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BÁO CÁO CA BAN GIÁM ��C 

 

Ban Giám ��c Công ty C� ph�n ��u t� Khoáng s�n Tây B�c (sau �ây g�i là “Công ty ”) �� trình Báo cáo này 
cùng v�i Báo cáo tài chính �ã ���c ki�m toán cho n�m tài chính k�t thúc ngày 31/12/2009. 
 
H�I ��NG QU�N TR� VÀ BAN GIÁM ��C 
 

Các thành viên c�a H�i ��ng Qu�n tr� và Ban Giám ��c �ã �i u hành Công ty trong n�m và ��n ngày l�p Báo cáo 
này g�m: 
 

H�i ��ng Qu�n tr�  
  
Ông Nguy!n V�n D"nh Ch� t�ch 
Ông Tr�n V�n T#ng �y viên 
Ông Nguy!n V�n D$ng �y viên 
Ông Ph�m �ình H�ng �y viên 
  

Ban Giám ��c  
  
Ông Tr�n V�n T#ng T�ng Giám ��c  

 
TRÁCH NHI�M CA BAN GIÁM ��C 
 
Ban Giám ��c Công ty có trách nhi�m l�p Báo cáo tài chính t% trang 3 ��n trang 13, ph�n ánh m�t cách trung 
th&c và h�p lý tình hình tài chính c$ng nh� K�t qu� ho�t ��ng kinh doanh và tình hình L�u chuy�n ti n t� c�a 
Công ty trong n�m. Trong vi�c l�p các Báo cáo tài chính này, Ban Giám ��c ���c yêu c�u ph�i:  
 

• L&a ch�n các chính sách k� toán thích h�p và áp d'ng các chính sách �ó m�t cách nh(t quán; 
• ��a ra các xét �oán và ��c tính m�t cách h�p lý và th�n tr�ng; 
• Nêu rõ các nguyên t�c k� toán thích h�p có ���c tuân th� hay không, có nh)ng áp d'ng sai l�ch tr�ng y�u 

c�n ���c công b� và gi�i thích trong Báo cáo tài chính hay không;  
• L�p Báo cáo tài chính trên c* s+ ho�t ��ng liên t'c; và 
• Thi�t k� và th&c hi�n h� th�ng ki�m soát n�i b� m�t cách h)u hi�u cho m'c �ích l�p và trình bày Báo cáo tài 

chính  h�p lý nh,m h�n ch� r�i ro và gian l�n. 
 

Ban Giám ��c Công ty ch�u trách nhi�m ��m b�o r,ng s� sách k� toán ���c ghi chép m�t cách phù h�p �� ph�n 
ánh m�t cách h�p lý tình hình tài chính c�a Công ty + b(t k- th.i �i�m nào và ��m b�o r,ng Báo cáo tài chính 
tuân th� các Chu/n m&c k� toán Vi�t Nam, H� th�ng k� toán Vi�t Nam và các quy ��nh hi�n hành khác v  k� toán 
t�i Vi�t Nam. Ban Giám ��c c$ng ch�u trách nhi�m ��m b�o an toàn cho tài s�n c�a Công ty và th&c hi�n các bi�n 
pháp thích h�p �� ng�n ch#n và phát hi�n các hành vi gian l�n và sai ph�m khác. 
 
Ban Giám ��c xác nh�n r,ng Công ty �ã tuân th� các yêu c�u nêu trên trong vi�c l�p Báo cáo tài chính .  
 
Thay m#t và ��i di�n cho Ban Giám ��c, 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  Tr�n V�n T�ng 
T�ng Giám ��c 
Hà N�i, ngày 8 tháng 7 n�m 2010 
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S�.               /BCKT 2010 - 2 

  

BÁO CÁO KI�M TOÁN  
 

V� Báo cáo tài chính cho n�m tài chính k�t thúc  
 ngày 31/12/2009 c�a Công ty C� ph�n ��u t� Khoáng s�n Tây B c 

 
Kính g!i:  H�i ��ng Qu�n tr� và Ban Giám ��c  

Công ty C� ph�n ��u t� Khoáng s�n Tây B c 
 

Chúng tôi �ã ti�n hành ki�m toán B�ng cân ��i k� toán t�i ngày 31 tháng 12 n�m 2009 cùng v�i các Báo cáo 
k�t qu� ho�t ��ng kinh doanh và L�u chuy�n ti n t� c�a Công ty C� ph�n ��u t� Khoáng s�n Tây B�c (g�i t�t 
là “Công ty”) cho n�m tài chính k�t thúc cùng ngày. Các Báo cáo tài chính kèm theo không nh,m ph�n ánh 
tình hình tài chính, K�t qu� ho�t ��ng kinh doanh và tình hình L�u chuy�n ti n t� theo các nguyên t�c và 
thông l� k� toán ���c ch(p nh�n chung t�i các n��c khác ngoài Vi�t Nam.   
 
Trách nhi"m c�a Ban Giám ��c và Ki#m toán viên  
 

Nh� �ã trình bày trong báo cáo c�a Ban Giám ��c t�i trang 1, Ban Giám ��c Công ty có trách nhi�m l�p Báo 
cáo tài chính t% trang 3 ��n trang 13. Trách nhi�m c�a chúng tôi là ��a ra ý ki�n v  các Báo cáo tài chính này 
d&a trên k�t qu� c�a cu�c ki�m toán. 
 
