng tOi xin cam kt các thông tin cOng bO^ trên day Id dung sir that và hoàn toàn 
chju trách nhim truóc pháp 1ut ye ni dung các thô 	i  ng bô. 

- L4MDOC 
CONG TY 

COPHAN 

r'\ SAMETEL 

TWO Cãnh 

NOl NHAN:  
- Nhr trên; 
- Liru KTTC. 
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