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BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 

 
Ban Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (gọi tắt là “Công ty”) đệ trình báo cáo này cùng 
với báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cho giai đoạn hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 
đến ngày 30 tháng 6 năm 2010. 
 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 
 
Các thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc điều hành Công ty đã điều hành Công ty trong kỳ và 
tại ngày lập báo cáo này gồm: 
 
Hội đồng Quản trị  
  

Ông Nguyễn Chính Nghĩa 
Ông Đỗ Trí Vỹ 

Chủ tịch  (miễn nhiệm ngày 8 tháng 1 năm 2010) 
Chủ tịch  (bổ nhiệm ngày 8 tháng 1 năm 2010) 

Bà Ngô Thu Mật Ủy viên 
Ông Nghiêm Công Hạo Ủy viên 
Ông Quách Phi Long Ủy viên 
Ông Phạm Ngọc Nam Ủy viên  
Bà Nguyễn Linh Chi Ủy viên  
  
Ban Giám đốc điều hành  
  

Ông Nghiêm Công Hạo Tổng điều hành  
Ông Đỗ Trí Vỹ 
Ông Dương Khánh Nam 
Ông Phạm Ngọc Nam 
Bà Nguyễn Linh Chi 

Tổng Giám đốc (miễn nhiệm ngày 8 tháng 1 năm 2010) 
Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 8 tháng 1 năm 2010) 
Phó Tổng Giám đốc 
Kế toán trưởng 

 
TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 
 
Ban Giám đốc điều hành có trách nhiệm lập báo cáo tài chính hàng kỳ phản ánh một cách trung thực và hợp lý 
tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong 
kỳ. Trong việc lập các báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc điều hành được yêu cầu phải:  
 

• Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán; 
• Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng; 
• Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu 

cần được công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hay không; 
• Lập báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục 

hoạt động kinh doanh; và 
• Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày báo cáo 

tài chính hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận. 
 

Ban Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được ghi chép một cách phù hợp để 
phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng báo cáo tài 
chính tuân thủ các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác 
về kế toán tại Việt Nam. Ban Giám đốc điều hành cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của 
Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm 
khác. 
 
Ban Giám đốc điều hành xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tài 
chính.  
 
Thay mặt và đại diện cho Ban Giám đốc điều hành, 

 
 

   
Dương Khánh Nam 
Tổng Giám đốc 

   

 

Ngày 15 tháng 8 năm 2010
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B,\o cAO eVA Klt~1 TOAS VIE:N

S6 qq IDelol/le_AUDIIN_R£

Tr:i<h nhifm CUIBa" Giam dt.., <fifohinb ,-i Ki~m l"in ,-ien

Nhll di triM bay troog B.o cao cola B,n Giam dlk diJu hinb Ill; traol2. Ban Gillm dbc dj~u hanh Coog Iy <!>
1raeh nhi~m IW cae bao cio IIi chinh. Trich nhi~m cila chilng 16i I" d~. ra y kitn vt d'e bto eto 13ichinh nay
dIra ITonk~, qua cila e,*, ki~m loan.

Orwsola f klfn

chilnl'Oi dOTh\IChi~n c6ng viec ki~m loan Ihe<>ck Chu.1n milt Kilm wan Vi~ Nom, Cae a.uAn m~e nay
you c u chilng loJip~oi laP k~ h~~ va I~\IC~i~n cOng.~ k~m lolln d! ~ d\l<;tC.~ c1ambao hW Iy Ting cae
ban do l.;\.ichinh kll6ng c6 cae sai <61"<,>IIg)'~U,COng vi~ kibn loan ban g6m vi~c kio!m Ira, Ilfn 00 oJJ ch<,>ll
"du, ck bing c~img xae minh do cae rJ, l~u va cae Thuy~1minh Iren ban do Iii ehinh. Chilng 16i eOng dbng
thOi li~n hanh <tanh gi. coe ngUyen Tic k~ 1<>lIndl19Cap dung vi nhllng \lire llnh quan lr\'llg eila Ban Gitm dok
ditu hinh cung nh~ danh gjo v~ vi~ lrinh bay cae loong tin ~n bio cao lloiehinh. C~ilng t6i lin !lIlmg ring
eoog vi~ kitrn lolln da cong dp nh!mg 00 «'r hW Iy eho y kiln cil.e~t\ng lui.

\' kifn

The<>y kitn cola chilng wi, bio cO<>Iii ehjn~ Hm I~C<Id. pluln Anh mmg mue vi bQp ly, trin cae khi. qnh
Irong yeu, linh hinh Iii chinh clia C6ng ly liIi ngay 30 lhang 6 nam 2010 eOng n~\I k~ qui h"" ~g kinh
doanh va linh hinh IllU chuy~n litn te eM giai do," hOilI<!(lngtU ngoy 01 I~ang 01 nim 2010 d~n ngay 30
Ihang 6 nam 2010, phi> Iu,rp vo; cae Chu.1n m\IC K~ toan Vi~ Nam, He IhAng K~ lolln V~ Nom vi ck quy
din~ hien haoh khic v~ ke loan I.i Vi~1Nom.

M(l<' Ji< I.himg J\lO my hin ''I(1){l1 "", chunglOi xin I"" y nguOi Jpe 1m erk .dn Ji 'nO
N~\IlTinh bay liIi Thuytl minh sf, 11 phin Thoyh minh bia cao Iii chinh, cOng Iy di philn anh lOin b(I chi phi
nuo'rc hO\ll dling cua khu khAeh Siln FOOTPoin" . She,aTOn pMt ,inh d~n ng;>y30 lhlIng 06 nam 20 I0 cu. cae
~ng n'~c cOOglrlnh hien oon danjl xily d\lllg dudang vi cae chi philitn quan kh.ic va.. lhoan m~c Chi phi Ira
Imlre <!.i, hiln IIin Rangean dbi ke loan. ThC<lchuAn m\ICK~ tolln Vi~ Nom ,6 04 v~ Ti, •.•n cl, dlnh ~ hinh.
kh<xin chi p~1 nay phili kft chuy~n via kb quo hoO! <Iolngkinh dOllnh co. nam ph8i ,inh, Tuy nh",n. Theo
huUng dAn I.i COng vAn rJ, 392/TC.TCIJN nsty 10 Thang 01 nim 2003 CUI Bol Tai chinh, C6ng ly d~\'C phtp
phin b6 cic chi phil,' 'm6c niy vio chi phi boal d.)ng.on Xwll kinh doanh Iro"g lhOi han 3 nlim k~ lit !<hi
cong lTinh d~<;tC<Illl vOn h<>a'd<mg. Thea d6, rJ, d\l kholln Iri TnI"'" dili han ctill cOng t,inh Weh s;II\ Fou,
Poin" • Shewon tai ngay 30 thing 6 nlim 2010 1.1.3.795,(\09 USD 1tai ngay 31 thing 12 nlim 2009 Ii
3701146USD)

l'h\llrinh bay Illi Thuytl minh rJ, 3 pldn Thuyfl minh ban cin tai chinh. Ban Giim <I6cdi~n hanh qoy~1 dinh
khOng ap d\Ul£ vito gIli nhio chooh ~eh l)i gi. I~eo h~<'mgdiln tai ThOng!ll rJ, 201f.!OO9fTT.IHC do BO Tai
dlnh ban hanh ngay 15 I~ang 10 n1m 2009. Thonll'n sf, 201l2009fIT.BTC quydinh vito gIli nh'" cae khoOn
chenh I~ch tYgia do <Ianhgiill,i cic k~01n m"" hon ~ coOi o;en dol k~ loan 00 51' khAe bi~ 110voliChuAn mil<
k~ toJIn V* Nom';' 10 (VAS 10) ..Anh h~img <iia vi~ thoy dOi TYgia hOi dolIi". NEu Opd~ng gIli nh:1nehrnh
lech Iy gia Ihe<>ThOn~ '\I sf, 201f.!009,TI-BTC, 13Wire thut cu. Cong ty cho giai d<~ boat <!(lngn:rngay I
thing 01 nlm 2010 Mn ngay 30 tMIlg6 n1m 2010 se tang 200.596 USD ,..1.kholln mnc "v6n chti "'hilu" nell
lulng cAn dbi k~ lo.n clia C<'ingly Taingay 30 lhing 6 nam 2010 ~ giim "* kholln !lIong img. Ibn Giim d6c
di~u honh lin I"""g vi~:lp dung Thea VAS 10 ~ p~iln inh ~\YP Iy hem linh hinh Iii chlnh vi ktl qua boat d.)ng
hnh dOlnh CUI COng ly cho giai dOiln hOal <I6"g t(). ngoy 01 ,hang 01 nam 2010 d~n ngoy 30 thing 6 "am
2010.

lI{>i(fAn~Quiin lri'. Ron (;iom dt.< <li~"honh
n"lly c4 phi. Qo6c tlllo""1: Gla

Chung toj di tit" hinh k;~m loan bang "in d~ik~ loan Ill; ngAy 30 !hang 06 nam 2010 rung...n bOo coo ktl
q ••• hOill dQng kinh doanh, bao cao hru choytn ti~n l~ va thuyb minh bao cOOtii <hinh Urn Iheo CUI<:0"3 ty
c1> p/1in Qu6< It Hoang Gia (gQ; til Ii "Cong Iy") eho giai ""'" hOil! "<log til ngay 01 ~ 01 nam 2010 db.
ogiy 30 thang" nam 2010_ etc NO cio Ii; <hinb kern tneo khOng nhim pMn anh tinh hinh tii cbinh, k~t qui
ho~t «>ng kinh doanh vi. linh binh luu ch"y~n li~n t~the<>cae nguy~n!lie va thOng l~ k" 1<>;\"dIrqc chAp ohlin
Chung I<Iicae "ulre khic ngol.i Vi~! Nam.

,
Kifm toan. T Ii m Thul. T 11~ln To; chinh. T 11m Gill ph"".

Deloitte.
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IlAO CAO eVA KItM TOA.:"I VlIlN (Ti~pthen)

Y \;cleo crieD then)

Cll~ kitm lo.1n cuachUnI t6i dltQ'Cli~nMnh cho m\lC61th lrinh bAyy ki~nv~ban cao Iii chlnh lbeo lutl djnh..vI each thog the. ctc thang tin blI sung trOllg Ph~ lue bao clio til chlnh lit Irang 24 Mn lrang 43 nhlm cung
cAp thl'mg lin .it dung Iron. n<)i~ clia Cling ly va lMng pM; Ii m.)1 '* ph$n hI'!' thiob cuo Mo eM Iii <hloh
tbeo l~l djnh, Ban Gi:lm <fA.:<fit.. Mnh Coog ty c6 trOd>nhiem v~ nhOng moog tin nily. Nhilng !h6rlllin b<I
sung nay khOng thuQc d6i lUo,mgclia etc 1M 11,1<kibn lOan mi chUnj t6i .p d\lIlg Irong qua moh ki.!m t<WI bOo
cio Iii <hinh lbeo lu~l 6inh. vi do do chung t6i khoog dua ro y xi';n v~tic !Mog lin b6 'U08 n.l.y

TTl. Duy ClImIg
K~m t<llInvien
C1urng chi KiAm toan vien.ll 0797/KTV

Thy ",~I..t d,,1 "/In tho
COSG IT TNIIII DF.LOIITE \'ltT NAM

Nglry 1.1 tM"g 8 nl1m 2010
1MN~ CllXl/CN ViIINo",
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CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA                                                                  Báo cáo tài chính  
Phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long                                                      Cho giai đoạn hoạt động từ ngày 01/01/2010 
Tỉnh Quảng Ninh, CHXHCN Việt Nam đến ngày 30/06/2010 
 
 

Các thuyết minh từ trang 9 đến trang 23 là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2010 

  MẪU SỐ B 01-DN 
Đơn vị: USD 

 

Mã số Thuyết 
 minh

30/06/2010 31/12/2009

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 14.752.138         15.604.742      
(100=110+130+140+150)

I. Tiền 110 4 1.247.769            2.701.026        
1. Tiền 111 1.247.769              2.701.026           

II. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 12.223.703         11.600.949      
1. Phải thu khách hàng   131 5 8.103.658              8.339.387           
2. Trả trước cho người bán 132 4.449.324              3.689.952           
3. Các khoản phải thu khác 135 10.292                   4.070                  
4. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 139 (339.571)                (432.460)            

III. Hàng tồn kho  140 6 1.230.684            1.242.694        
1. Hàng tồn kho 141 1.262.732              1.292.398           
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (32.048)                  (49.704)              

IV. Tài sản ngắn hạn khác 150 49.982                 60.073              
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 14.745                   46.674                
2. Tài sản ngắn hạn khác 158 35.237                   13.399                

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 46.198.674         44.410.896      
(200 = 220+240+250+260)

I. Tài sản cố định 220 39.731.472         38.516.692      
1. Tài sản cố định hữu hình  221 7 19.809.752            19.965.402         

- Nguyên giá 222 26.135.267        25.706.292     
- Giá trị hao mòn lũy kế 223 (6.325.515)         (5.740.890)     

2. Tài sản cố định vô hình  227 8 2.758.381              2.889.651           
- Nguyên giá 228 4.726.706          4.726.706       
- Giá trị hao mòn lũy kế 229 (1.968.325)         (1.837.055)     

3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 9 17.163.339            15.661.639         
II. Bất động sản đầu tư 240 1.823.788            1.462.213        

- Nguyên giá 241 1.973.156              1.588.917           
- Giá trị hao mòn lũy kế 242 (149.368)                (126.704)            

III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 419.411               419.411            
1. Đầu tư dài hạn khác 258 10 419.411                 419.411              

IV. Tài sản dài hạn khác 260 4.224.003            4.012.580        
1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 4.115.888              3.904.465           
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 108.115                 108.115              

270 60.950.812         60.015.638      

TÀI SẢN

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)
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CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA                                                                  Báo cáo tài chính  
Phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long                                                      Cho giai đoạn hoạt động từ ngày 01/01/2010 
Tỉnh Quảng Ninh, CHXHCN Việt Nam đến ngày 30/06/2010 
 
 

Các thuyết minh từ trang 9 đến trang 23 là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo) 
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2010 

  MẪU SỐ B 01-DN 
Đơn vị: USD 

 

Mã số Thuyết 
minh

30/06/2010 31/12/2009

A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) 300 15.588.849         12.699.276      
I. Nợ ngắn hạn  310 12.586.524         9.268.227        

1. Vay và nợ ngắn hạn 311 12 5.121.593              3.998.905           
2. Phải trả người bán   312 935.184                 891.485              
3. Người mua trả tiền trước 313 5.024                     4.727                  
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước  314 13 3.279.133              2.975.534           
5. Phải trả người lao động 315 181.581                 396.055              
6. Chi phí phải trả 316 55.216                   31.066                
7. Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 2.974.389              970.455              
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 34.404                   -                     

II. Nợ dài hạn 330 3.002.325            3.431.049        
1. Phải trả dài hạn khác 333 295.716                 289.573              
2. Vay và nợ dài hạn 334 14 2.404.686              2.844.121           
3. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 270.967                 284.243              
4. Doanh thu chưa thực hiện 338 30.956                   13.112                

B. NGUỒN VỐN (400= 410) 400 45.361.963         47.316.362      
I. Vốn chủ sở hữu 410 15 45.361.963         47.316.362      

1. Vốn điều lệ 411 35.172.907            35.172.907         
2. Thặng dư vốn cổ phần 412 8.522.698              8.522.698           
3. Quỹ dự phòng tài chính 418 498.615                 398.937              
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 1.167.743              3.221.820           

440 60.950.812         60.015.638      

NGUỒN VỐN    

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440= 300+400)
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dương Khánh Nam 
Tổng Giám đốc 
 

Ngày 15 tháng 8 năm 2010 

   Nguyễn Linh Chi 
Kế toán trưởng 
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CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA                                                                  Báo cáo tài chính  
Phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long                                                      Cho giai đoạn hoạt động từ ngày 01/01/2010 
Tỉnh Quảng Ninh, CHXHCN Việt Nam đến ngày 30/06/2010 
 
 

Các thuyết minh từ trang 9 đến trang 23 là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 
Cho giai đoạn hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 đến ngày 30 tháng 06 năm 2010 

 
 MẪU SỐ B 02-DN 

Đơn vị: USD 
 

CHỈ TIÊU Mã số Thuyết 
 minh

Cho giai đoạn 
từ 01/01/2010 
đến 30/06/2010

Cho giai đoạn 
từ 01/01/2009 
đến 30/06/2009

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 2.976.972 5.155.640
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 312.890 810.087
    Thuế tiêu thụ đặc biệt 08 312.890 810.087

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
(10=01-02)

10 16 2.664.082 4.345.553

4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp 11 1.862.048 1.674.020
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 20 802.034 2.671.533
6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 536.717 341.784
7. Chi phí tài chính 22 275.094 370.851
8. Chi phí bán hàng 24 550.015 681.385
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 811.258 970.872
10. (Lỗ) lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 (297.616) 990.209
   (30 = 20+(21-22)-(24+25))
11. Thu nhập khác 31 59.214 54.349
12. Chi phí khác 32 104.719 87.771
13. Lỗ khác (40=31-32) 40 (45.505) (33.422)
14. Tổng (lỗ) lợi nhuận kế toán trước thuế 50 (343.121) 956.787
     (50=30+40)
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 51 17 -                           284.040

16. (Lỗ) lợi nhuận sau thuế (60=50-51) 60 (343.121) 672.747
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 18 (0,01)                        0,02                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dương Khánh Nam 
Tổng Giám đốc 
 
Ngày 15 tháng 8 năm 2010 

   Nguyễn Linh Chi 
Kế toán trưởng 
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Các thuyết minh từ trang 9 đến trang 23 là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính 

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 
Cho giai đoạn hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 đến ngày 30 tháng 06 năm 2010 

 
MẪU SỐ B 03-DN 

Đơn vị: USD 

CHỈ TIÊU Mã số Cho giai đoạn 
từ 01/01/2010 
đến 30/06/2010

Cho giai đoạn 
từ 01/01/2009 
đến 30/06/2009

I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH   
1. (Lỗ) lợi nhuận trước thuế 01 (343.121)            956.787             
2. Điều chỉnh cho các khoản:

Khấu hao tài sản cố định 02 699.310               601.296               
Các khoản dự phòng 03 (92.889)                -                          
Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 04 (287.933)              142.742               
Lỗ từ thanh lý tài sản cố định 05 -                           3.956                   
Chi phí lãi vay 06 204.204               180.378               

3.  Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn 
     lưu động 08 179.571             1.885.159         

(Tăng) giảm các khoản phải thu 09 (529.865)              1.170.515            
Giảm hàng tồn kho 10 12.010                 222.606               
(Giảm) các khoản phải trả 11 (136.089)              (2.965.803)          
Giảm chi phí trả trước 12 10.091                 52.825                 
Tiền lãi vay đã trả 13 (402.515)              (209.156)             
Tiền (chi), thu khác cho hoạt động kinh doanh 16 (13.276)                467                      

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 (880.073)            156.613             

II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài 
    hạn khác 21 (1.544.370)           (2.855.038)          
2.Tiền thu từ thanh lý TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 22 -                           9.104                   

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (1.544.370)         (2.845.934)        
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 4.256.592            5.326.653            
2. Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (3.573.339)           (2.537.288)          

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 683.253             2.789.365         
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 50 (1.741.190)         100.044             
Tiền tồn đầu kỳ 60 2.701.026          198.146             
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ 61 287.933               -                          
Tiền tồn cuối kỳ 70 1.247.769          298.190             

 
 
Thông tin bổ sung cho các khoản phi tiền tệ 
 
 

Tiền dùng để mua tài sản cố định và chi phí xây dựng cơ bản dở dang trong kỳ không bao gồm số tiền 437.985 
USD (2009: 1.492.474 USD) là số tiền dùng để mua thêm tài sản cố định phát sinh trong kỳ mà chưa được 
thanh toán và đã bao gồm số tiền 2.135.979 USD (2009: 3.705.466 USD) trả trước cho nhà cung cấp để mua 
tài sản cố định và tài sản dài hạn khác. Vì vậy, một khoản tiền tương ứng đã được điều chỉnh trên phần tăng, 
giảm các khoản phải trả, các khoản phải thu tương ứng.  
 
 
 
 
Dương Khánh Nam 
Tổng Giám đốc 
 

Ngày 15 tháng 8 năm 2010 

   Nguyễn Linh Chi 
Kế toán trưởng 
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1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT 
 
 Hình thức sở hữu vốn 
 

Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (gọi tắt là “Công ty”) là công ty cổ phần được chuyển đổi hình 
thức hoạt động từ công ty liên doanh nước ngoài theo Nghị định số 38/2003/NĐ-CP của Chính phủ 
ngày 15/4/2003 về việc chuyển đổi một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo 
hình thức công ty cổ phần và Thông tư liên tịch số 08/TTLT-BKH-BTC của Bộ Kế hoạch - Đầu tư và 
Bộ Tài chính ngày 29/12/2003 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2003/NĐ-CP. Ngày 15/06/2005, 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cấp Giấy phép đầu tư số 953 CPH/GP cho phép Công ty Liên doanh TNHH 
Quốc tế Hoàng Gia chuyển thành Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia với mệnh giá cổ phần, vốn điều 
lệ và tổng số lượng cổ phần như sau: 

 
-  Mệnh giá cổ phần: 01 Đô la Mỹ/cổ phần 
-  Vốn điều lệ: 21.000.000 Đô la Mỹ 
-  Tổng số lượng cổ phần: 21.000.000 cổ phần 
 
Ngày 14/03/2006, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cấp Giấy phép đầu tư sửa đổi số 953 CPH/GPĐC1 chấp 
thuận việc chuyển đổi đồng tiền ghi mệnh giá cổ phiếu của Công ty. Theo đó, mệnh giá cổ phần, vốn 
điều lệ và tổng số lượng cổ phần của Công ty là: 
 
-  Mệnh giá cổ phần: 10.000 VND/cổ phần  
-  Vốn điều lệ: 332.136.000.000 VND 
-  Tổng số lượng cổ phần: 33.213.600 cổ phần 
 
Ngày 28/01/2008, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư sửa đổi số 
953/GCNĐC3/22/1 chấp thuận tăng vốn điều lệ của Công ty. Theo đó, mệnh giá cổ phần, vốn điều lệ 
và tổng số lượng cổ phần của Công ty là:  
 
-  Mệnh giá cổ phần: 10.000 VND/cổ phần  
-  Vốn điều lệ: 410.319.760.000 VND 
-  Tổng số lượng cổ phần: 41.031.976 cổ phần 
 
Ngày 01/07/2008, Công ty nhận được Giấy chứng nhận đầu tư đăng ký lại số 221.032.000.118 do Ủy 
ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cấp cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của 
Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư 2005. 
 