C$ s% c�a ý ki�n  
 

Chúng tôi �ã th&c hi�n công vi�c ki�m toán theo các Chu/n m&c ki�m toán Vi�t Nam. Các chu/n m&c này yêu 
c�u chúng tôi ph�i l�p k� ho�ch và th&c hi�n công vi�c ki�m toán �� ��t ���c s& ��m b�o h�p lý r,ng các Báo 
cáo tài chính không có các sai sót tr�ng y�u. Công vi�c ki�m toán bao g�m vi�c ki�m tra, trên c* s+ ch�n m0u, 
các b,ng ch1ng xác minh cho các s� li�u và các thuy�t minh trên Báo cáo tài chính. Chúng tôi c$ng ��ng th.i 
ti�n hành �ánh giá các nguyên t�c k� toán ���c áp d'ng và nh)ng ��c tính quan tr�ng c�a Ban Giám ��c c$ng 
nh� �ánh giá v  vi�c trình bày các thông tin trên Báo cáo tài chính. Chúng tôi tin t�+ng r,ng công vi�c ki�m 
toán �ã cung c(p nh)ng c* s+ h�p lý cho ý ki�n c�a chúng tôi.  

 
Ý ki�n 
 

Theo ý ki�n c�a chúng tôi Báo cáo tài chính kèm theo �ã ph�n ánh trung th&c và h�p lý, trên các khía c�nh 
tr�ng y�u, tình hình tài chính c�a Công ty t�i ngày 31 tháng 12 n�m 2009 c$ng nh� k�t qu� ho�t ��ng kinh 
doanh và tình hình l�u chuy�n ti n t� cho n�m tài chính k�t thúc cùng ngày, phù h�p v�i các Chu/n m&c k� 
toán Vi�t Nam, H� th�ng k� toán Vi�t Nam, và các quy ��nh hi�n hành khác v  k� toán t�i Vi�t Nam. 
 

 

 

 
 
   

 
Phó T�ng Giám ��c  
Ch1ng ch2 Ki�m toán viên s�  
Thay m#t và ��i di�n cho  
CÔNG TY TNHH KI�M TOÁN  
Hà N�i, ngày 8 tháng 7 n�m 2010 

  
Ki#m toán viên 
Ch1ng ch2 Ki�m toán viên s�  
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B�NG CÂN ��I K
 TOÁN  

T
i ngày 31 tháng 12 n�m 2009 

 

  M&U S� B 01-DN 
 �*n v� tính: VND 

TÀI S�N 
Mã 
s� 

Thuy�t 
minh 

31/12/2009 31/12/2008 

        
A  TÀI S�N NG�N H'N 100   32.987.842.751 2.237.042.176 
       (100=110+120+130+140+150)       
I. Ti�n và các kho�n t�$ng ��$ng ti�n 110  12.681.564.324 358.531.138 
    1. Ti n  111 5 12.681.564.324 358.531.138 
II. Các kho�n ��u t� tài chính ng n h(n 120   - - 
III. Ph�i thu ng n h(n 130   10.494.983.003 861.426.669 
    1. Ph�i thu khách hàng 131   5.497.574.953 809.426.669 
    2. Tr� tr��c cho ng�.i bán 132   4.945.408.050 - 
    5. Các kho�n ph�i thu khác 135   52.000.000 52.000.000 
    6. D& phòng các kho�n ph�i thu khó �òi 139   - - 
IV. Hàng t�n kho 140 6 4.817.716.069 31.408.587 
    1. Hàng t�n kho 141   4.817.716.069 31.408.587 
    2. D& phòng gi�m giá hàng t�n kho 149   - - 
V. Tài s�n ng n h(n khác 150   4.993.579.355 985.675.782 
    1. Chi phí tr� tr��c ng�n h�n 151   839.022.271 - 
    2. Thu� GTGT ���c kh(u tr% 152   129.131.997 171.125.471 
    3. Thu� và các kho�n ph�i thu nhà n��c 154   - - 
    4. Tài s�n ng�n h�n khác 158 7 4.025.425.087 814.550.311 
        
B  TÀI S�N DÀI H'N 200   22.050.907.253 13.734.757.053 
(200 = 210+220+240+250+260)       
I. Các kho�n ph�i thu dài h(n 210   - - 
II. Tài s�n c� ��nh 220   9.774.037.710 2.969.691.244 
    1. Tài s�n c� ��nh h)u hình 221 8 4.828.629.660 1.059.988.345 
     - Nguyên giá 222   5.149.374.463 1.203.966.413 
     - Giá tr� hao mòn l$y k� 223   (320.744.803) (143.978.068) 

4. Chi phí xây d&ng c* b�n d+ dang 230   4.945.408.050 1.909.702.899 
III.  B)t ��ng s�n ��u t�  240   - - 
IV. Các kho�n ��u t� tài chính dài h(n  250   - - 
V. ��u t� dài h(n khác 260   12.276.869.543 10.765.065.809 
    1. Chi phí tr� tr��c dài h�n 261   1.678.044.543 516.240.809 
    2. Tài s�n thu� thu nh�p hoãn l�i 262   - - 
    3. Tài s�n dài h�n khác 268   10.598.825.000 10.248.825.000 
        

T�NG C�NG TÀI S�N (270 = 100 + 200) 270   55.038.750.004 15.971.799.229 
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B�NG CÂN ��I K
 TOÁN (ti�p theo) 