Ngày 30/10/2008, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư sửa đổi lần 1 số 
221.032.000.118 chấp thuận tăng vốn điều lệ của Công ty. Theo đó, mệnh giá cổ phần, vốn điều lệ và 
tổng số lượng cổ phần của Công ty là:  
 
-  Mệnh giá cổ phần: 10.000 VND/cổ phần  
-  Vốn điều lệ: 514.381.130.000 VND 
-  Tổng số lượng cổ phần: 51.438.113 cổ phần 

 
Ngày 30/6/2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã cấp cho Công ty Giấy chứng nhận đầu tư sửa 
đổi lần 2 số 221.032.000.118 về thay đổi vốn của cổ đông sáng lập. 
 
Ngày 22/9/2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã cấp cho Công ty Giấy chứng nhận đầu tư sửa 
đổi lần 3 số 221.032.000.118. Theo đó, vốn đầu tư là 730.473.560.000 VND; mệnh giá cổ phần, vốn 
điều lệ và tổng số lượng cổ phần của Công ty là: 
 
-  Mệnh giá cổ phần: 10.000 VND/cổ phần  
-  Vốn điều lệ: 565.814.070.000 VND  

 -     Tổng số lượng cổ phần: 56.581.407 cổ phần 
 
Chủ sở hữu (Công ty mẹ) của Công ty là Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Khải Tiệp. Công ty mẹ của cả 
Tập đoàn là Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Khải Tiệp. 
 

Tổng số nhân viên của Công ty tại ngày 30/06/2010 là 1.109 người (tại ngày 31/12/2009: 1.170 người). 
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1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT (Tiếp theo) 
 
 Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính 

 
Công ty hoạt động trong ngành kinh doanh khách sạn. 
 
Hoạt động chính của Công ty là xây dựng và kinh doanh một khu khách sạn đạt tiêu chuẩn năm sao, 
kinh doanh trò chơi có thưởng dành riêng cho người nước ngoài cùng các hoạt động vui chơi giải trí tại 
phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ngoài ra, Công ty được phép làm Đại lý đổi 
ngoại tệ theo Giấy chứng nhận số 1060/NHNN-QNN1 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh 
Quảng Ninh cấp ngày 28 tháng 11 năm 2008. 
 
 

2. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ KỲ KẾ TOÁN 
 

Cơ sở lập báo cáo tài chính 
 

Báo cáo tài chính kèm theo được trình bày bằng Đô la Mỹ (USD), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp 
với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế 
toán tại Việt Nam. Việc trình bày báo cáo tài chính bằng Đô la Mỹ đã được đăng ký và được Bộ Tài 
chính chấp thuận tại Công văn số 355/TC-CĐKT ngày 13/11/2000. Ban Giám đốc điều hành Công ty 
cho rằng việc trình bày báo cáo tài chính của Công ty bằng Đô la Mỹ là cần thiết để phản ánh bản chất 
kinh tế của các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. 
 
Trong kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 đến ngày 30 tháng 6 năm 2010, kết quả kinh doanh 
của Công ty lỗ 343.121 USD và lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm (-) 1.741.190 USD. Tuy nhiên, Ban 
Giám đốc điều hành đã có kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng thêm khoảng 14 triệu USD vốn trong 
Quý 3 năm 2010, ngân hàng nước ngoài cũng đã đồng ý cho vay khoảng 1,5 triệu USD và một số 
khoản vay ngắn hạn với tổng giá trị khoảng 3 triệu USD đã được tái cơ cấu thời hạn trả nợ. Vì vậy, 
Ban Giám đốc điều hành quyết định lập báo cáo tài chính trên cơ sở giả định Công ty sẽ tiếp tục hoạt 
động trong tương lai gần. 
 
Kỳ kế toán 
 
Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12. Báo cáo tài 
chính giữa niên độ này được lập cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 đến ngày 30 tháng 6 
năm 2010. 

  
3.         TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU 

 
Sau đây là các chính sách kế toán chủ yếu được Công ty áp dụng trong việc lập báo cáo tài chính: 
 
Ước tính kế toán  
 
Việc lập báo cáo tài chính tuân thủ theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt 
Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam yêu cầu Ban Giám đốc điều hành phải có 
những ước tính và giả định ảnh hưởng đến số liệu báo cáo về công nợ, tài sản và việc trình bày các 
khoản công nợ và tài sản tiềm tàng tại ngày lập báo cáo tài chính cũng như các số liệu báo cáo về 
doanh thu và chi phí trong suốt kỳ hoạt động. Kết quả hoạt động kinh doanh thực tế có thể khác với các 
ước tính, giả định đặt ra. 

 
Tiền và các khoản tương đương tiền 
 

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi không kỳ hạn, các 
khoản đầu tư ngắn hạn có khả năng thanh khoản cao, dễ dàng chuyển đổi thành tiền và ít có rủi ro liên 
quan đến việc biến động giá trị. 
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3.         TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (Tiếp theo) 
 

  Các khoản phải thu và dự phòng nợ khó đòi 
 

Dự phòng phải thu khó đòi được trích lập cho những khoản phải thu đã quá hạn thanh toán từ sáu 
tháng trở lên, hoặc các khoản thu mà người nợ khó có khả năng thanh toán do bị thanh lý, phá sản hay 
các khó khăn tương tự.  

 
Riêng đối với các khoản phải thu từ hoạt động của Câu lạc bộ Quốc tế Hoàng Gia, dự phòng phải thu 
khó đòi được trích lập dựa trên thời gian từ khi bắt đầu cho nợ, cụ thể như sau: 

 
Thời gian nợ (tháng)                         Tỷ lệ dự phòng (%) 
0 – 1     3 
1 – 2    6,25 
2 – 3    12,50 
3 - 4     25 
4 – 5    50 
5 – 6     75 
Trên 6 tháng   100 

 
 
 Hàng tồn kho 
 

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. 
Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp và chi phí 
sản xuất chung, nếu có, để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá gốc của hàng tồn 
kho được xác định như sau: 
 
 
Loại hàng tồn kho     Phương pháp tính giá 
Hàng ăn      Nhập trước - Xuất trước 
Hàng giải khát     Bình quân gia quyền 
Hàng lưu niệm, mỹ nghệ    Giá đích danh 
Vật tư khác     Nhập trước - Xuất trước 
 
Giá trị thuần có thể thực hiện được được xác định bằng giá bán ước tính trừ các chi phí để hoàn thành 
cùng chi phí tiếp thị, bán hàng và phân phối phát sinh.  
 
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho của Công ty được trích lập theo các quy định kế toán hiện hành. Theo 
đó, Công ty được phép trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho lỗi thời, hỏng, kém phẩm chất và 
trong trường hợp giá trị thực tế của hàng tồn kho cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được tại thời 
điểm kết thúc kỳ kế toán. 
 
Tài sản cố định hữu hình và khấu hao 

 

Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. 
 

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp 
đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.  
 

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do tự làm, tự xây dựng bao gồm chi phí xây dựng, chi phí sản xuất 
thực tế phát sinh cộng chi phí lắp đặt và chạy thử. 
 

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng 
ước tính, cụ thể như sau: 

 Số năm
Nhà xưởng và vật kiến trúc 35 
Máy móc và thiết bị 5 - 12 
Thiết bị văn phòng 5 - 12 
Phương tiện vận tải 8 - 12 

 Tài sản khác 4 - 12 
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3.        TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (Tiếp theo) 
  
 Tài sản cố định vô hình và khấu hao  
 

 

Quyền sử dụng đất 
 

Tài sản cố định vô hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế, thể hiện giá trị 
quyền sử dụng 8,6 ha đất; 8 ha bãi cát bờ biển và 10,8 ha mặt nước tiếp giáp bờ biển tại phường Bãi 
Cháy - TP. Hạ Long trong thời gian của Giấy phép đầu tư là 26 năm và 7 tháng bắt đầu từ ngày 
13/08/1994. Quyền sử dụng đất được phân bổ theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian sử 
dụng lô đất. 
 

 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 
 

Các tài sản đang trong quá trình xây dựng phục vụ mục đích sản xuất, cho thuê, quản trị hoặc cho bất 
kỳ mục đích nào khác được ghi nhận theo giá gốc. Chi phí này bao gồm chi phí dịch vụ và chi phí lãi 
vay có liên quan phù hợp với chính sách kế toán của Công ty. Việc tính khấu hao của các tài sản này 
được áp dụng giống như với các tài sản khác, bắt đầu từ khi tài sản ở vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. 
 
Bất động sản đầu tư 

 
Bất động sản đầu tư bao gồm quyền sử dụng đất và nhà xưởng, vật kiến trúc do Công ty nắm giữ nhằm 
mục đích thu lợi từ việc cho thuê hoặc chờ tăng giá được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn 
lũy kế. Nguyên giá của bất động sản đầu tư được mua bao gồm giá mua và các chi phí liên quan trực 
tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. 

 

Bất động sản đầu tư được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trên thời gian hữu dụng ước tính 
trong vòng 35 năm.   

 
 Các khoản trả trước dài hạn 

 

Chi phí trả trước dài hạn của Công ty bao gồm: Giá trị còn lại của các khoản chi phí trước hoạt động, 
giá trị công cụ, dụng cụ chờ phân bổ. Chi phí trước hoạt động là các khoản chi phí như: Chi phí thành 
lập, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo. 
• Chi phí trước hoạt động: Công ty đã thực hiện chính sách phân bổ chi phí trước hoạt động theo 

hướng dẫn tại Công văn số 392/TC-TCDN ngày 10/01/2003 của Bộ Tài chính, cụ thể như sau: 
+ Chi phí trước hoạt động của Công ty sẽ được phân bổ cho từng hạng mục công trình căn cứ 

trên cơ sở tỷ lệ vốn đầu tư của mỗi công trình trong tổng số vốn đầu tư của Công ty. Đối với 
những công trình chưa hoàn thành và chưa đưa vào sử dụng thì chưa phân bổ chi phí trước 
hoạt động tương ứng. Theo đó, Công ty chưa bắt đầu thực hiện phân bổ chi phí trước hoạt 
động liên quan đến hạng mục khách sạn Four Points - Sheraton vào chi phí sản xuất kinh 
doanh trong kỳ do tại thời điểm này công trình khách sạn chưa được hoàn thành. 

+ Chi phí trước hoạt động của các công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng được 
phân bổ vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian ba (03) năm kể từ khi bắt 
đầu đưa công trình vào sử dụng. 

• Công cụ, dụng cụ liên quan tới nhiều chu kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh được phân bổ theo tỷ 
lệ 30%/năm. 

  
  



CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA                                                                  Báo cáo tài chính  
Phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long                     Cho giai đoạn hoạt động từ ngày 01/01/2010  
Tỉnh Quảng Ninh, CHXHCN Việt Nam đến ngày 30/06/2010 
 

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)  MẪU SỐ B 09-DN 
Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo 
 

 13

3.         TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (Tiếp theo) 
 

Ghi nhận doanh thu 
 

Doanh thu đối với hoạt động của Câu lạc bộ Quốc tế Hoàng Gia được xác định theo ngày đối với hoạt 
động chơi bài tại bàn chơi và mười ngày một lần đối với hoạt động kinh doanh bằng máy nạp xèng, cụ 
thể: 
 

• Doanh thu hoạt động chơi bài tại bàn chơi được ghi nhận trên cơ sở số chênh lệch giữa số chip 
cuối ca trừ số chip đầu ca tại từng bàn chơi cộng (+) số chip chuyển từ bàn chơi vào quầy trừ (-) số 
chip chuyển từ quầy ra bàn chơi. Kết quả này không phụ thuộc vào việc đã thu được tiền hay chưa. 

• Doanh thu hoạt động kinh doanh bằng máy nạp xèng bằng số tiền thu được do đổi cho khách tại 
quầy thu ngân trước khi chơi trừ đi số tiền trả lại cho khách. 

 
Doanh thu đối với các hoạt động dịch vụ khác như: bán hàng ăn, giải khát, bán vé trên bờ, cho thuê 
phòng biệt thự được ghi nhận khi kết quả giao dịch được xác định một cách đáng tin cậy và Công ty có 
khả năng thu được các lợi ích kinh tế từ giao dịch này. Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi 
có bằng chứng về tỷ lệ dịch vụ cung cấp được hoàn thành tại ngày kết thúc kỳ kế toán. 

 
 Ngoại tệ   
 

Các nghiệp vụ phát sinh bằng các loại ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh nghiệp 
vụ. Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ các nghiệp vụ này được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động 
kinh doanh. 

 

Số dư các tài sản bằng tiền và công nợ phải thu, phải trả có gốc ngoại tệ tại ngày kết thúc niên độ kế 
toán được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày này. Chênh lệch tỷ giá phát sinh do đánh giá lại các tài 
khoản này được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh 
giá lại các số dư tại ngày kết thúc niên độ kế toán không được dùng để chia cho chủ sở hữu. 

Ngày 15 tháng 10 năm 2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 201/2009/TT-BTC hướng dẫn xử 
lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp. Thông tư số 201/2009/TT-BTC quy định việc ghi 
nhận các khoản chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ cuối niên độ kế toán có sự 
khác biệt so với Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 10 (VAS 10) “Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá 
hối đoái”. Theo hướng dẫn tại Thông tư số 201/2009/TT-BTC, việc xử lý chênh lệch tỷ giá được thực 
hiện như sau: 

• Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ việc đánh giá lại các khoản tiền, phải thu và phải trả ngắn hạn có 
gốc ngoại tệ tại ngày kết thúc niên độ không được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh 
trong kỳ mà ghi nhận trên khoản mục chênh lệch tỷ giá hối đoái thuộc mục vốn chủ sở hữu trên 
bảng cân đối kế toán.  

• Chênh lệch phát sinh từ việc đánh giá lại các khoản phải trả dài hạn được ghi nhận vào kết quả 
hoạt động kinh doanh trong kỳ. Trong trường hợp Công ty bị lỗ, công ty có thể phân bổ một phần 
khoản lỗ chênh lệch tỷ giá trong vòng 5 năm tiếp theo sau khi đã trừ đi phần chênh lệch tỷ giá 
phát sinh tương ứng với phần nợ dài hạn đến hạn trả. 

 

Nếu áp dụng ghi nhận chênh lệch tỷ giá theo Thông tư số 201/2009/TT-BTC, lỗ kế toán trước thuế 
của Công ty cho giai đoạn hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 đến ngày 30 tháng 6 năm 2010 sẽ 
tăng 200.596 USD và khoản mục “Vốn chủ sở hữu” trên bảng cân đối kế toán của Công ty tại ngày 
30 tháng 6 năm 2010 giảm một khoản tương ứng. Ban Giám đốc điều hành Công ty quyết định không 
áp dụng việc ghi nhận chênh lệch tỷ giá theo hướng dẫn tại Thông tư số 201/2009/TT-BTC và tin 
tưởng việc áp dụng theo VAS 10 sẽ phản ánh hợp lý hơn tình hình tài chính và kết quả kinh doanh 
của Công ty cho giai đoạn hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 đến ngày 30 tháng 6 năm 2010. 
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3.         TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (Tiếp theo) 
 
 Chi phí đi vay 

 
Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc mua, đầu tư xây dựng hoặc sản xuất những tài sản cần một 
thời gian tương đối dài để hoàn thành đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh được cộng vào nguyên giá tài 
sản cho đến khi tài sản đó được đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh. Các khoản thu nhập phát sinh từ 
việc đầu tư tạm thời các khoản vay được ghi giảm nguyên giá tài sản có liên quan. 
 
Tất cả các chi phí lãi vay khác được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi phát sinh. 

   
 Các khoản dự phòng 

 
Các khoản dự phòng được ghi nhận khi Công ty có nghĩa vụ nợ hiện tại do kết quả từ một sự kiện đã 
xảy ra, và Công ty có khả năng phải thanh toán nghĩa vụ này. Các khoản dự phòng được xác định trên 
cơ sở ước tính của Ban Giám đốc điều hành về các khoản chi phí cần thiết để thanh toán nghĩa vụ nợ 
này tại ngày kết thúc kỳ kế toán. 
 
Chính sách tín dụng đối với hoạt động của Câu lạc bộ Quốc tế Hoàng Gia 

 

Ngày 01 tháng 01 năm 2010, Hội đồng Quản trị đã ban hành chính sách tín dụng sửa đổi đối với hoạt 
động của Câu lạc bộ Quốc tế Hoàng Gia. Theo đó, tổng hạn mức tín dụng không vượt quá 9 triệu USD, 
các khoản nợ từ 1,5 triệu USD trở lên phải có tài sản đảm bảo ít nhất là 50% giá trị khoản nợ, thời hạn 
cho nợ tối đa là 1 năm đối với các khoản nợ có tài sản đảm bảo và tối đa là 6 tháng đối với các khoản 
nợ không có tài sản đảm bảo. Khách hàng được cho nợ dưới dạng chip để chơi tại Câu lạc bộ Quốc tế 
và được hoàn trả bằng chip hoặc bằng tiền. 

 
 Thuế 

 
Thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại và số thuế hoãn lại. 
 

Số thuế hiện tại phải trả được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong kỳ. Thu nhập chịu thuế khác với 
lợi nhuận thuần được trình bày trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vì thu nhập chịu thuế không 
bao gồm các khoản thu nhập hay chi phí tính thuế hoặc được khấu trừ trong các năm khác (bao gồm cả 
lỗ mang sang, nếu có) và ngoài ra không bao gồm các chỉ tiêu không chịu thuế hoặc không được khấu 
trừ. 
 
Việc xác định thuế thu nhập của Công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, những 
quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế thu nhập doanh nghiệp tùy 
thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền. 
 
Thuế thu nhập hoãn lại được tính trên các khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và cơ sở tính thuế thu 
nhập của các khoản mục tài sản hoặc công nợ trên báo cáo tài chính và được ghi nhận theo phương 
pháp bảng cân đối kế toán. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phải được ghi nhận cho tất cả các khoản 
chênh lệch tạm thời còn tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận 
tính thuế trong tương lai để khấu trừ các khoản chênh lệch tạm thời. 
 
Thuế thu nhập hoãn lại được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi 
hay nợ phải trả được thanh toán. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động 
kinh doanh trừ trường hợp khoản thuế đó có liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ 
sở hữu. Trong trường hợp đó, thuế thu nhập hoãn lại cũng được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu.  
 
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả được bù trừ khi Công ty có quyền 
hợp pháp để bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải nộp và khi 
các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả liên quan tới thuế thu nhập 
doanh nghiệp được quản lý bởi cùng một cơ quan thuế và Công ty có dự định thanh toán thuế thu nhập 
hiện hành trên cơ sở thuần. 
 
Các loại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam. 
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3

4. TIỀN  
30/06/2010 31/12/2009

USD USD

Tiền mặt 853.904                     1.632.472                  
Tiền gửi ngân hàng 389.962                     1.064.992                  
Tiền đang chuyển 3.90                         3.562                         

1.247.769               2.701.026                
 

 
5. PHẢI THU KHÁCH HÀNG 

30/06/2010 31/12/2009
USD USD

Phải thu khách chơi tại CLB Quốc tế Hoàng Gia (*) 7.900.510                  8.184.831                  
Phải thu các hoạt động kinh doanh khác 203.148                     154.556                     

8.103.658               8.339.387               
 

(*) Đây là các khoản nợ phải thu khách chơi tại câu lạc bộ, các khoản vay này được thực hiện theo quy chế 
tín dụng của Công ty như trình bày tại Thuyết minh số 3.  

 
6. HÀNG TỒN KHO 

           

30/06/2010 31/12/2009
USD USD

Nguyên liệu, vật liệu 1.041.569                  1.047.253                  
Hàng hóa 221.163                     245.145                     

1.262.732                1.292.398                
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (32.048)                     (49.704)                     

Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho 1.230.684               1.242.694                
 

 
7. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH 

 Đơn vị: USD 
 

 Nhà xưởng,
vật kiến trúc 

 Máy móc, 
thiết bị 

Phương 
tiện 

vận tải 
 Thiết bị

văn phòng 

 Tài sản 
cố định 

khác 
Cộng 

Nguyên giá 

Tại ngày 01/01/2010 18.808.676   5.122.833     667.946    740.716   366.121 25.706.292 
Tăng do mua sắm -                -                -            782          -         782             
Tăng từ XDCB 440.612        -                -            -          -         440.612      
Thanh lý trong kỳ -                7.544            -            4.875       -         12.419        
Tại ngày 30/06/2010 19.249.288   5.115.289     667.946    736.623   366.121 26.135.267 

Giá trị hao mòn lũy kế

Tại ngày 01/01/2010 2.713.074     1.899.426     359.361    590.350   178.679 5.740.890   
Khấu hao trong kỳ 270.147        230.936        43.365      24.910     27.686   597.044      
Thanh lý trong kỳ -                7.544            -            4.875       -         12.419        
Tại ngày 30/06/2010 2.983.221     2.122.818     402.726    610.385   206.365 6.325.515   

Giá trị còn lại 

Tại ngày 30/06/2010 16.266.067   2.992.471     265.220    126.238   159.756 19.809.752 
Tại ngày 31/12/2009 16.095.602   3.223.407     308.585    150.366   187.442 19.965.402 
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7. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH (Tiếp theo) 
 

Trong số nhà xưởng và máy móc, thiết bị có một số nhà xưởng và máy móc, thiết bị tạm thời không sử 
dụng với giá trị còn lại tại ngày 30/06/2010 là 180.839 USD (31/12/2009: 345.135 USD). 
 
Như trình bày tại Thuyết minh số 12 và 14, Công ty đã thế chấp vật kiến trúc, máy móc, thiết bị và 
phương tiện vận tải với giá trị còn lại tại ngày 30/06/2010 là 26.323.835 USD để đảm bảo cho các 
khoản vay ngân hàng. 
 