                                                           T
i ngày 31 tháng 12 n�m 2009  

                  M&U S� B 01-DN 
�*n v� tính: VND 

NGU�N V�N 
Mã 
s� 

Thuy�t 
minh 

31/12/2009 31/12/2008 

        
A.  N� PH�I TR� (300=310+330) 300   1.608.876.700 814.623.838 
I.  N* ng n h(n 310   1.608.876.700 814.623.838 
    1. Vay và n� ng�n h�n 311   - - 
    2. Ph�i tr� ng�.i bán 312   1.608.876.700 814.623.838 
  323     
II. N* dài h(n 330   - - 
B. NGU�N V�N (400=410+430) 400   53.429.873.304 15.157.175.391 
I. Ngu�n v�n ch� s% h+u 410  9 53.429.873.304 15.157.175.391 
    1. V�n ��u t� c�a ch� s+ h)u 411   50.000.000.000 15.000.000.000 
    10. L�i nhu�n ch�a phân ph�i  420   3.429.873.304 157.175.391 
    11. Ngu�n v�n ��u t� XDCB 421   - - 
II. Ngu�n kinh phí và qu, khác 430   - - 
        
T�NG C�NG NGU�N V�N (440 = 300+ 400) 440   55.038.750.004 15.971.799.229 

 
 

 
 
     
 
 
 
 
  
 
Tr�n V�n T�ng 
T�ng Giám ��c 
Hà N�i, ngày 8 tháng 7 n�m 2010 

 Ngô V�n Hi�n 
K� toán tr�%ng 
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BÁO CÁO K
T QU� HO'T ��NG KINH DOANH  

Cho n�m tài chính k�t thúc ngày 31/12/2009 

 

 M&U S� B 02-DN 
�*n v� tính: VND 

CH- TIÊU 
Mã 
s� 

Thuy�t 
minh 

2009 2008 

        
1. Doanh thu bán hàng và cung c)p d�ch v. 01 10 19.977.465.261 6.659.155.087 
2. Các kho�n gi�m tr/ doanh thu 02  - - 
3. Doanh thu thu�n v� bán hàng và cung c)p 
d�ch v. (10 = 01 - 02) 

10 10 19.977.465.261 6.659.155.087 

4. Giá v�n hàng bán 11 11 15.981.972.209 5.549.751.764 
5. L*i nhu0n g�p v� bán hàng và cung c)p 
d�ch v. (20 = 10 - 11) 

20   3.995.493.052 1.109.403.323 

6. Doanh thu ho(t ��ng tài chính 21   9.726.643 5.498.044 
7. Chi phí tài chính 22   - - 
  - Trong �ó: Chi phí lãi vay  23   - - 

8. Chi phí bán hàng 24   - - 
9. Chi phí qu�n lý doanh nghi"p 25   847.105.120 618.896.868 
10. L*i nhu0n thu�n t/ ho(t ��ng kinh doanh 30   3.158.114.575 496.004.499 
     {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}       
11. Thu nh0p khác 31 12 1.000.000.000 361.048.290 
12. Chi phí khác 32 12 885.416.663 370.198.216 
13. L*i nhu0n khác (40 = 31 - 32) 40 12 114.583.337 (9.149.926) 
14. T�ng l*i nhu0n k� toán tr�1c thu� (50 = 
30 + 40) 

50   3.272.697.912 486.854.573 

15. Chi phí thu� TNDN hi"n hành 51 13 - - 
16. Chi phí thu� TNDN hoãn l(i 52   - - 
17. L*i nhu0n sau thu� thu nh0p  doanh 
nghi"p 

60   3.272.697.912 486.854.573 

      (60 = 50 – 51 - 52)       
18. Lãi c$ b�n trên c� phi�u 70     

 
 
 
 
 
 
 
 
Tr�n V�n T�ng 
T�ng Giám ��c 
Hà N�i, ngày 8 tháng 7 n�m 2010 

 Ngô V�n Hi�n 
K� toán tr�%ng 
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BÁO CÁO L�U CHUY�N TI2N T�  

(Theo ph�$ng pháp gián ti�p) 
Cho n�m tài chính k�t thúc ngày 31/12/2009 

 

M&U S� B 03-DN 
�*n v� tính: VND 

Ch3 tiêu 
Mã 
s� 

Thuy�t 
minh 

N�m 2009 N�m 2008 

        
I. L�u chuy#n ti�n t/ ho(t ��ng kinh doanh       
1. L�i nhu�n tr��c thu� 1   3.272.697.912 486.854.573 

2. �i�u ch�nh cho các kho	n       

    - Kh(u hao TSC� 2   176.766.735 118.273.162 
3. L�i nhu�n t
 ho�t �ng kinh doanh tr��c thay 

��i v�n  l�u �ng 

8   3.449.464.647 605.127.735 

    - T�ng, gi�m các kho�n ph�i thu 9   (9.633.556.334) (1.847.102.451) 
    - T�ng, gi�m hàng t�n kho 10   (4.786.307.482) 1.020.373.897 
    - T�ng, gi�m các kho�n ph�i tr� (Không k� lãi 
vay ph�i tr�, thu� thu nh�p doanh nghi�p ph�i n�p)  

11   794.252.863 
814.623.838 

    - T�ng, gi�m chi phí tr� tr��c  12   (2.000.826.006) (97.642.970) 
    - Ti n chi khác cho ho�t ��ng kinh doanh 16   (1.172.960.434) (178.735.532) 
L�u chuy�n ti�n thu�n t
 ho�t �ng kinh doanh 20   (13.349.932.745) 316.644.517 

        
II. L�u chuy#n ti�n t/ ho(t ��ng ��u t�       
1.Ti n chi �� mua s�m, xây d&ng TSC� và các tài 
s�n dài h�n khác 

21   (6.981.113.201) 
(2.008.249.399) 

L�u chuy�n ti�n thu�n t
 ho�t �ng ��u t� 30   (6.981.113.201) (2.008.249.399) 

        
III. L�u chuy#n ti�n t/ ho(t ��ng tài chính       
1.Ti n thu t% phát hành c� phi�u, nh�n v�n góp c�a 
ch� s+ h)u 

31   32.654.079.132 
2.000.000.000 

4.Ti n chi tr� n� g�c vay 34   - (500.000.000) 
5.Ti n chi tr� n� thuê tài chính 35     
6. C� t1c, l�i nhu�n �ã tr� cho ch� s+ h)u 36     
L�u chuy�n ti�n thu�n t
 ho�t �ng tài chính 40   32.654.079.132 1.500.000.000 

L�u chuy#n ti�n thu�n trong k4 (50 = 20+30+40) 50   12.323.033.186 -191.604.882 
Ti�n và t�$ng ��$ng ti�n ��u k4 60   358.531.138 550.136.020 

nh h�+ng c�a thay ��i t3 giá h�i �oái quy ��i 
ngo�i t� 

61     

Ti�n và t�$ng ��$ng ti�n cu�i k4  
(70 = 50+60+61) 

70   12.681.564.324 358.531.138 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Tr�n V�n T�ng 
T�ng Giám ��c 
Hà N�i, ngày 8 tháng 7 n�m 2010 

 Ngô V�n Hi�n 
K� toán tr�%ng 
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1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT 
 

Công ty C� ph�n ��u t� Khoáng s�n Tây B�c (g�i t�t là “Công ty”) ti n thân là Công ty C� ph�n 
Molybden Vi�t Nam là doanh nghi�p ���c thành l�p theo Gi(y ch1ng nh�n ��ng ký kinh doanh s� 
0103015125 ngày 20 tháng 12 n�m 2006 do S+ K� ho�ch và ��u t� Thành ph� Hà N�i c(p V�n �i u l� 
c�a Công ty là 10.000.000.000 ��ng. ��ng ký kinh doanh thay ��i l�n th1 2 ngày 26 tháng 12 n�m 2007 
t�ng v�n �i u l� lên 50.000.000.000 ��ng. ��ng ký kinh doanh thay ��i l�n th1 6 ngày …. tháng …… 
n�m 2010, ��i tên thành Công ty C� ph�n ��u t� Khoáng s�n Tây B�c và t�ng v�n �i u l� lên 
268.000.000.000 ��ng. 
 
 

Tr' s+ chính c�a Công ty C� ph�n ��u t� Khoáng s�n Tây B�c �#t t�i: S� 738, L�c Long Quân, Nh�t Tân,TP. 
Hà N�i, CHXHCN Vi�t Nam  

 
    Ngành ngh� kinh doanh và ho(t ��ng chính 
 

- Kh�o sát, th�m dò, khai thác, ch� bi�n, buôn bán các lo�i khoáng s�n và luy�n kim ; 
- Nh�p kh/u các thi�t b� khai thác, ch� bi�n khoáng s�n và luy�n kim ; 
- L�p d& án ��u t� xây d&ng các nhà máy ch� bi�n khoáng s�n và luy�n kim ; 
- Xây d&ng Công trình giao thông ; 
- D�ch v' v�n chuy�n hành khách, v�n t�i hàng hóa b,ng ôtô theo h�p ��ng. 
 
C$ c)u t� ch5c 
 

C* c(u t� ch1c Công ty g�m: 
 
- Công ty C� ph�n ��u t� Khoáng s�n Tây B�c - v�n �i u l� 268.000.000.000 ��ng; 
 
- Công ty con do Công ty m4 gi) C� ph�n chi ph�i:  

 
- Công ty C� ph�n An H�ng Ph�*ng (Công ty chi�m 97% v�n �i u l�)  - v�n �i u l� 250.000.000.000 
��ng 

 
2. C6 S7 L8P BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ K9 K
 TOÁN 
 

 

C$ s% l0p Báo cáo tài chính  
 

Báo cáo tài chính kèm theo ���c trình bày b,ng ��ng Vi�t Nam (VND), theo nguyên t�c giá g�c và phù 
h�p v�i các Chu/n m&c K� toán Vi�t Nam, H� th�ng K� toán Vi�t Nam và các quy ��nh hi�n hành khác v  
k� toán t�i Vi�t Nam. 
 
 

  K4 k� toán 
   

N�m tài chính c�a Công ty b�t ��u t% ngày 1 tháng 1 và k�t thúc vào ngày 31 tháng 12. 
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3. ÁP D�NG CÁC CHU:N M;C K
 TOÁN  
 

 

Công ty �ã th&c hi�n các Chu/n m&c k� toán Vi�t Nam và các v�n b�n h��ng d0n Chu/n m&c do Nhà 
n��c ban hành. Báo cáo tài chính ���c l�p và trình bày theo �úng m�i quy ��nh c�a t%ng chu/n m&c, 
thông t� h��ng d0n th&c hi�n chu/n m&c và Ch� �� k� toán hi�n hành �ang áp d'ng. 