Nguyên giá của phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị và thiết bị văn phòng bao gồm các phương tiện, 
thiết bị đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng với giá trị tại ngày 30/06/2010 là 1.152.750 USD 
(31/12/2009: 1.147.629 USD). 

 
 
8. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH 

Đơn vị: USD 
 

 Quyền 
sử dụng đất 

 Phần mềm 
kế toán Tổng

NGUYÊN GIÁ
Tại ngày 01/01/2010 4.650.000                 76.706                      4.726.706                 
Tại ngày 30/06/2010 4.650.000 76.706 4.726.706

GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ
Tại ngày 01/01/2010 1.818.951                 18.104                      1.837.055                 
Khấu hao trong kỳ 125.824                    5.446                        131.270                    
Tại ngày 30/06/2010 1.944.775 23.550 1.968.325

GIÁ TRỊ CÒN LẠI
Tại ngày 30/06/2010 2.705.225                 53.156                      2.758.381                 
Tại ngày 31/12/2009 2.831.049                 58.602                      2.889.651                 

 
 

Như trình bày tại Thuyết minh số 12 và 14, Công ty đã thế chấp toàn bộ quyền sử dụng đất để đảm bảo 
cho các khoản vay tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân. 

 
 
9. CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG 
 

 Cho giai đoạn từ 
01/01/2010 

đến 30/06/2010 

 Cho giai đoạn từ 
01/01/2009 

đến 30/06/2009 
USD USD

Tại ngày 1 tháng 1 15.661.639                12.689.327                
Tăng trong kỳ 2.496.543                  4.582.303                  

(824.851)                   (3.194.992)                
Giảm khác (169.992)                   (23.653)                     
Tại ngày 30 tháng 6 17.163.339              14.052.985              

Kết chuyển sang TSCĐ và bất động sản đầu tư

 
 

Như trình bày tại Thuyết minh số 14, Công ty đã thế chấp khách sạn Four Points - Sheraton với giá trị 
là 11.358.462 USD. 
  
 

10. ĐẦU TƯ DÀI HẠN KHÁC 
 

Đầu tư dài hạn khác là giá trị khoản tiền góp vốn vào Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng 
Gia, tương ứng với 5% vốn điều lệ của công ty này. Tại ngày lập báo cáo tài chính này, không có giá 
thị trường tin cậy để xem xét trích lập dự phòng giảm giá. Tuy nhiên, Ban Giám đốc điều hành tin 
tưởng rằng không có khoản giảm giá trị đáng kể nào ảnh hưởng tới khoản đầu tư này tại ngày 
30/06/2010. 
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11. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN 
30/06/2010 31/12/2009

USD USD

Sửa chữa lớn tài sản cố định 159.005                     15.348                       
Công cụ, dụng cụ 161.274                     187.971                     
Chi phí trước hoạt động - khách sạn Four Points - 
Sheraton (*)

3.795.609                  3.701.146                  

4.115.888               3.904.465               
 

(*)     Theo hướng dẫn tại Công văn số 392/TC-TCĐN ngày 10/01/2003 của Bộ Tài chính, chi phí trước hoạt 
động của hạng mục Khách sạn Four Points - Sheraton chưa được phân bổ cho đến khi khách sạn này 
được đưa vào hoạt động kinh doanh. Tại ngày 30/06/2010, khách sạn này chưa được đưa vào hoạt 
động. 

 
 

12. CÁC KHOẢN VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN 
  

30/06/2010 31/12/2009
 USD  USD 

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân (1)        1.470.646        1.666.604 

Ngân hàng  TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hạ Long (2)        1.077.230        1.114.594 

Ngân hàng TMCP  Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh (3)           376.896           490.993 

Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Khải Tiệp (4)        1.500.000                       - 

Vay dài hạn đến hạn trả           696.821           726.714 

     5.121.593      3.998.905  
 
 

(1) Nợ ngắn hạn là khoản vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân 
dưới hình thức hợp đồng hạn mức tín dụng. Hạn mức tín dụng của hợp đồng này là 30 tỷ VND và sẽ 
hết hạn vào ngày 15/8/2010. Khoản vay này có lãi suất được điều chỉnh theo thông báo của Ngân hàng 
TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân cho từng thời kỳ. Lãi vay được trả hàng 
tháng. Khoản vay này cùng với khoản vay dài hạn tại Thuyết minh số 14 được thế chấp bằng toàn bộ 
quyền sử dụng đất của Công ty. 
 
(2) Vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hạ Long dưới hình thức hợp đồng 
hạn mức tín dụng. Hạn mức tín dụng của hợp đồng này là 20 tỷ VND. Khoản vay này có lãi suất là 
0,9%/tháng và được điều chỉnh theo thông báo lãi suất của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt 
Nam- Chi nhánh Hạ Long cho từng thời kỳ. Lãi vay được trả hàng tháng. Khoản vay này được thế 
chấp bằng máy móc, thiết bị của Công ty. 

(3) Vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh dưới hình thức hợp đồng 
hạn mức tín dụng. Hạn mức tín dụng của hợp đồng này là 7 tỷ VND.  Khoản vay này có lãi suất theo 
thông báo của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh tại thời điểm nhận 
nợ. Lãi vay được trả hàng tháng. Khoản vay này được đảm bảo bằng tài sản bao gồm hệ thống máy 
phát điện, hệ thống điều hòa. 

(4) Vay Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Khải Tiệp dưới hình thức hợp đồng hạn mức tín dụng. Hạn 
mức cho vay của hợp đồng này là 4.000.000 USD. Khoản vay này có lãi suất tính theo lãi suất cho vay 
bằng Đô la Mỹ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại thời điểm giải ngân. Lãi vay được trả hàng 
tháng. Thời hạn cho vay là 365 ngày bắt đầu tính từ ngày giải ngân. 
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13. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC 
 

30/06/2010 31/12/2009
USD USD

Thuế giá trị gia tăng 351.020                     335.358                     
Thuế tiêu thụ đặc biệt 2.059.252                  1.806.180                  
Thuế thu nhập doanh nghiệp 790.475                     817.043                     
Thuế khác 78.386                       16.953                       

3.279.133 2.975.534
 

 
 
14. CÁC KHOẢN VAY VÀ NỢ DÀI HẠN 
 

30/06/2010 31/12/2009
 USD  USD 

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân (1)        2.404.686        2.835.544 

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh                       -               8.577 

     2.404.686      2.844.121  
 
(1) Hợp đồng vay dài hạn số 01/2008/Sheraton ngày 18/12/2008 để đầu tư xây dựng Khách sạn Four 
Points - Sheraton. Hạn mức cho vay là 70 tỷ VND; thời hạn cho vay là 72 tháng kể từ ngày rút vốn đầu 
tiên, thời gian ân hạn là 6 tháng. Lãi suất trong thời gian ân hạn là 13,5%, lãi suất sau thời gian ân hạn 
bằng 150% lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố trong từng năm trừ (-) 1%/năm 
và đảm bảo không thấp hơn lãi suất sàn cho vay do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam công bố 
trong từng năm. Gốc vay được trả trong 22 kỳ 3 tháng và vào tháng thứ 3 của kỳ trả nợ. Khoản vay 
này được thế chấp bằng toàn bộ quyền sử dụng đất của Công ty và tài sản hình thành từ vốn vay. 

 
Các khoản vay dài hạn được hoàn trả theo lịch biểu sau: 
 

30/06/2010 31/12/2009
 USD  USD 

Trong vòng một năm           696.821           726.714 
Trong năm thứ hai           677.308           708.649 
Từ năm thứ ba đến năm thứ năm        1.727.378        2.135.472 
Sau năm năm                       -                       - 
Trừ: số phải trả trong vòng 12 tháng 
(được trình bày tại Thuyết minh số 12)         (696.821)         (726.714)

Số phải trả sau 12 tháng      2.404.686      2.844.121  
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15.        VỐN CHỦ SỞ HỮU 
 

 
Thay đổi trong vốn chủ sở hữu 

 

 Vốn điều lệ
đã góp 

 Thặng dư 
vốn cổ phần 

 Quỹ dự 
phòng 

tài chính 

 Lợi nhuận 
sau thuế

chưa phân phối Tổng 
 USD   USD   USD   USD  USD  

Tại ngày 01/01/2010 35.172.907 8.522.698      398.937          3.221.820        47.316.362 
Lỗ trong kỳ -                 -                   -                    (343.121)            (343.121)        
Trích lập các quỹ -                 -                   99.678              (99.678)              -                 
Thù lao Hội đồng 
Quản trị

-                 -                   -                    (34.404)              (34.404)          

Điều chỉnh khác (*) -                 -                   -                    (1.576.874)         (1.576.874)     
Tại ngày 30/06/2010 35.172.907 8.522.698      498.615          1.167.743        45.361.963 

 
 
(*) Theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông ngày 17/04/2010, cổ tức năm 2009 sẽ được trả bằng cổ phiếu. Tại 
ngày lập báo cáo tài chính này, Công ty chưa hoàn thành việc trả cổ tức bằng cổ phiếu. Vì vậy, số cổ tức này 
đã được hạch toán giảm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và được phản ánh trên khoản mục “Phải trả, phải 
nộp khác” trên bảng cân đối kế toán. 
 
Vốn điều lệ đã góp 
 
Tình hình góp vốn của các cổ đông trong Công ty tại ngày 30/06/2010 như sau: 

 
 

Cổ đông

 '000 VND USD '000 VND
quy đổi 

Tỷ lệ USD '000 VND
quy đổi 

Tỷ lệ 

Ông Nguyễn Chính Nghĩa      37.966.230    2.396.867    37.966.230 7%    2.396.867    37.966.230 7%
Công ty TNHH Đầu tư 
Quốc tế Khải Tiệp

   297.000.000  18.472.516  297.000.000 52%  18.472.516  297.000.000 52%

Tổng Công ty Đầu tư và 
Kinh doanh vốn nhà nước

     75.140.700    4.681.469    75.140.700 13%    4.681.469    75.140.700 13%

Các nhà đầu tư khác    155.707.140    9.622.055  155.707.140 28%    9.622.055  155.707.140 28%

Cộng 565.814.070   35.172.907 565.814.070 100% 35.172.907 565.814.070 100%

 Theo Giấy Vốn đã góp 
30/06/2010 31/12/2009 chứng nhận 

đầu tư 

 
 
 
16. BỘ PHẬN THEO LĨNH VỰC KINH DOANH 

 
Công ty đã thực hiện phân cấp quản lý theo hạng mục kinh doanh. Cơ cấu tổ chức của Công ty được 
chia thành 4 bộ phận với hoạt động chính như sau:  
 
- Câu lạc bộ Quốc tế Hoàng Gia: Kinh doanh trò chơi có thưởng - đây là hoạt động mang tính chất 

thời vụ, không ổn định. Doanh thu phát sinh phụ thuộc vào số 
lượng các đoàn khách đến chơi và kết quả chơi của khách 

- Khu Biệt thự Hoàng Gia:  Cho thuê phòng nghỉ  
- Khu Công viên Hoàng Gia:  Bán vé vào cổng và các dịch vụ vui chơi trong công viên  
- Khách sạn Four Points -Sheraton:  Cho thuê phòng nghỉ  

 

Các thông tin về hoạt động kinh doanh theo bộ phận của Công ty như sau: 
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16.       BỘ PHẬN THEO LĨNH VỰC KINH DOANH (Tiếp theo) 
 

Bảng cân đối kế toán tại ngày 30/06/2010 

Câu lạc bộ Biệt thự Công viên
Khách sạn Four 
Points-Sheraton Bù trừ Tổng cộng

USD USD USD USD USD USD
Tài sản
Tài sản bộ phận 18.837.076  9.035.956   8.290.528   26.008.189           (7.515.825) 54.655.924    
Tài sản không phân bổ 6.294.888      
Tổng tài sản hợp nhất 60.950.812 

Nợ phải trả

Nợ phải trả bộ phận 5.510.481    2.829.418   1.444.155   10.903.514           (7.515.825) 13.171.743    
Nợ phải trả không phân bổ 2.417.106      
Tổng nợ phải trả hợp nhất 15.588.849 

 
Kết quả hoạt động kinh doanh cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 đến ngày 30 tháng 6 năm 
2010 

Câu lạc bộ Biệt thự Công viên
Khách sạn Four 
Points -Sheraton Bù trừ Tổng cộng

USD USD USD USD USD USD

Doanh thu thuần 1.005.898    1.198.764   459.420      -                           -                 2.664.082      
Giá vốn bộ phận (943.755)      (620.798)     (297.495)     -                           -                 (1.862.048)     
Lợi nhuận gộp 62.143         577.966      161.925      -                           -                 802.034         

Chi phí không phân bổ (1.361.273)     
Lỗ từ hoạt động kinh doanh (559.239)      
Doanh thu từ các khoản đầu tư 536.717         
Lỗ khác (45.505)          
Chi phí tài chính (275.094)        
Lỗ trước thuế (343.121)      
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành -                     
Lỗ trong kỳ (343.121)      
% /Tổng doanh thu 
thuần 38% 45% 17% 0% 100%  
 
Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2009 

 

Câu lạc bộ Biệt thự Công viên
Khách sạn Four 
Points-Sheraton Bù trừ Tổng cộng

USD USD USD USD USD USD
Tài sản
Tài sản bộ phận 19.660.816  8.403.138   8.404.466   22.820.202           (4.866.414) 54.422.208    
Tài sản không phân bổ 5.593.430      
Tổng tài sản hợp nhất 60.015.638 

Nợ phải trả

Nợ phải trả bộ phận 5.686.935    2.472.529   1.586.329   7.715.527             (4.866.414) 12.594.906    
Nợ phải trả không phân bổ 104.370         
Tổng nợ phải trả hợp nhất 12.699.276 
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16.       BỘ PHẬN THEO LĨNH VỰC KINH DOANH (Tiếp theo) 
 

Kết quả hoạt động kinh doanh cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến ngày 30 tháng 6 năm 
2009 

 

Câu lạc bộ Biệt thự Công viên
Khách sạn Four 

Points -Sheraton Bù trừ Tổng cộng
USD USD USD USD USD USD

Doanh thu thuần 2.619.531    1.221.657   504.365      -                           -                 4.345.553      
Giá vốn bộ phận (871.922)      (540.381)     (261.717)     -                           -                 (1.674.020)     
Lợi nhuận gộp 1.747.609    681.276      242.648      -                           -                 2.671.533      

Chi phí không phân bổ 1.652.257      
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 1.019.276    
Lỗ khác (33.422)          
Chi phí tài chính (29.067)          
Lợi nhuận trước thuế 956.787       
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (284.040)        
Lợi nhuận trong kỳ 672.747       
% /Tổng doanh thu
thuần 60% 28% 12% 0% 100%

 

 
 
17. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH  
 

 Cho giai đoạn 
từ 01/01/2010 
đến 30/06/2010 

 Cho giai đoạn 
từ 01/01/2009 
đến 30/06/2009 

USD USD

(Lỗ) lợi nhuận kế toán trước thuế (343.121) 956.787
Điều chỉnh cho thu nhập chịu thuế
Trừ:
- Thu nhập không chịu thuế -                            32.961
Cộng:
- Chi phí không hợp lý cho mục đích tính thuế 40.312 212.334
Thu nhập chịu thuế (302.809) 1.136.160
Thuế suất 25% 25%
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -                                284.040
Thuế thu nhập hoãn lại -                                -                                

-                                284.040  
\ 
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18. LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU 

 

 Cho giai đoạn 
từ 01/01/2010 
đến 30/06/2010 

 Cho giai đoạn 
từ 01/01/2009 
đến 30/06/2009 

 USD USD 
(Lỗ) lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp                (343.121) 672.747
(Lỗ) lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông                (343.121) 672.747

Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ             35.172.907 32.491.895

Lãi cơ bản trên cổ phiếu                     (0,01)                      0,02 
 

 
Như đã trình bày tại Thuyết minh số 1, ngày 22/9/2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã cấp cho 
Công ty Giấy chứng nhận đầu tư sửa đổi lần 3 số 221.032.000.118. Theo đó, vốn đầu tư là 
730.473.560.000 VND, mệnh giá cổ phần, vốn điều lệ và tổng số lượng cổ phần của Công ty là: 

 
-  Mệnh giá cổ phần: 10.000 VND/cổ phần  
-  Vốn điều lệ: 565.814.070.000 VND  

 -     Tổng số lượng cổ phần: 56.581.407 cổ phần 
 
Báo cáo tài chính này được trình bày bằng Đô la Mỹ, vì vậy để tính chỉ tiêu lãi cơ bản trên cổ phiếu, 
Ban Giám đốc điều hành Công ty quyết định sử dụng mệnh giá cổ phần là 01 USD/cổ phần để tính số 
cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong giai đoạn hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 
đến ngày 30 tháng 6 năm 2009 và giai đoạn hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 đến ngày 30 
tháng 6 năm 2010.  

 
 
19. CÁC KHOẢN CAM KẾT 
 

Cam kết mua hàng 
 

Tính đến ngày 30/06/2010, tổng giá trị các hợp đồng xây dựng và lắp đặt, mua thiết bị mà Công ty đã 
ký nhưng chưa thực hiện là 7.512.256 USD (31/12/2009: 7.857.613 USD). 
 
Cam kết trả tiền thuê đất 

 
Theo Giấy phép đầu tư số 953 CPH/GP ngày 15/06/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Công ty có 
nghĩa vụ nộp tiền thuê đất, bãi cát, mặt biển cho Nhà nước Việt Nam từ tháng thứ 8 của năm thứ 27 kể 
từ ngày cấp Giấy phép đầu tư lần đầu vào ngày 13/08/1994. Giá tiền thuê được xác định theo thời giá 
tại thời điểm thực hiện thuê. 
 
 

20. NGHIỆP VỤ VÀ SỐ DƯ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN 
 

Trong kỳ, Công ty đã có các giao dịch chủ yếu sau với các bên liên quan:  
 

 Cho giai đoạn 
từ 01/01/2010 
đến 30/06/2010 

 Cho giai đoạn 
từ 01/01/2009 
đến 30/06/2009 

 USD  USD 

Doanh thu từ ông Nguyễn Chính Nghĩa                       20.305                                -   
Doanh thu khách đoàn Ngụy Chí Mưu                       54.559                         24.230 
Doanh thu khách đoàn Mỹ Lai                              -                           17.949 
Doanh thu từ Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Khải Tiệp                         8.566                         16.715 
Lãi vay từ Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Khải Tiệp                       35.750                                -  
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20. NGHIỆP VỤ VÀ SỐ DƯ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (Tiếp theo) 
 
Số dư với các bên liên quan: 

30/06/2010 31/12/2009
 USD  USD 

Các khoản phải thu
Ông Ngụy Chí Mưu 5.373                                                        - 
Công ty Cổ phần Quốc tế Lạng Sơn 1.216                                                        - 
Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Khải Tiệp -                                                        399 
Ông Nguyễn Chính Nghĩa 480                                                           - 

Các khoản phải trả
Hội đồng Quản trị                       45.268                         17.899 
Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Khải Tiệp                  1.526.785                                  -  
 
 Thu nhập của Ban Giám đốc điều hành được hưởng trong kỳ như sau: 

 Cho giai đoạn 
từ 01/01/2010 
đến 30/06/2010 

 Cho giai đoạn 
từ 01/01/2009 
đến 30/06/2009 

 USD  USD 

Thu nhập của Ban Giám đốc điều hành                       34.562                         37.984  
 

 
21. SỐ LIỆU SO SÁNH 
 

Một số số liệu của kỳ báo cáo trước được phân loại lại để phù hợp với việc so sánh với số liệu của kỳ 
này. 
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CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA 

(Thành lập tại nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) 
 
 

PHỤ LỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
 

CHO GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG  
TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2010 ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2010 

 
 
 
 

Các thông tin bổ sung trong Phụ lục báo cáo tài chính từ trang 24 đến trang 
43 nhằm cung cấp thông tin sử dụng trong nội bộ (xem Báo cáo của Kiểm 
toán viên tại trang 3 và trang 4). Trong Phụ lục báo cáo tài chính này, các 
chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, 
báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các thuyết minh tương ứng của các chỉ tiêu 
này được quy đổi từ Đô la Mỹ (USD) sang Đồng Việt Nam (VND) theo tỷ 
giá bình quân liên ngân hàng tại ngày 30/06/2010, ngày 31/12/2009 và 
30/06/2009 tương ứng là 18.544 VND/USD, 17.941 VND/USD và 16.953 
VND/USD. 
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Các thuyết minh từ trang 29 đến trang 43 là bộ phận hợp thành của phụ lục báo cáo tài chính  

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2010 

  MẪU SỐ B 01-DN 
Đơn vị: VND 

 

Mã số Thuyết 
minh

30/06/2010 31/12/2009

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 273.563.647.072     279.964.676.222     
(100=110+130+140+150)

I. Tiền 110 4 23.138.628.336        48.459.107.466        
1. Tiền 111 23.138.628.336           48.459.107.466           

II. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 226.676.348.432     208.132.626.009     
1. Phải thu khách hàng   131 5 150.274.233.952         149.616.942.167         
2. Trả trước cho người bán 132 82.508.264.256           66.201.428.832           
3. Các khoản phải thu khác 135 190.854.848                73.019.870                  
4. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 139 (6.297.004.624)            (7.758.764.860)            

III. Hàng tồn kho  140 6 22.821.804.096        22.295.173.054        
1. Hàng tồn kho 141 23.416.102.208           23.186.912.518           
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (594.298.112)               (891.739.464)               

IV. Tài sản ngắn hạn khác 150 926.866.208             1.077.769.693          
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 273.431.280                837.378.234                
2. Tài sản ngắn hạn khác 158 653.434.928                240.391.459                

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 856.708.210.656 796.775.885.136
(200 = 220+240+250+260)

I. Tài sản cố định 220 736.780.416.768     691.027.971.172     
1. Tài sản cố định hữu hình  221 7 367.352.041.088         358.199.277.282         

- Nguyên giá 222 484.652.391.248    461.196.584.772    
- Giá trị hao mòn lũy kế 223 (117.300.350.160)  (102.997.307.490)  

2. Tài sản cố định vô hình  227 8 51.151.417.264           51.843.228.591           
- Nguyên giá 228 87.652.036.064      84.801.832.346      
- Giá trị hao mòn lũy kế 229 (36.500.618.800)     (32.958.603.755)     

3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 9 318.276.958.416         280.985.465.299         
II. Bất động sản đầu tư 240 33.820.324.672        26.233.563.433        

- Nguyên giá 241 36.590.204.864           28.506.759.897           
- Giá trị hao mòn lũy kế 242 (2.769.880.192)            (2.273.196.464)            

III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 7.777.557.584          7.524.652.751          
1. Đầu tư dài hạn khác 258 10 7.777.557.584             7.524.652.751             

IV. Tài sản dài hạn khác 260 78.329.911.632        71.989.697.780        
1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 76.325.027.072           70.050.006.565           
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 2.004.884.560             1.939.691.215             

270 1.130.271.857.728  1.076.740.561.358  

TÀI SẢN

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)
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Các thuyết minh từ trang 29 đến trang 43 là bộ phận hợp thành của phụ lục báo cáo tài chính  

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo) 
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2010  

  MẪU SỐ B 01-DN 
Đơn vị: VND 

 
Mã 
số 

Thuyết 
 minh

30/06/2010 31/12/2009

A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) 300 289.079.615.856     227.837.710.716     
I. Nợ ngắn hạn  310 233.404.501.056     166.281.260.607     

1. Vay và nợ ngắn hạn 311 12 94.974.820.592           71.744.354.605           
2. Phải trả cho người bán   312 17.342.052.096           15.994.132.385           
3. Người mua trả tiền trước 313 93.165.056                  84.807.107                  
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước  314 13 60.808.242.352           53.384.055.494           
5. Phải trả người lao động 315 3.367.238.064             7.105.622.755             
6. Chi phí phải trả 316 1.023.925.504             557.355.106                
7. Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 55.157.069.616           17.410.933.155           
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 637.987.776                -                               

II. Nợ dài hạn 330 55.675.114.800        61.556.450.109        
1. Phải trả dài hạn khác 333 5.483.757.504             5.195.229.193             
2. Vay và nợ dài hạn 334 14 44.592.497.184           51.026.374.861           
3. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 5.024.812.048             5.099.603.663             
4. Doanh thu chưa thực hiện 338 574.048.064                235.242.392                

B. NGUỒN VỐN (400= 410) 400 841.192.241.872     848.902.850.642     
I. Vốn chủ sở hữu 410 15 841.192.241.872     848.902.850.642     

1. Vốn điều lệ 411 565.814.070.000         565.814.070.000         
2. Thặng dư vốn cổ phần 412 137.938.235.200         137.938.235.200         
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 107.541.020.693         80.891.914.106           
4. Quỹ dự phòng tài chính 418 8.244.289.787             6.455.958.716             
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 21.654.626.192           57.802.672.620           

440 1.130.271.857.728  1.076.740.561.358  

NGUỒN VỐN    

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ( 440= 300+400)
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BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 
Cho giai đoạn hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 đến ngày 30 tháng 06 năm 2010 

 
 MẪU SỐ B 02-DN 

Đơn vị: VND 
 

CHỈ TIÊU Mã 
số

Thuyết 
 minh

Cho giai đoạn 
từ 01/01/2010 
đến 30/06/2010

Cho giai đoạn 
từ 01/01/2009 
đến 30/06/2009

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 55.204.968.768 87.403.564.920
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 5.802.232.160 13.733.404.911
    Thuế tiêu thụ đặc biệt 08 5.802.232.160 13.733.404.911

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 
(10=01-02)

10 16 49.402.736.608 73.670.160.009

4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp 11 34.529.818.112 28.379.661.060
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 20 14.872.918.496 45.290.498.949
6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 9.952.880.048 5.794.264.152
7. Chi phí tài chính 22 5.101.343.136 6.287.037.003
8. Chi phí bán hàng 24 10.199.478.160 11.551.519.905
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 15.043.968.352 16.459.193.016
10. Lỗ nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 (5.518.991.104) 16.787.013.177
   (30 = 20+(21-22)-(24+25))
11. Thu nhập khác 31 1.098.064.416 921.378.597
12. Chi phí khác 32 1.941.909.136 1.487.981.763
13. Lỗ khác (40=31-32) 40 (843.844.720) (566.603.166)
14. Tổng (lỗ) lợi nhuận kế toán trước thuế 50 (6.362.835.824) 16.220.410.011
      (50=30+40)
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 51 17 -                              4.815.330.120

16. (Lỗ) lợi nhuận sau thuế (60=50-51) 60 (6.362.835.824) 11.405.079.891
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 18 (112) 219

 
 
Báo cáo này được quy đổi từ báo cáo bằng Đô la Mỹ theo tỷ giá liên ngân hàng tại ngày 30/6/2010 và 
30/6/2009 là 18.544 VND/USD và 16.953 VND/USD. Doanh thu và thuế tiêu thụ đặc biệt phát sinh thực tế 
bằng Đồng Việt Nam đã được ghi nhận trên sổ sách kế toán lũy kế đến ngày 30/6/2010 là 55.644.430.515 
VND và 5.782.092.611 VND;  lũy kế đến ngày 30/6/2009 là: 88.241.897.974 VND và 13.734.356.913 VND. 
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BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 
Cho giai đoạn hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 đến ngày 30 tháng 06 năm 2010 

 
MẪU SỐ B 03-DN 

Đơn vị: VND 
 

CHỈ TIÊU Mã 
số

Cho giai đoạn 
từ 01/01/2010 
đến 30/06/2010

Cho giai đoạn 
từ 01/01/2009 
đến 30/06/2009

I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH   
1. (Lỗ) lợi nhuận trước thuế 01 (6.362.835.824)      16.220.410.011     
2. Điều chỉnh cho các khoản:

Khấu hao tài sản cố định 02 12.968.004.640         10.193.771.088         
Các khoản dự phòng 03 (1.722.533.616)          -                                 
Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 04 (5.339.429.552)          2.419.905.126           
Lỗ từ thanh lý tài sản cố định 05 -                                 67.066.068                
Chi phí lãi vay 06 3.786.758.976           3.057.948.234           

3.  Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn 
     lưu động 08 3.329.964.624        31.959.100.527     

(Tăng) giảm các khoản phải thu 09 (9.825.816.560)          19.843.740.795         
Giảm hàng tồn kho 10 222.713.440              3.773.839.518           
(Giảm) các khoản phải trả 11 (2.523.634.416)          (50.279.258.259)        
Giảm chi phí trả trước 12 187.127.504              895.542.225              
Tiền lãi vay đã trả 13 (7.464.238.160)          (3.545.821.668)          
Tiền (chi), thu khác cho hoạt động kinh doanh 16 (246.190.144)             7.917.051                  

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 (16.320.073.712)    2.655.060.189        

II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản 
dài hạn khác 21 (28.638.797.280)        (48.401.459.214)        
2.Tiền thu từ thanh lý TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 22 -                                 154.340.112              

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (28.638.797.280)    (48.247.119.102)    
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 78.934.242.048         90.302.748.309         
2. Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (66.263.998.416)        (43.014.643.464)        

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 12.670.243.632     47.288.104.845     
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 50 (32.288.627.360)    1.696.045.932        
Tiền tồn đầu kỳ 60 48.459.107.466     3.363.924.642        
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ 61 6.968.148.230           (4.755.504)                 
Tiền tồn cuối kỳ 70 23.138.628.336     5.055.215.070        

 
 
 

Thông tin bổ sung cho các khoản phi tiền tệ 
 

 

Tiền dùng để mua tài sản cố định và chi phí xây dựng cơ bản dở dang trong kỳ không bao gồm số tiền  
8.121.993.840 VND (2009: 25.301.911.722 VND) là số tiền dùng để mua thêm tài sản cố định phát sinh trong 
kỳ mà chưa được thanh toán và đã bao gồm số tiền 39.609.594.576 VND (2009: 62.818.765.098 VND) trả 
trước cho nhà cung cấp để mua tài sản cố định và tài sản dài hạn khác. Vì vậy, một khoản tiền tương ứng đã 
được điều chỉnh trên phần tăng, giảm các khoản phải trả, các khoản phải thu tương ứng. 
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1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT 
 

 Hình thức sở hữu vốn 
 

Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (gọi tắt là “Công ty”) là công ty cổ phần được chuyển đổi hình 
thức hoạt động từ công ty liên doanh nước ngoài theo Nghị định số 38/2003/NĐ-CP của Chính phủ 
ngày 15/4/2003 về việc chuyển đổi một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo 
hình thức công ty cổ phần và Thông tư liên tịch số 08/TTLT-BKH-BTC của Bộ Kế hoạch - Đầu tư và 
Bộ Tài chính ngày 29/12/2003 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2003/NĐ-CP. Ngày 15/06/2005, 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cấp Giấy phép đầu tư số 953 CPH/GP cho phép Công ty Liên doanh TNHH 
Quốc tế Hoàng Gia chuyển thành Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia với mệnh giá cổ phần, vốn điều 
lệ và tổng số lượng cổ phần như sau: 

 
-  Mệnh giá cổ phần: 01 Đô la Mỹ/cổ phần 
-  Vốn điều lệ: 21.000.000 Đô la Mỹ 
-  Tổng số lượng cổ phần: 21.000.000 cổ phần 
 
Ngày 14/03/2006, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cấp Giấy phép đầu tư sửa đổi số 953 CPH/GPĐC1 chấp 
thuận việc chuyển đổi đồng tiền ghi mệnh giá cổ phiếu của Công ty. Theo đó, mệnh giá cổ phần, vốn 
điều lệ và tổng số lượng cổ phần của Công ty là: 
  
-  Mệnh giá cổ phần: 10.000 VND/cổ phần  
-  Vốn điều lệ: 332.136.000.000 VND 
-  Tổng số lượng cổ phần: 33.213.600 cổ phần 
 
Ngày 28/01/2008, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư sửa đổi số 
953/GCNĐC3/22/1 chấp thuận tăng vốn điều lệ của Công ty. Theo đó, mệnh giá cổ phần, vốn điều lệ 
và tổng số lượng cổ phần của Công ty là:  
 
-  Mệnh giá cổ phần: 10.000 VND/cổ phần  
-  Vốn điều lệ: 410.319.760.000 VND 
-  Tổng số lượng cổ phần: 41.031.976 cổ phần 
 
Ngày 01/07/2008, Công ty nhận được Giấy chứng nhận đầu tư đăng ký lại số 221.032.000.118 do Ủy 
ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cấp cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của 
Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư 2005. 
 
Ngày 30/10/2008, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư sửa đổi lần 1 số 
221.032.000.118 chấp thuận tăng vốn điều lệ của Công ty. Theo đó, mệnh giá cổ phần, vốn điều lệ và 
tổng số lượng cổ phần của Công ty là:  
 
-  Mệnh giá cổ phần: 10.000 VND/cổ phần  
-  Vốn điều lệ: 514.381.130.000 VND 
-  Tổng số lượng cổ phần: 51.438.113 cổ phần 

 
Ngày 30/6/2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã cấp cho Công ty Giấy chứng nhận đầu tư sửa 
đổi lần 2 số 221.032.000.118 về thay đổi vốn của cổ đông sáng lập. 
 
Ngày 22/9/2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã cấp cho Công ty Giấy chứng nhận đầu tư sửa 
đổi lần 3 số 221.032.000.118. Theo đó, vốn đầu tư là 730.473.560.000 VND; mệnh giá cổ phần, vốn 
điều lệ và tổng số lượng cổ phần của Công ty là: 
 
-  Mệnh giá cổ phần: 10.000 VND/cổ phần  
-  Vốn điều lệ: 565.814.070.000 VND  

 -     Tổng số lượng cổ phần: 56.581.407 cổ phần 
 
Chủ sở hữu (Công ty mẹ) của Công ty là Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Khải Tiệp. Công ty mẹ của cả 
Tập đoàn là Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Khải Tiệp. 
 

Tổng số nhân viên của Công ty tại ngày 30/06/2010 là 1.109 người (tại ngày 31/12/2009: 1.170 người). 
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1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT (Tiếp theo) 
 

Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính 
 
Công ty hoạt động trong ngành kinh doanh khách sạn. 
 

Hoạt động chính của Công ty là xây dựng và kinh doanh một khu khách sạn đạt tiêu chuẩn năm sao, 
kinh doanh trò chơi có thưởng dành riêng cho người nước ngoài cùng các hoạt động vui chơi giải trí tại 
phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ngoài ra, Công ty được phép làm Đại lý đổi 
ngoại tệ theo Giấy chứng nhận số 1060/NHNN-QNN1 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh 
Quảng Ninh cấp ngày 28 tháng 11 năm 2008. 

 
2. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ KỲ KẾ TOÁN 
 

 Cơ sở lập báo cáo tài chính 
 

Báo cáo tài chính kèm theo được trình bày bằng Đô la Mỹ (USD), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp 
với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế 
toán tại Việt Nam. Việc trình bày báo cáo tài chính bằng Đô la Mỹ đã được đăng ký và được Bộ Tài 
chính chấp thuận tại Công văn số 355/TC-CĐKT ngày 13/11/2000. Ban Giám đốc điều hành Công ty 
cho rằng việc trình bày báo cáo tài chính của Công ty bằng Đô la Mỹ là cần thiết để phản ánh bản chất 
kinh tế của các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. 
 
Trong kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 đến ngày 30 tháng 6 năm 2010, kết quả kinh doanh 
của Công ty lỗ 6.362.835.824 VND và lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm (-) 32.288.627.360 VND. 
Tuy nhiên, Ban Giám đốc điều hành đã có kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng thêm khoảng 14 triệu 
USD vốn trong Quý 3 năm 2010, ngân hàng nước ngoài cũng đã đồng ý cho vay khoảng 1,5 triệu USD 
và một số khoản vay ngắn hạn với tổng giá trị khoảng 3 triệu USD đã được tái cơ cấu thời hạn trả nợ. 
Vì vậy, Ban Giám đốc điều hành quyết định lập báo cáo tài chính trên cơ sở giả định Công ty sẽ tiếp 
tục hoạt động trong tương lai gần. 
 
Để phục vụ cho việc báo cáo Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, Công ty đã lập phụ 
lục báo cáo tài chính kèm theo cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 đến ngày 30 tháng 6 năm 
2010 bằng Đồng Việt Nam (VND). 
 
Kỳ kế toán 
 

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12. Báo cáo tài 
chính giữa niên độ này được lập cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 đến ngày 30 tháng 6 
năm 2010. 
 

 
3.         TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU 

 
Sau đây là các chính sách kế toán chủ yếu được Công ty áp dụng trong việc lập báo cáo tài chính: 
 
Ước tính kế toán  
 
Việc lập báo cáo tài chính tuân thủ theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt 
Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam yêu cầu Ban Giám đốc điều hành phải có 
những ước tính và giả định ảnh hưởng đến số liệu báo cáo về công nợ, tài sản và việc trình bày các 
khoản công nợ và tài sản tiềm tàng tại ngày lập báo cáo tài chính cũng như các số liệu báo cáo về 
doanh thu và chi phí trong suốt kỳ hoạt động. Kết quả hoạt động kinh doanh thực tế có thể khác với các 
ước tính, giả định đặt ra. 

 
Tiền và các khoản tương đương tiền 
 

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi không kỳ hạn, các 
khoản đầu tư ngắn hạn có khả năng thanh khoản cao, dễ dàng chuyển đổi thành tiền và ít có rủi ro liên 
quan đến việc biến động giá trị. 
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3.         TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (Tiếp theo) 
 

  Các khoản phải thu và dự phòng nợ khó đòi 
 

Dự phòng phải thu khó đòi được trích lập cho những khoản phải thu đã quá hạn thanh toán từ sáu 
tháng trở lên, hoặc các khoản thu mà người nợ khó có khả năng thanh toán do bị thanh lý, phá sản hay 
các khó khăn tương tự.  

 
Riêng đối với các khoản phải thu từ hoạt động của Câu lạc bộ Quốc tế Hoàng Gia, dự phòng phải thu 
khó đòi được trích lập dựa trên thời gian từ khi bắt đầu cho nợ, cụ thể như sau: 

 
 

Thời gian nợ (tháng)  Tỷ lệ dự phòng (%) 
0 - 1     3 
1 - 2    6,25 
2 - 3    12,50 
3 - 4     25 
4 - 5    50 
5 - 6     75 
Trên 6 tháng   100 

 
 Hàng tồn kho 
 

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. 
Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp và chi phí 
sản xuất chung, nếu có, để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá gốc của hàng tồn 
kho được xác định như sau: 
 
 
Loại hàng tồn kho     Phương pháp tính giá 
Hàng ăn      Nhập trước - Xuất trước 
Hàng giải khát     Bình quân gia quyền 
Hàng lưu niệm, mỹ nghệ    Giá đích danh 
Vật tư khác     Nhập trước - Xuất trước 
 
Giá trị thuần có thể thực hiện được được xác định bằng giá bán ước tính trừ các chi phí để hoàn thành 
cùng chi phí tiếp thị, bán hàng và phân phối phát sinh.  
 
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho của Công ty được trích lập theo các quy định kế toán hiện hành. Theo 
đó, Công ty được phép trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho lỗi thời, hỏng, kém phẩm chất và 
trong trường hợp giá trị thực tế của hàng tồn kho cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được tại thời 
điểm kết thúc kỳ kế toán. 
 
Tài sản cố định hữu hình và khấu hao 

 

Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. 
 

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp 
đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.  
 

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do tự làm, tự xây dựng bao gồm chi phí xây dựng, chi phí sản xuất 
thực tế phát sinh cộng chi phí lắp đặt và chạy thử. 
 

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng 
ước tính, cụ thể như sau: 

 Số năm
Nhà xưởng và vật kiến trúc 35 
Máy móc và thiết bị 5 - 12 
Thiết bị văn phòng 5 - 12 
Phương tiện vận tải 8 - 12 

 Tài sản khác 4 - 12 
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 Tài sản cố định vô hình và khấu hao  
 

 

Quyền sử dụng đất 
 

Tài sản cố định vô hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế, thể hiện giá trị 
quyền sử dụng 8,6 ha đất; 8 ha bãi cát bờ biển và 10,8 ha mặt nước tiếp giáp bờ biển tại phường Bãi 
Cháy - TP. Hạ Long trong thời gian của Giấy phép đầu tư là 26 năm và 7 tháng bắt đầu từ ngày 
13/08/1994. Quyền sử dụng đất được phân bổ theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian sử 
dụng lô đất. 
 

 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 
 

Các tài sản đang trong quá trình xây dựng phục vụ mục đích sản xuất, cho thuê, quản trị hoặc cho bất 
kỳ mục đích nào khác được ghi nhận theo giá gốc. Chi phí này bao gồm chi phí dịch vụ và chi phí lãi 
vay có liên quan phù hợp với chính sách kế toán của Công ty. Việc tính khấu hao của các tài sản này 
được áp dụng giống như với các tài sản khác, bắt đầu từ khi tài sản ở vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. 
 
Bất động sản đầu tư 

 
Bất động sản đầu tư bao gồm quyền sử dụng đất và nhà xưởng, vật kiến trúc do Công ty nắm giữ nhằm 
mục đích thu lợi từ việc cho thuê hoặc chờ tăng giá được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn 
lũy kế. Nguyên giá của bất động sản đầu tư được mua bao gồm giá mua và các chi phí liên quan trực 
tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. 

 

Bất động sản đầu tư được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trên thời gian hữu dụng ước tính 
trong vòng 35 năm.   

 
 Các khoản trả trước dài hạn 

 

Chi phí trả trước dài hạn của Công ty bao gồm: Giá trị còn lại của các khoản chi phí trước hoạt động, 
giá trị công cụ, dụng cụ chờ phân bổ. Chi phí trước hoạt động là các khoản chi phí như: Chi phí thành 
lập, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo. 
• Chi phí trước hoạt động: Công ty đã thực hiện chính sách phân bổ chi phí trước hoạt động theo 

hướng dẫn tại Công văn số 392/TC-TCDN ngày 10/01/2003 của Bộ Tài chính, cụ thể như sau: 
+ Chi phí trước hoạt động của Công ty sẽ được phân bổ cho từng hạng mục công trình căn cứ 

trên cơ sở tỷ lệ vốn đầu tư của mỗi công trình trong tổng số vốn đầu tư của Công ty. Đối với 
những công trình chưa hoàn thành và chưa đưa vào sử dụng thì chưa phân bổ chi phí trước 
hoạt động tương ứng. Theo đó, Công ty chưa bắt đầu thực hiện phân bổ chi phí trước hoạt 
động liên quan đến hạng mục khách sạn Four Points - Sheraton vào chi phí sản xuất kinh 
doanh trong kỳ do tại thời điểm này công trình khách sạn chưa được hoàn thành. 

+ Chi phí trước hoạt động của các công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng được 
phân bổ vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian ba (03) năm kể từ khi bắt 
đầu đưa công trình vào sử dụng. 

• Công cụ, dụng cụ liên quan tới nhiều chu kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh được phân bổ 
theo tỷ lệ 30%/năm. 
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Ghi nhận doanh thu 
 

Doanh thu đối với hoạt động của Câu lạc bộ Quốc tế Hoàng Gia được xác định theo ngày đối với hoạt 
động chơi bài tại bàn chơi và mười ngày một lần đối với hoạt động kinh doanh bằng máy nạp xèng, cụ 
thể: 
 

• Doanh thu hoạt động chơi bài tại bàn chơi được ghi nhận trên cơ sở số chênh lệch giữa số chip 
cuối ca trừ số chip đầu ca tại từng bàn chơi cộng (+) số chip chuyển từ bàn chơi vào quầy trừ (-) số 
chip chuyển từ quầy ra bàn chơi. Kết quả này không phụ thuộc vào việc đã thu được tiền hay chưa. 

• Doanh thu hoạt động kinh doanh bằng máy nạp xèng bằng số tiền thu được do đổi cho khách tại 
quầy thu ngân trước khi chơi trừ đi số tiền trả lại cho khách. 

 
Doanh thu đối với các hoạt động dịch vụ khác như: bán hàng ăn, giải khát, bán vé trên bờ, cho thuê 
phòng biệt thự được ghi nhận khi kết quả giao dịch được xác định một cách đáng tin cậy và Công ty có 
khả năng thu được các lợi ích kinh tế từ giao dịch này. Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi 
có bằng chứng về tỷ lệ dịch vụ cung cấp được hoàn thành tại ngày kết thúc kỳ kế toán. 