 
4. TÓM T�T CÁC CHÍNH SÁCH K
 TOÁN CH Y
U 

 
Sau �ây là các chính sách k� toán ch� y�u ���c Công ty áp d'ng trong vi�c l�p Báo cáo tài chính: 
 

4.1 �1c tính k� toán  
 

Vi�c l�p Báo cáo tài chính tuân th� theo các Chu/n m&c k� toán Vi�t Nam, H� th�ng k� toán Vi�t Nam 
và các quy ��nh hi�n hành khác v  k� toán t�i Vi�t Nam yêu c�u Ban Giám ��c ph�i có nh)ng ��c tính 
và gi� ��nh �nh h�+ng ��n s� li�u báo cáo v  công n�, tài s�n và  vi�c trình bày các kho�n công n� và tài 
s�n ti m tàng t�i ngày l�p Báo cáo tài chính c$ng nh� các s� li�u báo cáo v  doanh thu và chi phí trong 
su�t n�m tài chính. K�t qu� ho�t ��ng kinh doanh th&c t� có th� khác v�i các ��c tính, gi� ��nh �#t ra. 

  
4.2 Ti�n và các kho�n t�$ng ��$ng ti�n 
 

Ti n và các kho�n t�*ng ��*ng ti n bao g�m ti n m#t t�i qu5, các kho�n ti n g6i không k- h�n, các 
kho�n ��u t� ng�n h�n, có kh� n�ng thanh kho�n cao, d! dàng chuy�n ��i thành ti n và ít r�i ro liên quan 
��n vi�c bi�n ��ng giá tr�. 

 
 

4.3 Các kho�n ��u t� ng n h(n 
  

 Các kho�n ��u t� ng�n h�n th� hi�n giá tr� các kho�n ti n g6i có k- h�n và các kho�n cho vay, �y thác 
qu�n lý v�n v�i th.i h�n t% trên 3 tháng ��n 12 tháng. 

 
4.4 Các kho�n ph�i thu và d< phòng n* khó �òi 

 

D& phòng ph�i thu khó �òi ���c trích l�p cho nh)ng kho�n ph�i thu �ã quá h�n thanh toán t% ba tháng 
tr+ lên, ho#c các kho�n thu mà ng�.i n� khó có kh� n�ng thanh toán do b� thanh lý, phá s�n hay các khó 
kh�n t�*ng t& theo quy ��nh t�i Thông t� s� 13/2006/TT-BTC ngày 27/02/2006 c�a B� Tài chính v  vi�c 
“H��ng d0n ch� �� trích l�p và s6 d'ng các kho�n d& phòng gi�m giá hàng t�n kho, t�n th(t các kho�n 
��u t� tài chính, n� khó �òi và b�o hành s�n ph/m, hàng hoá, công trình xây l�p t�i doanh nghi�p”. 
 

4.5 Hàng t�n kho 
 

Hàng t�n kho ���c xác ��nh trên c* s+ giá th(p h*n gi)a giá g�c và giá tr� thu�n có th� th&c hi�n ���c. 
Giá g�c hàng t�n kho bao g�m chi phí nguyên v�t li�u tr&c ti�p, chi phí lao ��ng tr&c ti�p và chi phí s�n 
xu(t chung, n�u có, �� có ���c hàng t�n kho + ��a �i�m và tr�ng thái hi�n t�i. Giá g�c c�a hàng t�n kho 
���c xác ��nh theo ph�*ng pháp bình quân gia quy n. Giá tr� thu�n có th� th&c hi�n ���c ���c xác ��nh 
b,ng giá bán ��c tính tr% các chi phí �� hoàn thành cùng chi phí ti�p th�, bán hàng và phân ph�i phát 
sinh.  
 
D&789:ng ;<�m ;<=79>ng t�n kho ���c ?@Ach l�p cho các v�t t�, hàng hoá t�n kho có giá g�c l�n h*n giá 
tr� thu�n có th� th&c hi�n ���c theo quy ��nh t�i Chu/n m&c k� toán Vi�t Nam s� 02 - “Hàng t�n kho” và 
Thông t� s� 13/2006/TT-BTC ngày 27/02/2006 c�a B� Tài chính v  vi�c “H��ng d0n ch� �� trích l�p và 
s6 d'ng các kho�n d& phòng gi�m giá hàng t�n kho, t�n th(t các kho�n ��u t� tài chính, n� khó �òi và 
b�o hành s�n ph/m, hàng hoá, công trình xây l�p t�i doanh nghi�p”.  
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4.6 Tài s�n c� ��nh h+u hình và kh)u hao 
 

Tài s�n c� ��nh h)u hình ���c trình bày theo nguyên giá tr% giá tr� hao mòn l$y k�. 
 
Nguyên giá tài s�n c� ��nh h)u hình bao g�m giá mua và toàn b� các chi phí khác liên quan tr&c ti�p ��n 
vi�c ��a tài s�n vào tr�ng thái sBn sàng s6 d'ng.   
 

Nguyên giá tài s�n c� ��nh h)u hình do t& làm, t& xây d&ng bao g�m chi phí xây d&ng, chi phí s�n xu(t 
th&c t� phát sinh c�ng chi phí l�p �#t và ch�y th6. 
 
Tài s�n c� ��nh h)u hình ���c kh(u hao theo ph�*ng pháp ��.ng thCng d&a trên th.i gian h)u d'ng ��c 
tính phù h�p v�i quy ��nh t�i Quy�t ��nh s� 206/2003/Q�-BTC ngày 12/12/2003 c�a B� Tài chính v  
vi�c ban hành ch� �� qu�n lý, s6 d'ng và trích kh(u hao tài s�n c� ��nh. 
 