 
 Ngoại tệ   
 

Các nghiệp vụ phát sinh bằng các loại ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh nghiệp 
vụ. Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ các nghiệp vụ này được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động 
kinh doanh. 

 

Số dư các tài sản bằng tiền và công nợ phải thu, phải trả có gốc ngoại tệ tại ngày kết thúc niên độ kế 
toán được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày này. Chênh lệch tỷ giá phát sinh do đánh giá lại các tài 
khoản này được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh 
giá lại các số dư tại ngày kết thúc niên độ kế toán không được dùng để chia cho chủ sở hữu. 

Ngày 15 tháng 10 năm 2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 201/2009/TT-BTC hướng dẫn xử 
lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp. Thông tư số 201/2009/TT-BTC quy định việc ghi 
nhận các khoản chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ cuối niên độ kế toán có sự 
khác biệt so với Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 10 (VAS 10) “Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá 
hối đoái”. Theo hướng dẫn tại Thông tư số 201/2009/TT-BTC, việc xử lý chênh lệch tỷ giá được thực 
hiện như sau: 

• Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ việc đánh giá lại các khoản tiền, phải thu và phải trả ngắn hạn có 
gốc ngoại tệ tại ngày kết thúc niên độ không được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh 
trong kỳ mà ghi nhận trên khoản mục chênh lệch tỷ giá hối đoái thuộc mục vốn chủ sở hữu trên 
bảng cân đối kế toán.  

• Chênh lệch phát sinh từ việc đánh giá lại các khoản phải trả dài hạn được ghi nhận vào kết quả 
hoạt động kinh doanh trong kỳ. Trong trường hợp Công ty bị lỗ, công ty có thể phân bổ một phần 
khoản lỗ chênh lệch tỷ giá trong vòng 5 năm tiếp theo sau khi đã trừ đi phần chênh lệch tỷ giá 
phát sinh tương ứng với phần nợ dài hạn đến hạn trả. 

Nếu áp dụng ghi nhận chênh lệch tỷ giá theo Thông tư số 201/2009/TT-BTC, lỗ kế toán trước thuế của 
Công ty cho giai đoạn hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 đến ngày 30 tháng 6 năm 2010 sẽ tăng 
3.719.852.224 VND và khoản mục “chênh lệch tỷ giá hối đoái” được phản ánh trong mục vốn chủ sở 
hữu trên bảng cân đối kế toán của Công ty tại ngày 30 tháng 06 năm 2010 giảm một khoản tương ứng. 
Ban Giám đốc điều hành Công ty quyết định không áp dụng việc ghi nhận chênh lệch tỷ giá theo 
hướng dẫn tại Thông tư số 201/2009/TT-BTC và tin tưởng việc áp dụng theo VAS 10 sẽ phản ánh hợp 
lý hơn tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty cho giai đoạn hoạt động từ ngày 01 tháng 
01 năm 2010 đến ngày 30 tháng 6 năm 2010. 
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 Chi phí đi vay 
 

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc mua, đầu tư xây dựng hoặc sản xuất những tài sản cần một 
thời gian tương đối dài để hoàn thành đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh được cộng vào nguyên giá tài 
sản cho đến khi tài sản đó được đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh. Các khoản thu nhập phát sinh từ 
việc đầu tư tạm thời các khoản vay được ghi giảm nguyên giá tài sản có liên quan. 
 
Tất cả các chi phí lãi vay khác được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi phát sinh. 

   
 Các khoản dự phòng 

 
Các khoản dự phòng được ghi nhận khi Công ty có nghĩa vụ nợ hiện tại do kết quả từ một sự kiện đã 
xảy ra, và Công ty có khả năng phải thanh toán nghĩa vụ này. Các khoản dự phòng được xác định trên 
cơ sở ước tính của Ban Giám đốc điều hành về các khoản chi phí cần thiết để thanh toán nghĩa vụ nợ 
này tại ngày kết thúc kỳ kế toán. 
 
Chính sách tín dụng đối với hoạt động của Câu lạc bộ Quốc tế Hoàng Gia 

 

Ngày 01 tháng 01 năm 2010, Hội đồng Quản trị đã ban hành chính sách tín dụng sửa đổi đối với hoạt 
động của Câu lạc bộ Quốc tế Hoàng Gia. Theo đó, tổng hạn mức tín dụng không vượt quá 9 triệu USD, 
các khoản nợ từ 1,5 triệu USD trở lên phải có tài sản đảm bảo ít nhất là 50% giá trị khoản nợ, thời hạn 
cho nợ tối đa là 1 năm đối với các khoản nợ có tài sản đảm bảo và tối đa là 6 tháng đối với các khoản 
nợ không có tài sản đảm bảo. Khách hàng được cho nợ dưới dạng chip để chơi tại Câu lạc bộ Quốc tế 
và được hoàn trả bằng chip hoặc bằng tiền. 

 
 Thuế 

 
Thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại và số thuế hoãn lại. 
 

Số thuế hiện tại phải trả được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong kỳ. Thu nhập chịu thuế khác với 
lợi nhuận thuần được trình bày trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vì thu nhập chịu thuế không 
bao gồm các khoản thu nhập hay chi phí tính thuế hoặc được khấu trừ trong các năm khác (bao gồm cả 
lỗ mang sang, nếu có) và ngoài ra không bao gồm các chỉ tiêu không chịu thuế hoặc không được khấu 
trừ. 
 

Việc xác định thuế thu nhập của Công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, những 
quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế thu nhập doanh nghiệp tùy 
thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền. 
 

Thuế thu nhập hoãn lại được tính trên các khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và cơ sở tính thuế thu 
nhập của các khoản mục tài sản hoặc công nợ trên báo cáo tài chính và được ghi nhận theo phương 
pháp bảng cân đối kế toán. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phải được ghi nhận cho tất cả các khoản 
chênh lệch tạm thời còn tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận 
tính thuế trong tương lai để khấu trừ các khoản chênh lệch tạm thời. 
 
Thuế thu nhập hoãn lại được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi 
hay nợ phải trả được thanh toán. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động 
kinh doanh trừ trường hợp khoản thuế đó có liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ 
sở hữu. Trong trường hợp đó, thuế thu nhập hoãn lại cũng được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu.  
 

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả được bù trừ khi Công ty có quyền 
hợp pháp để bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải nộp và khi 
các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả liên quan tới thuế thu nhập 
doanh nghiệp được quản lý bởi cùng một cơ quan thuế và Công ty có dự định thanh toán thuế thu nhập 
hiện hành trên cơ sở thuần. 
 

Các loại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam. 
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4. TIỀN  
30/06/2010 31/12/2009

VND VND

Tiền mặt 15.834.795.776        29.288.180.152        
Tiền gửi ngân hàng 7.231.455.328          19.107.021.472        
Tiền đang chuyển 72.377.232               63.905.842               

23.138.628.336    48.459.107.466    
 

 
5. PHẢI THU KHÁCH HÀNG 

30/06/2010 31/12/2009
VND VND

Phải thu khách chơi tại CLB Quốc tế Hoàng Gia (*) 146.507.057.440      146.844.052.971     
Phải thu các hoạt động kinh doanh khác 3.767.176.512          2.772.889.196         

150.274.233.952  149.616.942.167 
  

(*) Đây là các khoản nợ phải thu khách chơi tại câu lạc bộ, các khoản vay này được thực hiện theo quy chế 
tín dụng của Công ty như trình bày tại Thuyết minh số 3.  

 
 
6. HÀNG TỒN KHO 

30/06/2010 31/12/2009
VND VND

Nguyên liệu, vật liệu 19.314.855.536        18.788.766.073        
Hàng hóa 4.101.246.672          4.398.146.445          

23.416.102.208     23.186.912.518    
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (594.298.112)            (891.739.464)           

Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho 22.821.804.096    22.295.173.054    
 

 
7. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH 

 Đơn vị: VND 

 Nhà xưởng,
vật kiến trúc 

 Máy móc, 
thiết bị 

Phương tiện 
vận tải 

 Thiết bị
văn phòng 

 Tài sản cố 
định khác 

 Cộng 

Nguyên giá 

Tại ngày 01/01/2010 337.446.456.116  91.908.746.853   11.983.619.186 13.289.185.756 6.568.576.861 461.196.584.772   
Tại ngày 30/06/2010 356.958.796.672  94.857.919.216   12.386.390.624 13.659.936.912 6.789.347.824 484.652.391.248   

Giá trị hao mòn lũy kế

Tại ngày 01/01/2010 48.675.260.634    34.077.601.866   6.447.295.701   10.591.469.350 3.205.679.939 102.997.307.490   
Tại ngày 30/06/2010 55.320.850.224    39.365.536.992   7.468.150.944   11.318.979.440 3.826.832.560 117.300.350.160   

Giá trị còn lại 

Tại ngày 30/06/2010 301.637.946.448  55.492.382.224   4.918.239.680   2.340.957.472   2.962.515.264 367.352.041.088   
Tại ngày 31/12/2009 288.771.195.482  57.831.144.987   5.536.323.485   2.697.716.406   3.362.896.922 358.199.277.282   

 
 
Trong số nhà xưởng và máy móc, thiết bị có một số nhà xưởng và máy móc, thiết bị tạm thời không sử 
dụng với giá trị còn lại tại ngày 30/06/2010 là 3.353.478.416 VND (31/12/2009: 6.192.067.035 VND). 
  

Như trình bày tại Thuyết minh số 12 và 14, Công ty đã thế chấp vật kiến trúc, máy móc, thiết bị và 
phương tiện vận tải với giá trị còn lại tại ngày 30/06/2010 là 488.149.196.240 VND để đảm bảo cho 
các khoản vay ngân hàng. 
 

Nguyên giá của phương tiện vận tải, máy móc thiết bị và thiết bị văn phòng bao gồm các phương tiện, 
thiết bị đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng với giá trị tại ngày 30/06/2010 là 21.376.596.000 VND 
(31/12/2009: 20.589.611.889 VND). 
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8. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH 
Đơn vị: VND 

 Quyền 
sử dụng đất 

 Phần mềm 
kế toán Tổng

NGUYÊN GIÁ
Tại ngày 01/01/2010 83.425.650.000        1.376.182.346          84.801.832.346        
Tại ngày 30/06/2010 86.229.600.000    1.422.436.064      87.652.036.064    

GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ
Tại ngày 01/01/2010 32.633.799.891        324.803.864             32.958.603.755        
Tại ngày 30/06/2010 36.063.907.600    436.711.200          36.500.618.800    
GIÁ TRỊ CÒN LẠI
Tại ngày 30/06/2010 50.165.692.400    985.724.864          51.151.417.264    
Tại ngày 31/12/2009 50.791.850.109    1.051.378.482      51.843.228.591    

 
 
Như trình bày tại Thuyết minh số 12 và 14, Công ty đã thế chấp toàn bộ quyền sử dụng đất để đảm bảo 
cho các khoản vay tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân. 
 
 

9. CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG 
 Cho giai đoạn từ 

01/01/2010 
đến 30/06/2010 

 Cho giai đoạn từ 
01/01/2009 

đến 30/06/2009 
VND VND

Tại ngày 01/01 280.985.465.299      215.426.704.479     
Tại ngày 30/06 318.276.958.416   238.240.254.705   
 
Như trình bày tại Thuyết minh số 14, Công ty đã thế chấp Khách sạn Four Points - Sheraton với giá trị 
là 210.631.319.328 VND. 
 
 

10.  ĐẦU TƯ DÀI HẠN KHÁC 
 

Đầu tư dài hạn khác là giá trị khoản tiền góp vốn vào Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng 
Gia, tương ứng với 5% vốn điều lệ của công ty này. Tại ngày lập báo cáo tài chính, không có giá thị 
trường tin cậy để xem xét trích lập dự phòng giảm giá. Tuy nhiên, Ban Giám đốc điều hành tin tưởng 
rằng không có khoản giảm giá trị đáng kể nào ảnh hưởng tới khoản đầu tư này tại ngày 30/06/2010. 

 
 
11. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN 

30/06/2010 31/12/2009
VND VND

Sửa chữa lớn Tài sản cố định 2.948.588.720          275.358.468            
Công cụ, dụng cụ 2.990.665.056          3.372.387.711         
Chi phí trước hoạt động - khách sạn Four Points - 
Sheraton (*) 70.385.773.296        66.402.260.386       

76.325.027.072    70.050.006.565    
 

 
(*)     Theo hướng dẫn tại Công văn số 392/TC-TCĐN ngày 10/01/2003 của Bộ Tài chính, chi phí trước hoạt 

động của hạng mục Khách sạn Four Points - Sheraton chưa được phân bổ cho đến khi khách sạn này 
được đưa vào hoạt động kinh doanh. Tại ngày 30/06/2010, khách sạn này chưa được đưa vào hoạt 
động. 
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12. CÁC KHOẢN VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN 
 

30/06/2010 31/12/2009
 VND  VND 

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh 
Xuân (1)      27.271.659.424      29.900.542.364 
Ngân hàng  TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hạ 
Long (2)      19.976.153.120      19.996.930.954 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh 
Quảng Ninh (3)        6.989.159.424        8.808.905.413 
Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Khải Tiệp (4)      27.816.000.000                              - 
Vay dài hạn đến hạn trả      12.921.848.624      13.037.975.874 

 94.974.820.592  71.744.354.605  
 
(1) Nợ ngắn hạn là khoản vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân 
dưới hình thức hợp đồng hạn mức tín dụng. Hạn mức tín dụng của hợp đồng này là 30 tỷ VND và sẽ 
hết hạn vào ngày 15/8/2010. Khoản vay này có lãi suất được điều chỉnh theo thông báo của Ngân 
hàng TMCP Công thương Việt nam - Chi nhánh Thanh Xuân cho từng thời kỳ. Lãi vay được trả 
hàng tháng. Khoản vay này cùng với khoản vay dài hạn tại Thuyết minh số 14 được thế chấp bằng 
toàn bộ quyền sử dụng đất của Công ty. 
 
(2) Vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hạ Long dưới hình thức hợp đồng 
hạn mức tín dụng. Hạn mức tín dụng của hợp đồng này là 20 tỷ VND. Khoản vay này có lãi suất là 
0,9%/tháng và được điều chỉnh theo thông báo lãi suất của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt 
Nam- Chi nhánh Hạ Long cho từng thời kỳ. Lãi vay được trả hàng tháng. Khoản vay này được thế 
chấp bằng máy móc, thiết bị của Công ty. 

(3) Vay Ngân hàng TMCP  Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh dưới hình thức hợp 
đồng hạn mức tín dụng. Hạn mức tín dụng của hợp đồng này là 7 tỷ VND.  Khoản vay này có lãi 
suất theo thông báo của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh tại thời 
điểm nhận nợ. Lãi vay được trả hàng tháng. Khoản vay này được đảm bảo bằng tài sản bao gồm hệ 
thống máy phát điện, hệ thống điều hòa. 

(4) Vay Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Khải Tiệp dưới hình thức hợp đồng hạn mức tín dụng. Hạn 
mức cho vay của hợp đồng này là 4.000.000 USD. Khoản vay này có lãi suất tính theo lãi suất cho 
vay bằng Đô la Mỹ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại thời điểm giải ngân. Lãi vay được trả 
hàng tháng. Thời hạn cho vay là 365 ngày bắt đầu tính từ ngày giải ngân. 

13. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC 
 

30/06/2010 31/12/2009
VND VND

Thuế giá trị gia tăng 6.509.314.880          6.016.657.878         
Thuế tiêu thụ đặc biệt 38.186.769.088        32.404.675.380       
Thuế thu nhập doanh nghiệp 14.658.568.400        14.658.568.463       
Thuế khác 1.453.589.984          304.153.773            

60.808.242.352    53.384.055.494    
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14. CÁC KHOẢN VAY VÀ NỢ DÀI HẠN 
 

30/06/2010 31/12/2009
 VND  VND 

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 
Thanh Xuân (1)      44.592.497.184      50.872.494.904 
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh 
Quảng Ninh                             -           153.879.957 

 44.592.497.184  51.026.374.861  
 
(1) Hợp đồng vay dài hạn số 01/2008/Sheraton ngày 18/12/2008 để đầu tư xây dựng khách sạn Four 
Points - Sheraton. Hạn mức cho vay là 70 tỷ VND; thời hạn cho vay là 72 tháng kể từ ngày rút vốn đầu 
tiên, thời gian ân hạn là 6 tháng. Lãi suất trong thời gian ân hạn là 13,5%, lãi suất sau thời gian ân hạn 
bằng 150% lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố trong từng năm trừ (-) 1%/năm 
và đảm bảo không thấp hơn lãi suất sàn cho vay do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam công bố 
trong từng năm. Gốc vay được trả trong 22 kỳ 3 tháng và vào tháng thứ 3 của kỳ trả nợ. Khoản vay 
này được thế chấp bằng toàn bộ quyền sử dụng đất của Công ty và tài sản hình thành từ vốn vay. 

 
Các khoản vay dài hạn được hoàn trả theo lịch biểu sau: 

30/06/2010 31/12/2009
 VND  VND 

Trong vòng một năm      12.921.848.624      13.037.975.874 
Trong năm thứ hai      12.559.999.552      12.713.871.709 
Từ năm thứ ba đến năm thứ năm      32.032.497.632      38.312.503.152 
Sau năm năm                             -                              - 
Trừ: số phải trả trong vòng 12 tháng 
(được trình bày tại Thuyết minh số 12)

   (12.921.848.624)    (13.037.975.874)

Số phải trả sau 12 tháng  44.592.497.184  51.026.374.861  
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15.        VỐN CHỦ SỞ HỮU 
 

 
Thay đổi trong vốn chủ sở hữu 

 

 Vốn điều lệ
đã góp 

 Thặng dư vốn cổ 
phần 

Quỹ dự phòng 
tài chính 

Lợi nhuận 
sau thuế

chưa phân phối 
Chênh lệch tỷ giá 

hối đoái 

 Tổng 

 VND  VND  VND  VND  VND VND 

Tại ngày 01/01/2010   565.814.070.000   137.938.235.200   6.455.958.716   57.802.672.620         80.891.914.106   848.902.850.642 
Tại ngày 30/06/2010 565.814.070.000  137.938.235.200  8.244.289.787 21.654.626.192 107.541.020.693     841.192.241.872    
 
Vốn điều lệ đã góp 
 
Tình hình góp vốn của các cổ đông trong Công ty tại thời điểm ngày 30/06/2010 như sau: 
 
Cổ đông

 '000 VND USD '000 VND
quy đổi 

Tỷ lệ USD '000 VND
quy đổi 

Tỷ lệ 

Ông Nguyễn Chính Nghĩa      37.966.230    2.396.867    37.966.230 7%    2.396.867    37.966.230 7%
Công ty TNHH Đầu tư 
Quốc tế Khải Tiệp

   297.000.000  18.472.516  297.000.000 52%  18.472.516  297.000.000 52%

Tổng Công ty Đầu tư và 
Kinh doanh vốn nhà nước

     75.140.700    4.681.469    75.140.700 13%    4.681.469    75.140.700 13%

Các nhà đầu tư khác    155.707.140    9.622.055  155.707.140 28%    9.622.055  155.707.140 28%

Cộng 565.814.070   35.172.907 565.814.070 100% 35.172.907 565.814.070 100%

 Theo Giấy Vốn đã góp 
30/06/2010 31/12/2009 chứng nhận 

đầu tư 

   

          
16. BỘ PHẬN THEO LĨNH VỰC KINH DOANH 
 

 
Công ty đã thực hiện phân cấp quản lý theo hạng mục kinh doanh. Cơ cấu tổ chức của Công ty được 
chia thành 4 bộ phận với hoạt động chính như sau:  
 

 
- Câu lạc bộ Quốc tế Hoàng Gia: Kinh doanh trò chơi có thưởng - đây là hoạt động mang tính chất 

thời vụ, không ổn định. Doanh thu phát sinh phụ thuộc vào số 
lượng các đoàn khách đến chơi và kết quả chơi của khách 

- Khu Biệt thự Hoàng Gia:  Cho thuê phòng nghỉ  
- Khu Công viên Hoàng Gia:  Bán vé vào cổng và các dịch vụ vui chơi trong công viên  
- Khách sạn Four Points - Sheraton: Cho thuê phòng nghỉ  
 
Các thông tin về hoạt động kinh doanh theo bộ phận của Công ty như sau: 
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16.       BỘ PHẬN THEO LĨNH VỰC KINH DOANH (Tiếp theo) 
 
Bảng cân đối kế toán tại ngày 30/06/2010 

Câu lạc bộ Biệt thự Công viên
Khách sạn Four 
Points-Sheraton Bù trừ Tổng cộng

VND VND VND VND VND VND
Tài sản
Tài sản bộ phận 349.314.737.344 167.562.768.064 153.739.551.232  482.295.856.816 (139.373.458.800)  1.013.539.454.656 
Tài sản không phân bổ 116.732.403.072    
Tổng tài sản hợp nhất 1.130.271.857.728 

Nợ phải trả

Nợ phải trả bộ phận 102.186.359.664 52.468.727.392   26.780.410.320    202.194.763.616 (139.373.458.800)  244.256.802.192    
Nợ phải trả không phân bổ 44.822.813.664      
Tổng nợ phải trả hợp nhất 289.079.615.856    

 
 
Kết quả hoạt động kinh doanh cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 đến ngày 30 tháng 6 năm 
2010 
 
 

Câu lạc bộ Biệt thự Công viên
Khách sạn Four 

Points-Sheraton Bù trừ Tổng cộng
VND VND VND VND VND VND

Doanh thu thuần 18.653.372.512   22.229.879.616   8.519.484.480      -                          -                    49.402.736.608      
Giá vốn bộ phận (17.500.992.720) (11.512.078.112) (5.516.747.280)    -                          -                    (34.529.818.112)    
Lợi nhuận gộp 1.152.379.792     10.717.801.504   3.002.737.200      -                          -                    14.872.918.496      

Chi phí không phân bổ (25.243.446.512)    
Lỗ từ hoạt động kinh doanh (10.370.528.016)    
Doanh thu từ các khoản đầu tư 9.952.880.048        
(Lỗ) khác (843.844.720)         
Chi phí tài chính (5.101.343.136)      
Lỗ trước thuế (6.362.835.824)      
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành -                             
Lỗ trong kỳ (6.362.835.824)      
% Tổng doanh thu
thuần 38% 45% 17% 0% 100%  
 
Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2009 

 

Câu lạc bộ Biệt thự Công viên
Khách sạn Four 
Points-Sheraton Bù trừ Tổng cộng

VND VND VND VND VND VND
Tài sản
Tài sản bộ phận 352.734.699.856 150.760.698.858 150.784.524.506  409.417.244.082 (87.308.333.574)    976.388.833.728    
Tài sản không phân bổ 100.351.727.630    
Tổng tài sản hợp nhất 1.076.740.561.358 

Nợ phải trả

Nợ phải trả bộ phận 102.029.300.835 44.359.642.789   28.460.328.589    138.424.269.907 (87.308.333.574)    225.965.208.546    
Nợ phải trả không phân bổ 1.872.502.170        
Tổng nợ phải trả hợp nhất 227.837.710.716    
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16.       BỘ PHẬN THEO LĨNH VỰC KINH DOANH (Tiếp theo) 
 
Kết quả hoạt động kinh doanh cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến ngày 30 tháng 6 năm 
2009 

 

Câu lạc bộ Biệt thự Công viên
Khách sạn Four 

Points-Sheraton Bù trừ Tổng cộng
VND VND VND VND VND VND

Doanh thu thuần 44.408.909.043   20.710.751.121   8.550.499.845      -                          -           73.670.160.009      
Giá vốn bộ phận (14.781.693.666) (9.161.079.093)   (4.436.888.301)    -                          -           (28.379.661.060)    
Lợi nhuận gộp 29.627.215.377   11.549.672.028   4.113.611.544      -                          -           45.290.498.949      

Chi phí không phân bổ 28.010.712.921      
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 17.279.786.028      
(Lỗ) khác (566.603.166)         
Chi phí tài chính (492.772.851)         
Lợi nhuận trước thuế 16.220.410.011      
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (4.815.330.120)      
Lợi nhuận trong năm 11.405.079.891      
% Tổng doanh thu
thuần 60% 28% 12% 0% 100%

 
 

 
 

 

17. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH  
   

 Cho giai đoạn 
từ 01/01/2010 
đến 30/06/2010 

 Cho giai đoạn 
từ 01/01/2009 
đến 30/06/2009 

VND VND

(Lỗ) lợi nhuận kế toán trước thuế (6.362.835.824)     16.220.410.011    
Điều chỉnh cho thu nhập chịu thuế
Trừ:
- Thu nhập không chịu thuế -                            (558.787.833)           
Cộng:
- Chi phí không hợp lý cho mục đích tính thuế 747.545.728             3.599.698.302         
Thu nhập chịu thuế (5.615.290.096)     19.261.320.480    
Thuế suất 25% 25%
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -                                4.815.330.120
Thuế thu nhập hoãn lại -                                -                               

-                                4.815.330.120  
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18. LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU 
 Cho giai đoạn 
từ 01/01/2010 
đến 30/06/2010 

 Cho giai đoạn 
từ 01/01/2009 
đến 30/06/2009 

 VND VND 
(Lỗ) lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp     (6.362.835.824) 11.405.079.891
(Lỗ) lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ 
thông     (6.362.835.824) 11.405.079.891

Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ            56.581.407 52.038.164

Lãi cơ bản trên cổ phiếu                     (112)                      219 
 

 

Như đã trình bày tại Thuyết minh số 1, ngày 22/9/2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã cấp 
cho Công ty Giấy chứng nhận đầu tư sửa đổi lần 3 số 221.032.000.118. Theo đó, vốn đầu tư là 
730.473.560.000 VND, mệnh giá cổ phần, vốn điều lệ và tổng số lượng cổ phần của Công ty là: 
 
-  Mệnh giá cổ phần: 10.000 VND/cổ phần  
-  Vốn điều lệ: 565.814.070.000 VND  

 -     Tổng số lượng cổ phần: 56.581.407 cổ phần 
 

Phụ lục Báo cáo tài chính này được trình bày bằng Đồng Việt Nam; vì vậy, để tính chỉ tiêu lãi cơ bản 
trên cổ phiếu, Ban Giám đốc điều hành Công ty quyết định sử dụng mệnh giá cổ phần là 10.000 
VND/cổ phần để tính số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong giai đoạn hoạt động từ 
ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến ngày 30 tháng 6 năm 2009 và giai đoạn hoạt động từ ngày 01 tháng 01 
năm 2010 đến ngày 30 tháng 6 năm 2010. 
 
 

19.       CÁC KHOẢN CAM KẾT 
 

Cam kết mua hàng 
 

Tính đến ngày 30/06/2010, tổng giá trị các hợp đồng xây dựng và lắp đặt, mua thiết bị mà Công ty đã 
ký nhưng chưa thực hiện là 139.307.275.264 VND (31/12/2009: 140.973.434.833 VND). 
 
Cam kết trả tiền thuê đất 

 

Theo Giấy phép đầu tư số 953 CPH/GP ngày 15/06/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Công ty có 
nghĩa vụ nộp tiền thuê đất, bãi cát, mặt biển cho Nhà nước Việt Nam từ tháng thứ 8 của năm thứ 27 kể 
từ ngày cấp Giấy phép đầu tư lần đầu vào ngày 13/08/1994. Giá tiền thuê được xác định theo thời giá 
tại thời điểm thực hiện thuê. 
 
 

  

20. NGHIỆP VỤ VÀ SỐ DƯ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN 
 

Trong kỳ, Công ty đã có các giao dịch chủ yếu sau với các bên liên quan: 
 
 

 Cho giai đoạn 
từ 01/01/2010 
đến 30/06/2010 

 Cho giai đoạn 
từ 01/01/2009 
đến 30/06/2009 

 VND  VND 

Doanh thu từ ông Nguyễn Chính Nghĩa           376.535.920                            -   
Doanh thu khách đoàn Ngụy Chí Mưu        1.011.742.096            410.771.190 
Doanh thu khách đoàn Mỹ Lai                            -              304.289.397 
Doanh thu từ Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Khải Tiệp           158.847.904            283.369.395 
Lãi vay từ Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Khải Tiệp           662.948.000                            -   
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20. NGHIỆP VỤ VÀ SỐ DƯ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (Tiếp theo) 
 
Số dư với các bên liên quan: 

30/06/2010 31/12/2009
 VND  VND 

Các khoản phải thu
Ông Ngụy Chí Mưu             99.636.912                              - 
Công ty Cổ phần Quốc tế Lạng Sơn             22.549.504                              - 
Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Khải Tiệp                              -                7.158.459 
Ông Nguyễn Chính Nghĩa               8.901.120                              - 

Các khoản phải trả
Hội đồng Quản trị           839.449.792            321.125.959 
Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Khải Tiệp      28.312.701.040                              - 

 
 

 
 

Thu nhập của Ban Giám đốc điều hành được hưởng trong năm như sau: 
 Cho giai đoạn 
từ 01/01/2010 
đến 30/06/2010 

 Cho giai đoạn 
từ 01/01/2009 
đến 30/06/2009 

 VND  VND 

Thu nhập của Ban Giám đốc điều hành           640.917.728            643.942.752  
 

 
 
21. SỐ LIỆU SO SÁNH 
 
 

Một số số liệu của kỳ báo cáo trước được phân loại lại để phù hợp với việc so sánh với số liệu của kỳ 
này. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ROYAL INTERNATIONAL CORPORATION 
(Incorporated in the Socialist Republic of Vietnam) 

 
 

AUDITED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE PERIOD FROM 1 JANUARY 2010 TO 30 JUNE 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quang Ninh – August 2010 



ROYAL INTERNATIONAL CORPORATION 
Bai Chay Ward, Ha Long City  
Quang Ninh Province, S.R. Vietnam  
 

 1
Formatted: Font: 10 pt

 
 
 
 
 
 
 
 

TABLE OF CONTENTS 
 
 
CONTENTS PAGE(S)

 
STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS 2
 
AUDITORS’ REPORT 3 - 4
 
BALANCE SHEET  5 - 6
 
INCOME STATEMENT  7
 
CASH FLOW STATEMENT   8
 
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  9 - 23

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Formatted

Formatted: Font: 11 pt

Deleted: –

Deleted: –

Deleted: –



ROYAL INTERNATIONAL CORPORATION 
Bai Chay Ward, Ha Long City  
Quang Ninh Province, S.R. Vietnam  
 

 2

 
STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS 

 
The Board of Directors of Royal International Corporation (“the Company”) presents this report together 
with the Company’s audited financial statements for the period from 1 January 2010 to 30 June 2010. 
 
THE BOARDS OF MANAGEMENT AND DIRECTORS 
 
The members of the Boards of Management and Directors of the Company who held office during the period 
and at the date of this report are as follows: 
 
Board of Management  
  
Mr. Nguyen Chinh Nghia Chairman (resigned on 08 January 2010) 
Mr. Do Tri Vy Chairman (appointed on 08 January 2010) 
Ms. Ngo Thu Mat Member 
Mr. Nghiem Cong Hao Member 
Mr. Quach Phi Long Member                                        
Mr. Pham Ngoc Nam Member 
Ms. Nguyen Linh Chi Member 
  
Board of Directors  
  
Mr. Nghiem Cong Hao General Executive 
Mr. Do Tri Vy General Director (resigned on 08 January 2010) 
Mr. Duong Khanh Nam General Director (appointed on 08 January 2010) 
Mr. Pham Ngoc Nam Deputy General Director 
Ms. Nguyen Linh Chi Chief Accountant 
 
BOARD OF DIRECTORS’ STATEMENT OF RESPONSIBILITY 
 
The Board of Directors of the Company is responsible for preparing the financial statements of each period, 
which give a true and fair view of the financial position of the Company and of its results and cash flows for 
the period. In preparing these financial statements, the Board of Directors is required to: 
 

• Select suitable accounting policies and then apply them consistently; 
• Make judgments and estimates that are reasonable and prudent; 
• State whether applicable accounting principles have been followed, subject to any material departures 

disclosed and explained in the financial statements; 
• Prepare the financial statements on the going concern basis unless it is inappropriate to presume that the 

Company will continue in business; and 
• Design and implement an effective internal control system for the purpose of properly preparing and 

presenting these financial statements so as to minimize errors and frauds. 
 

The Board of Directors is responsible for ensuring that proper accounting records are kept, which disclose, 
with reasonable accuracy at any time, the financial position of the Company and to ensure that the financial 
statements comply with Vietnamese Accounting Standards, Vietnamese Accounting System and prevailing 
accounting regulations in Vietnam. It is also responsible for safeguarding the assets of the Company and 
hence for taking reasonable steps for the prevention and detection of fraud and other irregularities. 
 

The Board of Directors confirms that the Company has complied with the above requirements in preparing 
these financial statements. 
 

For and on behalf of the Board of Directors, 
 

 
 
 

  

Duong Khanh Nam 
General Director 
 

15 August 2010 
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To: The Roud. o{Management and Pi'«'o"

Ro~.1h".rn ••ional Corporation
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I
I
I

We ha,. au.dikd lhc accompanying balance shttt of Royal IntemahOnal C<>fj)O,alion(..tht Co"""ny") •.• at
30 JOIlO2010, tho related stalen"",l. of ;DCome,cash flo••.• and the nole. 10 the financial 'talementa for !he
period from 1 JanuaI)' 2010 to 30 lu ••• 2010. The accompanying financial stalemenl, are 001 iDtmded 10
present tho! financial position. m;olt. of operahom aDd cash flow, ;0 IlCC<IrdallCewith accounting p"nciple,
and practices lI=lly """epled in countries Ind jurn.hclions other !han Vietnam.

A. staled ;n !he Statement of Iht Board of Dire<lOrs on page 2, th<~ financial stale""'nt. are tht
respon>ibili,y of tht Company'. Board of Directors, Our t'''pofl5ibility i. lu .,p •.••• an opinion on these
financial staten"''''' ba",d 00 our audit.

B.,I •••fOpinion

w. ha..., COIIdueted our audit in ac<:ordal>CCwilh Vietnamese Siand."h on Auditing. lbose .tandards
require lh.ol we plan and perform the audill<> obtain reasonable assurance that the finaJ>Cial.tatemen15 are
ftee or malerial misstatemenlS. An audil include. examining, 0" a test ba,i •• evidence '''l'l'''fIing the
an"",rn, and d'sclo,ure, in lite financiil .tatemenlS. An audil al", indnde •••.•••• ing lbe acwunting
principles w.ed and .ignificant eslimales made by managemrn~ a, well •• evaluating the overall financial
.tatement ",esentahon. We believe thaI our audit provide. a rea><mable basi.< fur our opinion.

Oeinion

In our <>pinion. lbe accomp.nying financial ,1.lemen15 give a true and fair view of, in.ll material re<pecl',
lite financial po'"ion of lite Company u al 30 lune 2010 and the resullo of its operalion. and ii, cuh flow.
f", the period from I January 2010 10 30 lune 2010 in acc",dance wilh Viemame •• Accounling Standard.,
Vielttamese Accounting SyOlem .nd prevailing accounting regulations in Viem.m

Without qlUlli/)'ing ou, opin,,,,, ••", dro",' rftJde,..' aneM;"" 10 th. followings:

A•• taled in NOle II of lbe Nole. I<>lbe financial .tatemem •• cumulallve pre-operaling expenses recorded in
ftlalion wlIh the Company'. con.nructian in progre •• and olbcr ftlaled expense. of the Four Points _
Sbera10Il Hotel as .t 30 lune 2010 were .U presented a, long-term prepaymern, in lbe balance .heet,
According 10 Vietnamese Accouming Sl.ndard No.04 - Intangible Fixed A.sel •• the,e expense •• hould be
charge<! to the inco"", .talemenl in the ye.r incurred_ However, in accordance wilh Official Utler
No.392fTC_ TCDN daled 10 January 2003 by the Mini.tty of Firumce, lbese p,e-oper.ring expense. are to be
allocOied 10 the general .nd .<lministtalion expen ••• over three yean from tbe dale the ,dated COMlnIClion
work i, compleled aud pul into """. Accordingly, the balance oftbe long_lerm pftpayments •• aI301une
2010 amounted to USD 3,795,609 (u .t 31 December 2()()9: USD 3,701.146).

A•• taled in l>iOle3 of the "'Oles 10 the financial .tatcn>cnts, lite Board of Direclo"" decides noll<> ,ecognise
foreign exchange difference. u guided in Circular l>io,20112()()9/IT-BTC dated 15 Oclober 2009 i••ued by
the Mini,tty of Finanee. The rec<>gnition 01 foreign excbaJtge difference. ari,ing from rev.luation or
monetary ile"., al t!Ie balance .beel dale in accordance ",ilb. Cin:;uLu-No,20112()()9/IT_BTC differs from that
., regulated in V;'lnamese Accounting Standard No, 10 (VAS 10) _ ElTects or change. in foreign e,change
rale', II fu<eign e,cbange difference. hod been recognised in accordanee wilh Cm:ul •• l>io,20112009/IT_
BTe, the Co~ny'. 10•• before tax lOT the period from I laOlJilry 2010 10 30 June 2010 would ha,-e
increased by USD 200,596 and the MSlweholder.' ~uityM oection in !he balance.beet as al 30 lune 2010
•••.ould have decreased by the •• me amoUtlI. The Board of DireclOrs believ." lhal by applying VAS 10, the
financial .talem<n13 will gi"e a It"O>1"e.ppropriale v;.w off ••••neial po.iti"" or lbe Company and of il' results
fOTthe period from I Janwuy 2010 1030 June 20 10.
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BALANCE SHEET 
As at 30 June 2010 

 
 FORM B 01-DN 

Unit: USD 

ASSETS Codes Notes 30/06/2010 31/12/2009

A. CURRENT ASSETS 100 14,752,138 15,604,742
(100=110+130+140+150)

I. Cash 110 4 1,247,769 2,701,026
1. Cash                              111 1,247,769 2,701,026

II. Short-term receivables 130 12,223,703 11,600,949
1. Trade accounts receivable 131 5 8,103,658 8,339,387
2. Advances to suppliers 132 4,449,324 3,689,952
3. Other receivables 135 10,292 4,070
4. Provision for doubtful debts 139 (339,571)              (432,460)            

III. Inventories 140 6 1,230,684 1,242,694
1. Inventories                    141 1,262,732 1,292,398
2. Provision for devaluation of inventories 149 (32,048)                (49,704)              

IV. Other short-term assets 150 49,982 60,073
1. Short-term prepayments 151 14,745 46,674
2. Other short-term assets 158 35,237 13,399

B. NON-CURRENT ASSETS 200 46,198,674 44,410,896
(200 = 220+240+250+260)

I. Fixed assets 220 39,731,472 38,516,692
1. Tangible fixed assets 221 7 19,809,752 19,965,402

- Cost 222 26,135,267 25,706,292
- Accumulated depreciation 223 (6,325,515)       (5,740,890)     

2. Intangible fixed assets 227 8 2,758,381 2,889,651
- Cost 228 4,726,706 4,726,706
- Accumulated amortisation 229 (1,968,325)       (1,837,055)     

3. Construction in progress 230 9 17,163,339 15,661,639
II. Investment property 240 1,823,788 1,462,213        

- Cost 241 1,973,156 1,588,917      
- Accumulated depreciation 242 (149,368)           (126,704)        

III. Long-term financial investments 250 419,411 419,411           
1. Other long-term investments 258 10 419,411 419,411             

IV. Other non-current assets 260 4,224,003 4,012,580
1. Long-term prepayments 261 11 4,115,888 3,904,465
2. Deferred tax assets 262 108,115                108,115             

270 60,950,812 60,015,638TOTAL ASSETS (270 = 100 + 200)
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BALANCE SHEET (Continued) 
As at 30 June 2010 

 
 FORM B 01-DN 

Unit: USD 

RESOURCES Codes Notes 30/06/2010 31/12/2009

A. LIABILITIES (300=310+330) 300 15,588,849 12,699,276
I. Current liabilities 310 12,586,524 9,268,227

1. Short-term loans and liabilities 311 12 5,121,593 3,998,905
2. Trade accounts payable 312 935,184 891,485
3. Advances from customers 313 5,024 4,727
4. Taxes and amounts payable to the State budget 314 13 3,279,133 2,975,534
5. Payables to employees 315 181,581 396,055
6. Accrued expenses 316 55,216 31,066
7. Other current payables 319 2,974,389 970,455
8. Bonus and welfare funds 323 34,404 -                     

II. Long-term liabilities                            330 3,002,325 3,431,049
1. Other long-term payables 333 295,716 289,573
2. Long-term loans and liabilities 334 14 2,404,686 2,844,121
3. Provision for severance allowance 336 270,967 284,243
4. Unearned revenue 338 30,956 13,112

B. RESOURCES (400=410) 400 45,361,963 47,316,362
I. Shareholders' equity 410 15 45,361,963 47,316,362

1.Chartered capital 411 35,172,907 35,172,907
2. Share premium 412 8,522,698 8,522,698
3. Financial reserve funds 418 498,615 398,937
4. Retained earnings 420 1,167,743 3,221,820

TOTAL RESOURCES (440 = 300+ 400) 440 60,950,812 60,015,638
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Duong Khanh Nam 
General Director 
 
15 August 2010 

   Nguyen Linh Chi 
Chief Accountant 
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INCOME STATEMENT 
For the period from 1 January 2010 to 30 June 2010 

  
FORM B 02-DN 

Unit: USD 
 

ITEMS Codes Notes
For the period 

from 01/01/2010 
to 30/06/2010

For the period 
from 01/01/2009 

to 30/06/2009

1. Gross sales 01 2,976,972 5,155,640
2. Less deductions 02 312,890 810,087
    Special consumption tax 08 312,890 810,087

3. Net sales 
   (10=01-02) 10 16 2,664,082 4,345,553
4. Cost of sales 11 1,862,048 1,674,020
5. Gross profit from sales 20 802,034 2,671,533
6. Financial income 21 536,717 341,784
7. Financial expenses 22 275,094 370,851
8. Selling expenses 24 550,015 681,385
9. General and administration expenses 25 811,258 970,872
10. Operating (loss) profit 30 (297,616) 990,209
      (30 = 20+(21-22)-(24+25))
11. Other income 31 59,214 54,349
12. Other expenses 32 104,719 87,771
13. Loss from other activities (40=31-32) 40 (45,505) (33,422)
14. Accounting (loss) profit before tax 50 (343,121) 956,787
      (50=30+40)
15. Current tax expense 51 17 -                         284,040

16. Net (loss) profit after tax (60=50-51) 60 (343,121) 672,747
17. Basic earnings per share 70 18 (0.01)                      0.02                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duong Khanh Nam 
General Director 
 

15 August 2010 

   Nguyen Linh Chi 
Chief Accountant 
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CASH FLOW STATEMENT 
For the period from 1 January 2010 to 30 June 2010 

FORM B 03-DN 
Unit: USD 

ITEMS Codes For the period 
from 01/01/2010 

to 30/06/2010

For the period 
from 01/01/2009 

to 30/06/2009
I. CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
1. (Loss) profit before tax 01 (343,121)              956,787               
2. Adjustments for:

Depreciation and amortisation 02 699,310                 601,296                 
Provisions 03 (92,889)                  -                             
Unrealized foreign exchange difference 04 (287,933)                142,742                 
Loss from disposal of fixed assets 05 -                             3,956                     
Interest expense 06 204,204                 180,378                 

3. Operating profit before movements in working capital 08 179,571               1,885,159            
(Increase) decrease in receivables 09 (529,865)                1,170,515              
Decrease in inventories 10 12,010                   222,606                 
(Decrease) in accounts payable 11 (136,089)                (2,965,803)             
Decrease in prepaid expenses 12 10,091                   52,825                   
Interest paid 13 (402,515)                (209,156)                
Other cash (outflows), inflows 16 (13,276)                  467                        

Net cash (used in) from operating activities 20 (880,073)              156,613               

II. CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
1. Acquisition of fixed assets and other long-term assets 21 (1,544,370)             (2,855,038)             
2. Proceeds from sales of fixed assets and other 22 -                             9,104                     

Net cash used in investing activities 30 (1,544,370)          (2,845,934)          
III. CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

1. Proceeds from borrowings 33 4,256,592              5,326,653              
2. Repayments of borrowings 34 (3,573,339)             (2,537,288)             

Net cash from financing activities 40 683,253               2,789,365            
Net (decrease) increase in cash 50 (1,741,190)          100,044               
Cash at the beginning of the period 60 2,701,026            198,146               
Effect of changes in foreign exchange rates 61 287,933                 -                             
Cash at the end of the period 70 1,247,769            298,190               

 

Supplemental non-cash disclosures 
Cash outflows for purchases of fixed assets and construction in progress during the period exclude an 
amount of USD 437,985 (2009: USD 1,492,474), representing an addition in fixed assets during the period 
that has not been paid yet and include an amount of USD 2,135,979 (2009: USD 3,705,466), representing 
advances to suppliers for purchasing fixed assets and other long-term assets. Consequently, changes in 
accounts payable and receivable have been adjusted by the same amounts. 
 
 
 
Duong Khanh Nam 
General Director 
 

15 August 2010 

   Nguyen Linh Chi 
Chief Accountant 
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1. GENERAL INFORMATION 
 

 Structure of ownership 
 

Royal International Corporation (“the Company”) is a joint stock company which has changed from 
a joint-venture enterprise under Decree No. 38/2003/ND-CP dated 15 April 2003 by the 
Government on the conversion of a number of foreign invested enterprises into joint stock 
companies and Joint Circular No. 08/TTLT-BKH-BTC dated 29 December 2003 by the Ministry of 
Planning and Investment (MPI) and the Ministry of Finance providing guidance on the 
implementation of Decree No. 38/2003/ND-CP. On 15 June 2005, the MPI issued Investment 
License No.953 CPH/GP approving the change of Royal International Joint Venture Company into 
Royal International Corporation with the face value, chartered capital, and the number of shares as 
follows: 
 

- Face value: USD 1/share 
- Chartered capital: USD 21,000,000 
- Total number of shares: 21,000,000 shares 
 
On 14 March 2006, the Ministry of Planning and Investment issued amended Investment License 
No. 953 CPH/GPDC1 approving the conversion of the face value currency. Therefore, the face 
value, chartered capital and the number of shares are as follows:  
 

- Face value: VND 10,000/share 
- Chartered capital: VND 332,136,000,000 
- Total number of shares: 33,213,600 shares 
 
On 28 January 2008, the Ministry of Planning and Investment issued amended Investment 
Certificate No. 953/GCNDC3/22/1 approving the increase in the Company’s chartered capital. 
Therefore, the face value, chartered capital and the number of shares are as follows:  
 

- Face value: VND 10,000/share 
- Chartered capital: VND 410,319,760,000 
- Total number of shares: 41,031,976 shares 
 
On 1 July 2008, the Company received re-registered Investment Certificate No. 221.032.000.118 
issued by the People’s Committee of Quang Ninh Province to foreign invested enterprises 
according to the Investment and Corporate Law 2005.  
 
On 30 October 2008, the Company obtained the first amended Investment Certificate No. 
221.032.000.118 approving the increase in the Company’s chartered capital. Accordingly, the face 
value, chartered capital, and the total number of shares are as follows: 
 

- Face value: VND 10,000/share 
- Chartered capital: VND 514,381,130,000 
- Total number of shares: 51,438,113 shares 
 
On 30 June 2009, the People’s Committee of Quang Ninh Province granted the second amended 
Investment Certificate No. 221.032.000.118 on change in ownership interest of the founding 
shareholders.  
 
On 22 September 2009, the People’s Committee of Quang Ninh Province issued third amended 
Investment Certificate No. 221.032.000.118. Accordingly, the Company’s investment capital is 
VND 730,473,560,000; the face value, chartered capital and the total number of shares are as 
follows: 
 

 - Face value: VND 10,000/share 
- Chartered capital: VND 565,814,070,000  
- Total number of shares: 56,581,407 shares 
 
The Owner (Parent company) of the Company is Kai Chieh International Investment Ltd. The 
ultimate parent company of the Company is Kai Chieh International Investment Ltd. 
The Company’s number of employees as at 30 June 2010 was 1,109 (31 December 2009: 1,170). 
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1. GENERAL INFORMATION (Continued) 
 

Operating industry and principal activities 
 

The Company operates in the hospitality industry. 
 
The principal activities of the Company are to build and operate a 5-star hotel, a place for 
amusement, an international gaming club, and to provide other entertainment services in Bai Chay 
Ward, Ha Long City, Quang Ninh Province. In addition, the Company acts as an authorised foreign 
exchange agency as stated in Certificate No. 1060/NHNN-QNN1 dated 28 November 2008 issued 
by the State Bank of Vietnam - Quang Ninh branch. 
 
 

2. ACCOUNTING CONVENTION AND ACCOUNTING PERIOD 
 

Accounting convention 
 
The accompanying financial statements, expressed in United States Dollars (USD), are prepared 
under the historical cost convention and in accordance with Vietnamese Accounting Standards, 
Vietnamese Accounting System and prevailing accounting regulations in Vietnam. The Company’s 
financial statements have been measured in USD as registered and approved by the Ministry of 
Finance in its Official Letter No. 355/TC-CDKT dated 13 November 2000. Management believes 
that the use of USD is necessary in order to reflect the economic substance of the underlying events 
and circumstances relevant to the Company’s business operations. 
 
The Company suffered a loss of USD 343,121 and negative cash flow of USD 1,741,190 in the 
period from 1 January 2010 to 30 June 2010. However, the Board of Directors had planned to issue 
additional shares for about USD 14 million in the third quarter of 2010, a foreign bank agreed to 
lend the Company about USD 1.5 million and some short-term loans with the total amount 
approximately USD 3 million have been restructured. The Board of Directors had decided to 
prepare the financial statements for the period from 1 January 2010 to 30 June 2010 assuming that 
the Company will continue as a going concern in a foreseeable future. 
 

 Accounting period 
 

The Company’s financial year begins on 1 January and ends on 31 December. These interim 
financial statements have been prepared for the period from 1 January 2010 to 30 June 2010.  
 
 

3.          SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
 
The significant accounting policies, which have been adopted by the Company in the preparation of 
these financial statements, are as follows: 

 
 Estimates  

 
The preparation of financial statements in conformity with Vietnamese Accounting Standards, 
Vietnamese Accounting System and prevailing accounting regulations in Vietnam requires 
management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets, 
liabilities and disclosures of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements 
and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period. Actual results 
could differ from those estimates. 

  
 Cash and cash equivalents 
 

Cash and cash equivalents comprise cash on hand, demand deposits and short-term, highly liquid 
investments that are readily convertible to known amounts of cash and which are subject to an 
insignificant risk of changes in value. 
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3.          SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued) 
 
Receivables and provision for doubtful debts 
 
Provision for doubtful debts apart from receivables from gaming club is made for receivables that 
are overdue for six months or more, or when the debtor is in dissolution, in bankruptcy, or is 
experiencing similar difficulties that may be unable to repay the debt. 
 
For receivables from Royal International Gaming Club activities, provision for doubtful debts is 
made based on the aging period starting from the lending date. 

 
Age of receivable (month)  Provision rate (%) 
0 - 1     3 
1 - 2    6.25 
2 - 3    12.5 
3 - 4     25 
4 - 5    50 
5 - 6     75 
Over 6 months   100 

 

 Inventories 
 

Inventories are stated at the lower of cost and net realizable value. Cost comprises direct materials 
and where applicable, direct labor costs and those overheads that have been incurred in bringing the 
inventories to their present location and condition. Cost is calculated using the methods as follows: 
 
Inventory categories    Costing method 
Food      First in, first out 
Beverage     Weighted average 
Artwork      Specific identification 
Other materials     First in, first out 
 
Net realizable value represents the estimated selling price less all estimated costs to completion and 
costs incurred in marketing, selling and distribution.  
 
The evaluation of necessary provision for inventory obsolescence follows current prevailing 
accounting regulations, which allow provisions to be made for obsolete, damaged, or sub-standard 
inventories and for those whose book value is higher than net realizable value as at the balance 
sheet date. 
 
Tangible fixed assets and depreciation 

 

Tangible fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation.   
 

The cost of purchased tangible fixed assets comprises its purchase price and any directly 
attributable costs of bringing the assets to its working condition and location for its intended use.   
 
The costs of self-constructed or self-manufactured assets are the actual construction or 
manufacturing cost plus installation and test running costs. 
 
Tangible fixed assets are depreciated using the straight-line method over the following estimated 
useful lives as follows: 

  Years 
   

Buildings and structures  35 
Machinery and equipment  5 - 12 
Office equipment   5 - 12 
Motor vehicles   8 - 12 
Others  4 - 12 
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3.          SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued) 
 
 Intangible fixed assets and amortisation 

 

Land use rights 
 

Intangible fixed assets represent land use rights that are stated at cost less accumulated 
amortization. The Company’s land use rights pertain to 8.6 hectares of land, 8 hectares of beach and 
10.8 hectares of water surface adjoining to the coast at Bai Chay Ward, Ha Long City for the period 
stated in the Investment License of 26 years and 7 months from 13 August 1994. Land use rights 
are amortised using the straight-line method over the duration of the right to use the land. 
 

 Construction in progress  
 

Properties in the course of construction for production, rental or administrative purposes, or for the 
purposes not yet determined, are carried at cost.  Cost includes professional fees, and for qualifying 
assets, borrowing costs are dealt with in accordance with the Company’s accounting policy.  
Depreciation of these assets, on the same basis as other property assets, commences when the assets 
are ready for their intended use. 

 
 

Investment property 
 
Investment properties, which are composed of land use rights and buildings held by the Company 
to earn rentals or for capital appreciation or both, are stated at cost less accumulated depreciation. 
The cost of purchased investment properties comprises its purchase price and any directly 
attributable expenditures incurred in bringing the property to its working condition and location for 
its intended use.  

 
Investment property is depreciated using the straight-line method over its estimated useful life of 35 
years. 

   
 Long-term prepayments  

 

Long-term prepayments include the remainder of pre-operating expenses, unallocated tools and 
supplies. Pre-operating expenses represent start-up costs, employee training and advertising fees. 
 
• Pre-operating expenses: According to Official Letter No. 392/TC-TCDN dated 10 January 2003 

of the Ministry of Finance, the Company’s pre-operating expenses are deferred as follows: 
+ Pre-operating expenses are allocated to each construction works based on the ratio of 

invested capital therein to the Company’s total investment capital. For construction in 
progress, no pre-operating expenses are allocated to income statement. Accordingly, the 
Company has yet to commence allocation of its pre-operating expenses relating to the 
Four Points - Sheraton Hotel to general and administration expenses, since the hotel had 
not been completed at the balance sheet date. 

+ Pre-operating expenses of construction works which have already been completed and put 
into use are allocated to operating expenses over three (03) years, from the date the 
construction work is put into use. 

 
• Tools and supplies that are used for a number of business cycles are allocated to expense at the 

annual rate of 30%. 
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3.          SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued) 
 
 Revenue recognition 

 

Revenue from the operation of Royal International Gaming Club is recognized daily at the playing 
table and is recorded every ten days for the activities of slot machines, as follows: 
 
• Revenue at the playing table is recognized as the differences between chips at the closing time 

and chips at the opening time at each playing table plus (+) chips transferred from the playing 
table to cage minus (-) chips transferred from the cage to the playing table. Revenue 
recognition does not depend on whether cash has been collected or not. 

• Revenue from business activities by slot machines represents the amount received over the 
exchange counter before a game less the amount returned to players. 

 

Revenue from other services including sales of food, beverages, amusement park and villa rents are 
recognized when the outcome of such transactions can be measured reliably and it is probable that 
the economic benefits associated with the transactions will flow to the Company. Sales of services 
are recognised by reference to the percentage of completion of the transaction at the balance sheet 
date. 

 
 Foreign currencies   
 

Transactions arising in foreign currencies are translated at exchange rates ruling at the transaction 
date. Foreign exchange differences arising from these transactions are recognised in the income 
statement. 
 
Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are retranslated at the rates of 
exchange prevailing on the balance sheet date. Exchange differences arising from the translation of 
these accounts are recognised in the income statement. Unrealised exchange gains at the balance 
sheet date are not treated as part of distributable profit to shareholders. 
 
On 15 October 2009, the Ministry of Finance issued Circular No. 201/2009/TT-BTC guiding the 
recognition of foreign exchange differences in enterprises. The recognition of foreign exchange 
differences arising from revaluation of monetary items at the balance sheet date in accordance with 
Circular No. 201/2009/TT-BTC differs from that as regulated in Vietnamese Accounting Standard 
No.10 (VAS 10) - Effects of changes in foreign exchange rates. According to Circular No. 
201/2009/TT-BTC, accounting treatments of foreign exchange differences are as follows: 
 
• Foreign exchange differences arising from revaluation of monetary items, short-term 

receivables and payables denominated in foreign currencies at the balance sheet date are not 
recorded in the income statement for the reporting period but are recorded in the balance sheet 
under the account “foreign exchange reserve” in the Shareholders’ equity section.  

 
• Foreign exchange differences arising from revaluation of long-term payables are recorded in 

the income statement for the reporting period. In case the Company makes a loss, it may 
allocate part of foreign exchange losses within 5 subsequent years after deducting the foreign 
exchange difference incurred during the reporting period corresponding to the current portion 
of long-term loans. 

 
If foreign exchange differences had been recognised in accordance with Circular No. 201/2009/TT-
BTC, the Company’s loss before tax for the period from 1 January 2010 to 30 June 2010 would 
have increased by USD 200,596 and the “Shareholders’ equity” section in the balance sheet of the 
Company as at 30 June 2010 would have decreased by the same amount. The Board of Directors 
decides not to apply the method of recording foreign exchange differences as guided in Circular 
No.201/2009/TT-BTC and believes that by applying VAS 10, the financial statements will give a 
more appropriate view of the financial position of the Company and of its results for the period 
from 1 January 2010 to 30 June 2010. 
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3.          SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued) 
 
Borrowing costs 

 

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying 
assets, which are assets that necessarily take a substantial period of time to get ready for their 
intended use or sale, are added to the cost of those assets, until such time as the assets are 
substantially ready for their intended use or sale. Investment income earned on the temporary 
investment of specific borrowings is deducted from the cost of those assets. 

 
All other borrowing costs are recognised in the income statement when incurred. 
 

 Provisions 
 

Provisions are recognised when the Company has a present obligation as a result of a past event, 
and it is probable that the Company will be required to settle that obligation. Provisions are 
measured at the management’s best estimate of the expenditure required to settle the obligation at 
the balance sheet date. 
 

 Credit policy for Royal International Gaming Club activities 
 

On 01 January 2010, the Board of Management issued amended credit policy for Royal 
International Gaming Club activities. Accordingly, the total credit limit shall not exceed USD 9 
million. Any debt of over USD 1.5 million shall be secured by assets whose value at least equals to 
50% of the debt amount. The maximum loan term shall be 1 year for secured loans and 6 months 
for those unsecured. Loans are made in the form of chips to play at Royal International Gaming 
Club and repaid either by chip or in cash. 
 

 Taxation 
 

Income tax expense represents the sum of the tax currently payable and deferred tax. 
 

The tax currently payable is based on taxable profit for the period. Taxable profit differs from net 
profit as reported in the income statement because it excludes items of income or expense that are 
taxable or deductible in other years (including loss carried forward, if any) and it further excludes 
items that are never taxable or deductible. 

 
The determination of the tax currently payable is based on the current interpretation of tax 
regulations. However, these regulations are subject to periodic variation and their ultimate 
determination depends on the results of the tax authorities’ examination. 
 

Deferred tax is recognized on significant differences between carrying amounts of assets and 
liabilities in the financial statements and the corresponding tax bases used in the computation of 
taxable profit and are accounted for using balance sheet liability method. Deferred tax liabilities are 
generally recognized for all temporary differences and deferred tax assets are recognized to the 
extent that it is probable that taxable profit will be available against which deductible temporary 
differences can be utilized. 
 

Deferred tax is calculated at the tax rates that are expected to apply in the period when the liability 
is settled or the asset realized. Deferred tax is charged or credited to profit or loss, except when it 
relates to items charged or credited directly to equity, in which case the deferred tax is also dealt 
with in equity. 
 

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to set off 
current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income taxes levied by the 
same taxation authority and the Company intends to settle its current tax assets and liabilities on a 
net basis. 
 

Other taxes are paid in accordance with the prevailing tax laws in Vietnam. 
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4. CASH  
30/06/2010 31/12/2009

USD USD

Cash on hand 853,904 1,632,472
Cash in bank 389,962 1,064,992
Cash in transit 3,903 3,562

1,247,769 2,701,026
 

 
5. TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE 

30/06/2010 31/12/2009
USD USD

Receivables of Royal International Gaming Club (*) 7,900,510 8,184,831
Other receivables from operating activities 203,148 154,556

8,103,658 8,339,387
 

(*) Represent receivables from the casino players. Loans are made under the credit policy of the 
Company as stated in Note 3. 

 
 
6. INVENTORIES 
 

30/06/2010 31/12/2009
USD USD

Raw materials 1,041,569 1,047,253
Merchandise 221,163 245,145

1,262,732 1,292,398
Provision for devaluation of inventories (32,048) (49,704)

Net realizable value 1,230,684 1,242,694
 

 
7. TANGIBLE FIXED ASSETS 
 

Unit: USD 

 Buildings 
& structures 

 Machinery 
& equipment 

Motor 
vehicles 

Office 
equipment 

 Others  Total 

COST

As at 01/01/2010 18,808,676   5,122,833     667,946   740,716    366,121     25,706,292 
Additions -                -                -                     782 -             782             
Transfer from CIP          440,612 -                -          -             440,612      
Disposals -                             7,544 -                  4,875 -             12,419        
As at 30/06/2010 19,249,288   5,115,289     667,946   736,623    366,121     26,135,267 

ACCUMULATED DEPRECIATION

As at 01/01/2010 2,713,074     1,899,426     359,361   590,350    178,679     5,740,890   
Charge for the period          270,147          230,936      43,365       24,910         27,686 597,044      
Disposals -                             7,544 -                  4,875 -             12,419        
As at 30/06/2010 2,983,221     2,122,818     402,726   610,385    206,365     6,325,515   

NET BOOK VALUE

As at 30/06/2010 16,266,067   2,992,471     265,220   126,238    159,756     19,809,752 
As at 31/12/2009 16,095,602   3,223,407     308,585   150,366    187,442     19,965,402 
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7. TANGIBLE FIXED ASSETS (Continued) 
 
The carrying amount of the Company’s buildings and structures, machinery and equipment as at 30 
June 2010 includes USD 180,839 (31 December 2009: USD 345,135) of assets which are 
temporarily not in use. 
 
As stated in Notes 12 and 14, the Company mortgaged structures, machinery and equipment, motor 
vehicles with the net book value as at 30 June 2010 of USD 26,323,835 to secure bank loans. 
 
The cost of the Company’s motor vehicles, machinery and office equipment as at 30 June 2010 
includes USD 1,152,750 (31 December 2009: USD 1,147,629) of assets which have been fully 
depreciated but are still in use. 
 

 

8. INTANGIBLE FIXED ASSETS 
 

Unit: USD 
 Land 

use right 
 Accounting 

software Total
COST
As at 01/01/2010 4,650,000 76,706 4,726,706
As at 30/06/2010 4,650,000 76,706 4,726,706

ACCUMULATED AMORTIZATION
As at 01/01/2010 1,818,951 18,104 1,837,055
Charge for the period 125,824 5,446 131,270                    
As at 30/06/2010 1,944,775 23,550 1,968,325
NET BOOK VALUE
As at 30/06/2010 2,705,225 53,156 2,758,381
As at 31/12/2009 2,831,049 58,602 2,889,651

   

As stated in Notes 12 and 14, the Company mortgaged all of its land use right for the loans obtained 
from Vietinbank - Thanh Xuan Branch. 

 
 
9. CONSTRUCTION IN PROGRESS 
 

For the period 
from 01/01/2010 

to 30/06/2010 

For the period 
from 01/01/2009 

to 30/06/2009 
USD USD

As at 01/01 15,661,639 12,689,327              
Additions                           2,496,543 4,582,303                

(824,851)                  (3,194,992)               
Other decreases (169,992)                  (23,653)                    
As at 30/06 17,163,339 14,052,985

Transferred to Tangible fixed assets and Investment
property 

 
As stated in Note 14, the Company mortgaged the Four Points - Sheraton Hotel to the bank with the 
value of USD 11,358,462. 
 
 

10. OTHER LONG-TERM INVESTMENTS 
  

Other long-term financial investment represents the capital contributed to Royal International 
Securities Joint Stock Company, amounting to 5% of its chartered capital. At the date of the 
financial statements, no reliable market price was available for consideration of diminution in value 
of the investment. However, management believed that there was no significant diminution in value 
that could lead to any adjustment to the value of the investment as at 30 June 2010. 
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11. LONG-TERM PREPAYMENTS 
 

30/06/2010 31/12/2009
USD USD

Fixed asset overhaul expenses 159,005 15,348
Tools and supplies 161,274 187,971
Pre-operating expenses 
- the Four Points - Sheraton Hotel (*)

3,795,609 3,701,146

4,115,888 3,904,465
 

 

(*)  In accordance with Official Letter No. 392/TC-TCDN dated 10 January 2003 by the Ministry of 
Finance, pre-operating expenses of the Four Points - Sheraton Hotel shall not be amortised until the 
hotel commences its operation. As at 30 June 2010, this hotel had not yet come into operation. 

 
 
12. SHORT-TERM LOANS AND LIABILITIES 
 

30/06/2010 31/12/2009
 USD  USD 

Vietinbank - Thanh Xuan Branch (1) 1,470,646              1,666,604                

Vietcombank - Ha Long Branch (2)                1,077,230                 1,114,594 

Vietcombank - Quang Ninh Branch (3) 376,896                 490,993                   

Kai Chieh International Investment Ltd. (4) 1,500,000              -                              

Current portion of long-term loans                   696,821                    726,714 

             5,121,593               3,998,905  
 
(1) Loan from Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (Vietinbank) - Thanh 
Xuan Branch represents a short-term credit facility which can be drawn up to a maximum amount of 
VND 30 billion and will expire on 15 August 2010. This facility bears the interest rate adjusted 
according to announcement of Vietinbank for each period. Interest shall be paid on a monthly basis. 
This loan, and a long-term loan stated in Note 14 is mortgaged by the land use right of the 
Company. 
 