S� n�m kh(u hao c�a các lo�i tài s�n c� ��nh h)u hình nh� sau: 
 

 S� n�m 
  
Nhà c6a, v�t ki�n trúc 5 - 25 
Máy móc và thi�t b� 5 - 15 
Ph�*ng ti�n v�n t�i, truy n d0n 6 - 20 
Thi�t b�, d'ng c' qu�n lý 3 - 8 
Tài s�n c� ��nh h)u hình khác 5 -10 

 
4.7 Tài s�n c� ��nh vô hình và kh)u hao  
 

Tài s�n c� ��nh vô hình ���c trình bày theo nguyên giá tr% giá tr� hao mòn lu5 k�, th� hi�n giá tr� quy n 
s6 d'ng �(t, ph�n m m máy tính c�a Công ty. Giá tr� quy n s6 d'ng �(t ���c trích kh(u hao theo th.i 
h�n s6 d'ng ���c c(p b+i các c* quan có th/m quy n. Giá tr� ph�n m m k� toán ���c trích kh(u hao 
theo ph�*ng pháp ��.ng thCng trong th.i gian 3 n�m phù h�p v�i quy ��nh t�i Quy�t ��nh s� 
206/2003/Q�-BTC ngày 12/12/2003 c�a B� Tài chính v  vi�c ban hành ch� �� qu�n lý, s6 d'ng và trích 
kh(u hao tài s�n c� ��nh. 

 
4.8 ��u t� vào Công ty liên k�t 

 

Công ty liên k�t là m�t Công ty mà Công ty có �nh h�+ng �áng k� nh�ng không ph�i là Công ty con hay 
Công ty liên doanh c�a Công ty. 
nh h�+ng �áng k� th� hi�n + quy n tham gia vào vi�c ��a ra các quy�t 
��nh v  chính sách tài chính và ho�t ��ng c�a bên nh�n ��u t� nh�ng không có �nh h�+ng v  m#t ki�m 
soát ho#c ��ng ki�m soát nh)ng chính sách này. 
 
 

4.9 Góp v�n liên doanh 
  
Các kho�n góp v�n liên doanh là thDa thu�n trên c* s+ ký k�t h�p ��ng mà theo �ó Công ty và các bên 
tham gia th&c hi�n ho�t ��ng kinh t� trên c* s+ ��ng ki�m soát. C* s+ ��ng ki�m soát ���c hi�u là vi�c 
��a ra các quy�t ��nh mang tính chi�n l��c liên quan ��n các chính sách ho�t ��ng và tài chính c�a �*n 
v� liên doanh ph�i có s& ��ng thu�n c�a các bên ��ng ki�m soát.  
 

4.10 Chi phí xây d<ng c$ b�n d% dang 
 
Chi 89A7xây d&ng c* E�n d+7dang bao g�m F=c G9H�n chi ��u t� �� hình thành tài s�n c� ��nh (chi phí 
mua s�m tài s�n c� ��nh, ��u t� xây d&ng c* b�n) I>7chi 89A7s6a ch)a l�n tài s�n c� ��nh F:n ch�a 9H>n 
?9>nh ?�i J;>y k�t ?9Kc n�m ?>i F9Anh. Chi phí xây d&ng c* b�n ���c ghi nh�n theo giá g�c. Tài s�n sau 
khi k�t thúc quá trình ��u t� sL ���c trích kh(u hao gi�ng nh� các tài s�n c� ��nh khác, b�t ��u t% khi 
���c bàn giao ��a vào s6 d'ng. 
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4.11 Các kho�n tr� tr�1c dài h(n 

 

Chi phí tr� tr��c dài h�n bao g�m giá tr� công c', d'ng c' xu(t dùng và các kho�n chi phí tr� tr��c dài 
h�n khác ���c coi là có kh� n�ng �em l�i l�i ích kinh t� trong t�*ng lai cho Công ty v�i th.i h�n t% m�t 
n�m tr+ lên. Các kho�n tr� tr��c dài h�n ���c phân b� vào chi phí s�n xu(t kinh doanh theo ph�*ng 
pháp ��.ng thCng d&a trên th.i gian h)u d'ng ��c tính. Riêng ��i v�i giá tr� công c', d'ng c' xu(t dùng 
���c phân b� vào chi phí s�n xu(t kinh doanh v�i th.i h�n không quá 2 n�m. 

               
4.12 Ghi nh0n doanh thu 
 

Doanh thu ���c ghi nh�n khi k�t qu� giao d�ch ���c xác ��nh m�t cách �áng tin c�y và Công ty có kh� 
n�ng thu ���c các l�i ích kinh t� t% giao d�ch này. Doanh thu bán hàng ���c ghi nh�n khi giao hàng và 
chuy�n quy n s+ h)u cho ng�.i mua. Doanh thu cung c(p d�ch v' ���c ghi nh�n khi có b,ng ch1ng v  
t3 l� d�ch v' cung c(p ���c hoàn thành t�i ngày k�t thúc niên �� k� toán. 
 
Lãi ti n g6i ���c ghi nh�n trên c* s+ d�n tích, ���c xác ��nh trên s� d� các tài kho�n ti n g6i và lãi su(t 
áp d'ng.  

 
4.13 Ngo(i t"   
 

Các nghi�p v' phát sinh b,ng các lo�i ngo�i t� ���c chuy�n ��i ra ��ng Vi�t Nam theo t3 giá t�i ngày 
phát sinh nghi�p v'. Chênh l�ch t3 giá phát sinh t% các nghi�p v' này ���c h�ch toán vào Báo cáo k�t 
qu� ho�t ��ng kinh doanh. 
 
S� d� các tài s�n b,ng ti n và công n� ph�i thu, ph�i tr� có g�c ngo�i t� t�i ngày k�t thúc niên �� k� toán 
���c chuy�n ��i ra ��ng Vi�t Nam theo t3 giá t�i ngày này. Chênh l�ch t3 giá phát sinh do �ánh giá l�i 
các kho�n m'c ti n t� ���c h�ch toán vào Báo cáo k�t qu� ho�t ��ng kinh doanh. Lãi chênh l�ch t3 giá 
do �ánh giá l�i các s� d� t�i ngày k�t thúc niên �� k� toán không ���c dùng �� chia cho ch� s+ h)u.  

 
4.14 Chi phí �i vay 

 
Chi phí �i vay liên quan tr&c ti�p ��n vi�c mua, ��u t� xây d&ng ho#c s�n xu(t nh)ng tài s�n c�n m�t 
th.i gian t�*ng ��i dài �� hoàn thành ��a vào s6 d'ng ho#c kinh doanh ���c c�ng vào nguyên giá tài 
s�n cho ��n khi tài s�n �ó ���c ��a vào s6 d'ng ho#c kinh doanh. Các kho�n thu nh�p phát sinh t% vi�c 
��u t� t�m th.i các kho�n vay ���c ghi gi�m nguyên giá tài s�n có liên quan. 
 
T(t c� các chi phí lãi vay khác ���c ghi nh�n vào Báo cáo k�t qu� ho�t ��ng kinh doanh khi phát sinh. 

  
4.15 Thu� 

 
Thu� thu nh�p doanh nghi�p th� hi�n t�ng giá tr� c�a s� thu� ph�i tr� hi�n t�i và s� thu� hoãn l�i. 
 
S� thu� hi�n t�i ph�i tr� ���c tính d&a trên thu nh�p ch�u thu� trong n�m. Thu nh�p ch�u thu� khác v�i 
l�i nhu�n thu�n ���c trình bày trên Báo cáo k�t qu� ho�t ��ng kinh doanh vì thu nh�p ch�u thu� không 
bao g�m các kho�n thu nh�p hay chi phí tính thu� ho#c ���c kh(u tr% trong các n�m khác (bao g�m c� lM 
mang sang, n�u có) và ngoài ra không bao g�m các ch2 tiêu không ch�u thu� ho#c không ���c kh(u tr%.  
 
Vi�c xác ��nh thu� thu nh�p c�a Công ty c�n c1 vào các quy ��nh hi�n hành v  thu�. Tuy nhiên, nh)ng 
quy ��nh này thay ��i theo t%ng th.i k- và vi�c xác ��nh sau cùng v  thu� thu nh�p doanh nghi�p tu- 
thu�c vào k�t qu� ki�m tra c�a c* quan thu� có th/m quy n. 
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4.15 Thu� (ti�p theo) 
 
Thu� thu nh�p hoãn l�i ���c tính trên các kho�n chênh l�ch gi)a giá tr� ghi s� và c* s+ tính thu� thu 
nh�p c�a các kho�n m'c tài s�n ho#c công n� trên Báo cáo tài chính và ���c ghi nh�n theo ph�*ng pháp 
b�ng cân ��i k� toán. Thu� thu nh�p hoãn l�i ph�i tr� ph�i ���c ghi nh�n cho t(t c� các kho�n chênh l�ch 
t�m th.i còn tài s�n thu� thu nh�p hoãn l�i ch2 ���c ghi nh�n khi ch�c ch�n có �� l�i nhu�n tính thu� 
trong t�*ng lai �� kh(u tr% các kho�n chênh l�ch t�m th.i.  
 
Thu� thu nh�p hoãn l�i ���c xác ��nh theo thu� su(t d& tính sL áp d'ng cho n�m tài s�n ���c thu h�i hay 
n� ph�i tr� ���c thanh toán. Thu� thu nh�p hoãn l�i ���c ghi nh�n vào báo cáo k�t qu� ho�t ��ng kinh 
doanh tr% tr�.ng h�p kho�n thu� �ó có liên quan ��n các kho�n m'c ���c ghi thCng vào v�n ch� s+ h)u. 
Trong tr�.ng h�p �ó, thu� thu nh�p hoãn l�i c$ng ���c ghi thCng vào v�n ch� s+ h)u. 
 

Tài s�n thu� thu nh�p hoãn l�i và n� thu� thu nh�p hoãn l�i ph�i tr� ���c bù tr%  khi Công ty có quy n 
h�p pháp �� bù tr% gi)a tài s�n thu� thu nh�p hi�n hành v�i thu� thu nh�p hi�n hành ph�i n�p và khi các 
tài s�n thu� thu nh�p hoãn l�i và n� thu� thu nh�p hoãn l�i ph�i tr� liên quan t�i thu� thu nh�p doanh 
nghi�p ���c qu�n lý b+i cùng m�t c* quan thu� và Công ty có d& ��nh thanh toán thu� thu nh�p hi�n 
hành trên c* s+ thu�n. 
 

Các lo�i thu� khác ���c áp d'ng theo các lu�t thu� hi�n hành t�i Vi�t Nam. 
 

 
5. TI2N VÀ CÁC KHO�N T�6NG ��6NG TI2N 
 

 31/12/2009  31/12/2008 
 VND  VND 
    
Ti n m#t 10.048.148.427  358.531.138 
Ti n g6i ngân hàng 2.633.415.897  - 
    
C�ng 12.681.564.324  358.531.138 

 
6. HÀNG T�N KHO 
 

 31/12/2009  31/12/2008 
 VND  VND 
    
Hàng hoá 4.817.716.069  31.408.587 
    
C�ng  4.817.716.069  31.408.587 
D& phòng gi�m giá hàng t�n kho  -  - 

C�ng  4.817.716.069  31.408.587 
 
7. TÀI S�N NG�N H'N KHÁC 
 

 31/12/2009  31/12/2008 
 VND  VND 
    
T�m 1ng 4.025.425.087  814.550.311 
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8. TÀI S�N C� ��NH H=U HÌNH 
 

 Nhà c!a,  
v0t ki�n trúc 

 Máy móc,  
thi�t b� 

 Ph�$ng ti"n v0n 
t�i, truy�n d>n 

  T�ng c�ng 

 (VND)  (VND)  (VND)   (VN�) 
NGUYÊN GIÁ         
         
S� d� t(i 31/12/2008 36.546.500  167.419.913  1.000.000.000   1.203.966.413 
         
T�ng trong n�m -  3.945.408.050  -   3.945.408.050 
Mua trong n�m -  3.945.408.050  -   3.945.408.050 
Gi�m trong n�m -  -     - 
S� d� t(i 31/12/2009 36.546.500  4.112.827.963  1.000.000.000   5.149.374.463 
         
GIÁ TR� HAO MÒN L?Y K
         
S� d� t(i 31/12/2008 2.537.950  26.856.781  114.583.337   143.978.068 
T�ng trong n�m -  176.766.735  -   176.766.735 
Kh(u hao trong n�m -  176.766.735  -   176.766.735 
Gi�m trong n�m -  -  -   - 
         
S� d� t(i 31/12/2009 2.537.950  203.623.516  114.583.337   320.744.803 
         
GIÁ TR� CÒN L'I         
T(i ngày 31/12/2008 34.008.550  140.563.132  885.416.663   1.059.988.345 
T(i ngày 31/12/2009 34.008.550  3.909.204.447  885.416.663   4.828.629.660 

 
 

 
9. V�N CH S7 H=U 
 

 

 
V�n ��u t� c�a 

ch� s% h+u  
L*i nhu0n sau thu� 

ch�a phân ph�i  C�ng 
 VND  VND  VND 
S� d� t(i 31/12/2008 15.000.000.000  157.175.391  15.157.175.391 
T�ng trong n�m 35.000.000.000    - 
T�ng v�n 35.000.000.000  -  - 
Lãi -    - 
Gi�m trong n�m -  -  - 
      

S� d� t(i 31/12/2009 50.000.000.000  3.429.873.304  53.429.873.304 
 

 
10. DOANH THU THU�N V2 BÁN HÀNG VÀ CUNG C@P D�CH V� 

 

 

 N�m 2009  N�m 2008 
 VND  VND 
    
Doanh thu bán hàng  19.977.465.261  6.659.155.087 
    

C�ng 19.977.465.261  6.659.155.087 
 

11. GIÁ V�N HÀNG BÁN 
 

 N�m 2009  N�m 2008 
 VND  VND 
    
Giá v�n c�a hàng hóa, thành ph/m �ã bán 15.981.972.209  5.549.751.764 
    

C�ng 15.981.972.209  5.549.751.764 
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12. L�I NHU8N KHÁC 
 

 N�m 2009  N�m 2008 
 VND  VND 
Thu nh0p khác    
Ti n thu t% thu nh�p khác 1.000.000.000  361.048.290 
    

C�ng 1.000.000.000  361.048.290 

Chi phí khác    
Giá tr� còn l�i c�a tài s�n c� ��nh �ã thanh lý 885.416.663  370.198.216 
    

C�ng 885.416.663  370.198.216 
    

L*i nhu0n t/ ho(t ��ng khác  114.583.337  (9.149.926) 
 
 

 

13. CHI PHÍ THU
 THU NH8P DOANH NGHI�P HI�N HÀNH 
 

 N�m 2009  N�m 2008 
 VND  VND 
    
L*i nhu0n/ (LA) tr�1c thu� 3.272.697.912  486.854.573 
�i�u ch3nh cho thu nh0p ch�u thu�  -  - 
Tr%: Thu nh�p không ch�u thu�   - 
C�ng: Các kho�n chi phí không ���c kh(u tr% -  - 
Thu nh0p ch�u thu� 3.272.697.912  486.854.573 
Thu� su(t 0%  0% 
Thu� thu nh0p doanh nghi"p    

 
14. CÁC S; KI�N SAU NGÀY KHÓA S� 

 
Không có s& ki�n nào phát sinh sau ngày khóa s� c�n �i u ch2nh. 
 
 

15. S� LI�U SO SÁNH 
 

S� li�u so sánh ���c l(y theo Báo cáo tài chính cho n�m tài chính k�t thúc ngày 31 tháng 12 n�m 2008 
�ã ���c ki�m toán b+i Công ty TNHH Ki�m toán.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tr�n V�n T�ng 
T�ng Giám ��c 
Hà N�i, ngày 8 tháng 7 n�m 2010 

 Ngô V�n Hi�n 
K� toán tr�%ng 

 