(2) Loan from Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank) - Ha 
Long Branch represents a short-term credit facility which can be drawn up to a maximum amount of 
VND 20 billion. This facility bears interest at 0.9%/month which will be adjusted for each period by 
Vietcombank - Ha Long Branch. Interest shall be paid on a monthly basis. The loan is mortgaged by 
the Company’s machinery and equipment. 
 
(3) Loan from Vietcombank - Quang Ninh Branch represents a short-term credit facility which can 
be drawn up to a maximum amount of VND 7 billion. This facility bears interest at the rate quoted 
by Vietcombank - Quang Ninh Branch at the date of disbursement. Interest shall be paid on a 
monthly basis. The loan is mortgaged by the Company’s generator system and air conditioning 
system. 
(4) Loan from Kai Chieh International Investment Ltd. represents a credit facility which can be 
drawn up to a maximum amount of USD 4 million. This facility bears interest at the USD loan 
interest rate quoted by the State Bank of Vietnam at the date of disbursement. Interest shall be paid 
on a monthly basis. Loan term is 365 days from the date of disbursement. 
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13. TAXES AND AMOUNTS PAYABLE TO THE STATE BUDGET 
 

30/06/2010 31/12/2009
USD USD

Value added tax 351,020 335,358
Special consumption tax 2,059,252 1,806,180
Corporate income tax 790,475 817,043
Others 78,386 16,953

3,279,133 2,975,534

                                                                                                                                                                                           
14. LONG-TERM LOANS AND LIABILITIES 

30/06/2010 31/12/2009
 USD  USD 

Vietinbank - Thanh Xuan Branch (1)                2,404,686                 2,835,544 

Eximbank - Quang Ninh Branch                               -                        8,577 

             2,404,686               2,844,121 
 

 

(1) Represent long-term loan contract No. 01/2008/Sheraton dated 18 December 2008 for building 
Four Points - Sheraton Hotel. This loan can be drawn up to a maximum amount of VND 70 billion 
for 72 months from the first withdrawal with grace period of 6 months. The loan annual interest 
rate is 13.5% for the grace period and adjusted to 150% of the basic interest rate announced by the 
State Bank of Vietnam minus 1% per annum and is not lower than the floor rate announced by 
Vietinbank for each year. Principal is repayable every three months in 22 installments and in the 
3rd month of each installment. The loan is mortgaged by the land use right of the Company and the 
assets acquired from the loan. 

 
Long-term loans are repayable as follows: 

30/06/2010 31/12/2009
 USD  USD 

On demand or within one year                   696,821                    726,714 
In the second year                   677,308                    708,649 
In the third to fifth year inclusive                1,727,378                 2,135,472 
After five years                               -                                - 
Less: Amount due for settlement within 12 months
(presented in Note 12)                 (696,821)                   (726,714)

Amount due for settlement after 12 months              2,404,686               2,844,121 
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15. SHAREHOLDERS’ EQUITY 
 

Movements in Shareholders’ equity 
 

 Chartered
capital 

 Share 
premium 

 Financial 
reserves 

 Retained 
earnings 

 Total 

 USD   USD   USD   USD   USD  

Balance as at 01/01/2010   35,172,907     8,522,698    398,937   3,221,820   47,316,362 
Loss for the period                      -                      -                  -       (343,121)         (343,121)
Appropriation to funds                      -                      - 99,678               (99,678)                      - 
Remuneration for Board of 
Management   

                     -                      -                  -         (34,404)           (34,404)

Other adjustments (*)                      -                      -                  -    (1,576,874)      (1,576,874)
Balance as at 30/06/2010   35,172,907     8,522,698    498,615   1,167,743   45,361,963 

 
 

(*) According to Shareholders’ General Meeting Resolution dated 17/04/2010, dividends of year 2009 will 
be paid in shares. At the date of these financial statements, the Company had not yet completed dividends 
payment in shares. Therefore, these dividends had been deducted to retained earnings and presented in 
“Other current payables” in the balance sheet. 
 
Contributed chartered capital  
 
The shareholders’ capital contributions as at 30 June 2010 were as follows: 
 
Shareholders

 '000 VND USD '000 VND
equivalent

% USD '000 VND
equivalent

%

Mr. Nguyen Chinh Nghia            37,966,230        2,396,867       37,966,230 7%        2,396,867        37,966,230 7%
Kai Chieh International 
Investment Ltd.

         297,000,000      18,472,516     297,000,000 52%      18,472,516      297,000,000 52%

State Capital Investment 
Corporation            75,140,700        4,681,469       75,140,700 13%        4,681,469        75,140,700 13%

Other shareholders          155,707,140        9,622,055     155,707,140 28%        9,622,055      155,707,140 28%

Total 565,814,070     35,172,907 565,814,070 100% 35,172,907 565,814,070 100%

 Per 
Investment 
Certificate 

 Contributed capital as at 
30/06/2010 31/12/2009

 
 
 
16. BUSINESS SEGMENTS 
  

The Company has divided management control by business segment. The structure of the Company 
includes 4 segments with principal activities as follows: 
 
- Royal International Gaming Club: gaming activities with reward – these are seasonal and unstable 

activities. The revenue gained therefrom depends on the 
number of gaming clients and game results  

- Royal Villas:   accommodation for rent 
- Royal Park:   sales of entry tickets to the parks and amusement activities 
- Four Points - Sheraton Hotel: accommodation for rent 
 

 
Information on the Company’s business segment operations is presented below: 
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16. BUSINESS SEGMENTS (Continued) 
 
Balance sheet as at 30 June 2010 
 

Casino Villas Park
Four Points- 

Sheraton Hotel Offset Total
USD USD USD USD USD USD

Assets
Segment assets 18,837,076 9,035,956        8,290,528 26,008,189        (7,515,825) 54,655,924    
Unallocated assets 6,294,888      
Total consolidated assets      60,950,812 

Liabilities

Segment liabilities 5,510,481   2,829,418        1,444,155 10,903,514        (7,515,825) 13,171,743    
Unallocated liabilities 2,417,106      
Total consolidated liabilities 15,588,849    

  
Income statement for the period from 1 January 2010 to 30 June 2010 
 

Casino Villas Park
Four Points- 

Sheraton Hotel Offset Total
USD USD USD USD USD USD

Net sales 1,005,898   1,198,764        459,420    -                        -                 2,664,082      
Cost of sales      (943,755)           (620,798)    (297,495) -                        -                 (1,862,048)     
Gross profit 62,143        577,966           161,925    -                        -                 802,034         

Unallocated expenses (1,361,273)     
Operating loss         (559,239)
Investment income           536,717 
Other (losses) (45,505)          
Financial expenses (275,094)        
Loss before tax         (343,121)
Current tax expense                      - 
Loss for the period         (343,121)

%  /Total net sales 38% 45% 17% 0% 100%  
 
Balance sheet as at 31 December 2009 

Casino Villas Park
Four Points- 

Sheraton Hotel Offset Total
USD USD USD USD USD USD

Assets
Segment assets 19,660,816 8,403,138        8,404,466 22,820,202        (4,866,414) 54,422,208    
Unallocated assets 5,593,430      
Total consolidated assets      60,015,638 

Liabilities

Segment liabilities 5,686,935   2,472,529        1,586,329 7,715,527          (4,866,414) 12,594,906    
Unallocated liabilities 104,370         
Total consolidated liabilities 12,699,276    
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16. BUSINESS SEGMENTS (Continued) 
 

Income statement for the period from 1 January 2009 to 30 June 2009  

Casino Villas Park
Four Points- 

Sheraton Hotel Offset Total
USD USD USD USD USD USD

Net sales 2,619,531   1,221,657        504,365    -                        -                 4,345,553      
Cost of sales      (871,922)           (540,381)    (261,717) -                        -                 (1,674,020)     
Gross profit 1,747,609   681,276           242,648    -                        -                 2,671,533      

Unallocated expenses 1,652,257      
Operating profit 1,019,276       
Other (losses) (33,422)          
Financial expenses (29,067)          
Profit before tax 956,787          
Current tax expense         (284,040)
Profit for the period           672,747 

%  /Total net sales 60% 28% 12% 0% 100%
 

 
 

17. CURRENT TAX EXPENSE  
For the period 

from 01/01/2010 
to 30/06/2010 

For the period 
from 01/01/2009 

to 30/06/2009 
USD USD

Net (loss) profit before tax (343,121) 956,787                 
Adjustments for taxable income 
Less:
Non-assessable income -                           32,961                     
Add back:
Non-deductible expenses 40,312 212,334                   
Assessable income (302,809) 1,136,160
Normal tax rate 25% 25%
Current tax expense -                               284,040                 
Deferred tax -                               -                               

-                               284,040  
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18. BASIC EARNINGS PER SHARE 
For the period 

from 01/01/2010 
to 30/06/2010 

For the period 
from 01/01/2009 

to 30/06/2009 
 USD  USD 

                 (343,121) 672,747
Earnings distributed to ordinary shareholders                  (343,121) 672,747

Weighted average number of ordinary shares in 
circulation in the period

              35,172,907 32,491,895

Basic earnings per share                       (0.01)                      0.02 

Accounting (loss) profit after corporate income tax

 
 
As presented in Note 1, on 22 September 2009, the Company was granted with the third amended 
Investment Certificate No. 221.032.000.118 by Quang Ninh People’s Committee. Accordingly, the 
Company’s investment capital is VND 730,473,560,000;  the face value, chartered capital, and the 
total number of shares are as follows: 
 

- Face value: VND 10,000/share 
- Chartered capital: VND 565,814,070,000 
- Total number of shares: 56,581,407 shares 

 
The accompanying financial statements are presented in US Dollars. Therefore, for the purpose of 
calculating basic earnings per share, the management decided to take the face value of USD 
01/share to determine the weighted average number of ordinary shares in circulation during the 
period from 01 January 2009 to 30 June 2009 and the period from 01 January 2010 to 30 June 2010. 
 
 

19. COMMITMENTS 
 

Purchase commitment 
 

Up to 30 June 2010, the contracts for construction and installation, purchases of machinery and 
equipment which were signed by the Company but yet to be implemented valued at USD 7,512,256 
in total (31 December 2009: USD 7,857,613). 
 
Land-lease commitment 
 

Under Investment License No. 953 CPH/GP dated 15 June 2005 by the Ministry of Planning and 
Investment, the Company is obliged to pay rentals of land, beach and water surface to the 
Government of Vietnam from the eighth (8th) month of the twenty-seventh (27th) year from the date 
of first Investment License on 13 August 1994. The rental charge will be determined based on the 
prevailing market rental charge at the leasing date. 

 
 
20. RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES 

 
During the period, the Company entered into the following significant transactions with its related 
parties: 

 For the period 
from 01/01/2010 

to 30/06/2010 

 For the period 
from 01/01/2009 

to 30/06/2009 
 USD  USD 

Revenue from Mr. Nguyen Chinh Nghia                      20,305                            -  
Revenue from Wei Ji Miu  Group guests                      54,559                     24,230 
Revenue from Mei Lai Group guests                              -                       17,949 
Revenue from Kai Chieh International Investment Ltd.                        8,566                     16,715 
Interest from Kai Chieh International Investment Ltd.                      35,750                            -  
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20. RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES (CONTINUED) 
 
Related parties balances as at the balance sheet date were as follows: 
 

30/06/2010 31/12/2009
 USD  USD 

Receivables
Mr. Wei Ji Miu                        5,373                              - 
Lang Son International Joint Stock Company                        1,216                              - 
Kai Chieh International Investment Ltd.                              -   399                         
Mr. Nguyen Chinh Nghia                           480                              - 

Payables
Board of Management                      45,268                      17,899 
Kai Chieh International Investment Ltd.                 1,526,785                              -  
 
Remuneration paid to the Company’s Board of Directors during the period was as follows: 
 

 For the period 
from 01/01/2010 

to 30/06/2010 

 For the period 
from 01/01/2009 

to 30/06/2009 
 USD  USD 

Board of Directors’ remuneration                      34,562                      37,984  
 
 
21.  COMPARATIVE FIGURES  
 

Certain reclassifications have been made to the prior period’s figures to enhance their comparability 
with the current period’s presentation. 
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 ROYAL INTERNATIONAL CORPORATION 
(Incorporated in the Socialist Republic of Vietnam) 

 
 

APPENDIX TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
FOR THE PERIOD FROM 1 JANUARY 2010 TO 30 JUNE 2010 

 
 
 
 

The additional information in Appendix to the financial statements 
on pages 24 to 43 is for internal use only (see the Auditors’ report 
on pages 3 to 4). In the accompanying Appendix to the financial 
statements, the items in the balance sheet, income statement, cash 
flow statement and the notes thereof are converted from USD into 
VND using the applicable average inter-bank exchange rates of 
USD/VND 18,544, USD/VND 17,941 and USD/VND 16,953 as at 
30/06/2010, 31/12/2009 and 30/06/2009, respectively.  
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BALANCE SHEET 

As at 30 June 2010 
 

 FORM B 01-DN 
Unit: VND 

 

ASSETS Codes Notes 30/06/2010 31/12/2009

A. CURRENT ASSETS 100 273,563,647,072 279,964,676,222
(100=110+130+140+150)

I. Cash 110 4 23,138,628,336 48,459,107,466
1. Cash                              111 23,138,628,336 48,459,107,466

II. Short-term receivables 130 226,676,348,432 208,132,626,009
1. Trade accounts receivable 131 5 150,274,233,952 149,616,942,167
2. Advances to suppliers 132 82,508,264,256 66,201,428,832
3. Other receivables 135 190,854,848 73,019,870
4. Provision for doubtful debts 139 (6,297,004,624)            (7,758,764,860)            

III. Inventories 140 6 22,821,804,096 22,295,173,054
1. Inventories                    141 23,416,102,208 23,186,912,518
2. Provision for devaluation of inventories 149 (594,298,112)               (891,739,464)               

IV. Other short-term assets 150 926,866,208 1,077,769,693
1. Short-term prepayments 151 273,431,280 837,378,234
2. Other short-term assets 158 653,434,928 240,391,459

B. NON-CURRENT ASSETS 200 856,708,210,656 796,775,885,136
(200 = 220+240+250+260)

I. Fixed assets 220 736,780,416,768 691,027,971,172
1. Tangible fixed assets 221 7 367,352,041,088 358,199,277,282

- Cost 222 484,652,391,248 461,196,584,772
- Accumulated depreciation 223 (117,300,350,160)  (102,997,307,490)  

2. Intangible fixed assets 227 8 51,151,417,264 51,843,228,591
- Cost 228 87,652,036,064 84,801,832,346
- Accumulated amortisation 229 (36,500,618,800)     (32,958,603,755)     

3. Construction in progress 230 9 318,276,958,416 280,985,465,299
II. Investment property 240 33,820,324,672 26,233,563,433

- Cost 241 36,590,204,864 28,506,759,897
- Accumulated depreciation 242 (2,769,880,192)            (2,273,196,464)            

III. Long-term financial investments 250 7,777,557,584 7,524,652,751
1. Other long-term investments 258 10 7,777,557,584 7,524,652,751

IV. Other non-current assets 260 78,329,911,632 71,989,697,780
1. Long-term prepayments 261 11 76,325,027,072 70,050,006,565
2. Deferred tax assets 262 2,004,884,560 1,939,691,215

270 1,130,271,857,728 1,076,740,561,358TOTAL ASSETS (270 = 100 + 200)
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BALANCE SHEET (Continued) 

As at 30 June 2010 
 

 FORM B 01-DN 
Unit: VND 

 

RESOURCES Codes Notes 30/06/2010 31/12/2009

A. LIABILITIES (300=310+330) 300 289,079,615,856 227,837,710,716
I. Current liabilities 310 233,404,501,056 166,281,260,607

1. Short-term loans and liabilities 311 12 94,974,820,592 71,744,354,605
2. Trade accounts payable 312 17,342,052,096 15,994,132,385
3. Advances from customers 313 93,165,056 84,807,107
4. Taxes and amounts payable to the 314 13 60,808,242,352 53,384,055,494
5. Payables to employees 315 3,367,238,064 7,105,622,755
6. Accrued expenses 316 1,023,925,504 557,355,106                
7. Other current payables 319 55,157,069,616 17,410,933,155
8. Bonus and welfare funds 323 637,987,776 -                               

II. Long-term liabilities                            330 55,675,114,800 61,556,450,109
1. Other long-term payables 333 5,483,757,504 5,195,229,193
2. Long-term loans and liabilities 334 14 44,592,497,184           51,026,374,861
3. Provision for severance allowance 336 5,024,812,048 5,099,603,663
4. Unearned revenue 338 574,048,064 235,242,392

B. RESOURCES (400=410) 400 841,192,241,872 848,902,850,642
I. Shareholders' equity 410 15 841,192,241,872 848,902,850,642

1.Chartered capital 411 565,814,070,000 565,814,070,000
2. Share premium 412 137,938,235,200 137,938,235,200
3. Foreign exchange reserve 416 107,541,020,693 80,891,914,106
4. Financial reserve funds 418 8,244,289,787 6,455,958,716
5. Retained earnings 420 21,654,626,192 57,802,672,620

TOTAL RESOURCES (440 = 300+ 400) 440 1,130,271,857,728 1,076,740,561,358
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INCOME STATEMENT 

For the period from 1 January 2010 to 30 June 2010 
  

FORM B 02-DN 
Unit: VND 

 

ITEMS Codes Notes
For the period 

from 01/01/2010 
to 30/06/2010

For the period 
from 01/01/2009 

to 30/06/2009

1. Gross sales 01 55,204,968,768 87,403,564,920
2. Less deductions 02 5,802,232,160 13,733,404,911
    Special consumption tax 08 5,802,232,160 13,733,404,911

3. Net sales 
   (10=01-02)

10 16 49,402,736,608 73,670,160,009

4. Cost of sales 11 34,529,818,112 28,379,661,060
5. Gross profit from sales 20 14,872,918,496 45,290,498,949
6. Financial income 21 9,952,880,048 5,794,264,152
7. Financial expenses 22 5,101,343,136 6,287,037,003
8. Selling expenses 24 10,199,478,160 11,551,519,905
9. General and administration expenses 25 15,043,968,352 16,459,193,016
10. Operating (loss) profit 30 (5,518,991,104) 16,787,013,177
      (30 = 20+(21-22)-(24+25))
11. Other income 31 1,098,064,416 921,378,597
12. Other expenses 32 1,941,909,136 1,487,981,763
13. Loss from other activities (40=31-32) 40 (843,844,720) (566,603,166)
14. Accounting (loss) profit before tax 50 (6,362,835,824) 16,220,410,011
      (50=30+40)
15. Current tax expense 51 17 -                               4,815,330,120

16. Net (loss) profit after tax (60=50-51) 60 (6,362,835,824) 11,405,079,891
17. Basic earnings per share 70 18 (112) 219

 
 
These financial statements are converted from USD into VND using the applicable average inter-bank 
exchange rates of USD/VND 18,544 and USD/VND 16,953 as at 30/06/2010 and 30/06/2009, respectively. 
Revenue and special consumption tax incurred in VND and recorded accumulated to 30/06/2010 in amounts 
of: VND 55,644,430,515 and VND 5,782,092,611, respectively; accumulated to 30/6/2009: VND 
88,241,897,974  and VND 13,734,356,913 respectively.  
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CASH FLOW STATEMENT 

For the period from 1 January 2010 to 30 June 2010 
 

FORM B 03-DN 
Unit: VND 

ITEMS Codes For the period from 
01/01/2010 to 

30/06/2010

For the period from 
01/01/2009 to 

30/06/2009
I. CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
1. (Loss) profit before tax 01 (6,362,835,824)      16,220,410,011     
2. Adjustments for:

Depreciation and amortisation 02 12,968,004,640         10,193,771,088
Provisions 03 (1,722,533,616)          -                                 
Unrealized foreign exchange difference 04 (5,339,429,552)          2,419,905,126           
Loss from disposal of fixed assets 05 -                                 67,066,068                
Interest expense 06 3,786,758,976           3,057,948,234           

3. Operating profit before movements in working capital 08 3,329,964,624        31,959,100,527     
(Increase) decrease in receivables 09 (9,825,816,560)          19,843,740,795         
Decrease in inventories 10 222,713,440              3,773,839,518           
(Decrease) in accounts payable 11 (2,523,634,416)          (50,279,258,259)        
Decrease in prepaid expenses 12 187,127,504              895,542,225              
Interest paid 13 (7,464,238,160)          (3,545,821,668)          
Other cash (outflows), inflows 16 (246,190,144)             7,917,051                  

Net cash (used in) from operating activities 20 (16,320,073,712)    2,655,060,189        

II. CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
1. Acquisition of fixed assets and other long-term assets 21 (28,638,797,280)        (48,401,459,214)        
2. Proceeds from sales of fixed assets and other 
    long–term assets 22 -                                 154,340,112              

Net cash used in investing activities 30 (28,638,797,280)    (48,247,119,102)    
III. CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

1. Proceeds from borrowings 33 78,934,242,048         90,302,748,309         
2. Repayments of borrowings 34 (66,263,998,416)        (43,014,643,464)        

Net cash from financing activities 40 12,670,243,632     47,288,104,845     
Net (decrease) increase in cash 50 (32,288,627,360)    1,696,045,932        
Cash at the beginning of the period 60 48,459,107,466     3,363,924,642        
Effect of changes in foreign exchange rates 61 6,968,148,230           (4,755,504)                 
Cash at the end of the period 70 23,138,628,336     5,055,215,070        

 

 

Supplemental non-cash disclosures 
 
Cash outflows for purchases of fixed assets and construction in progress during the period exclude an 
amount of VND 8,121,993,840 (2009: VND 25,301,911,722), representing an addition in fixed assets during 
the period that has not been paid yet and include an amount of VND 39,609,594,576 (2009: VND 
62,818,765,098), representing advances to suppliers for purchasing fixed assets and other long-term assets. 
Consequently, changes in accounts payable and receivable have been adjusted by the same amounts. 
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 Structure of ownership 
 

Royal International Corporation (“the Company”) is a joint stock company which has changed from 
a joint-venture enterprise under Decree No. 38/2003/ND-CP dated 15 April 2003 by the 
Government on the conversion of a number of foreign invested enterprises into joint stock 
companies and Joint Circular No. 08/TTLT-BKH-BTC dated 29 December 2003 by the Ministry of 
Planning and Investment (MPI) and the Ministry of Finance providing guidance on the 
implementation of Decree No. 38/2003/ND-CP. On 15 June 2005, the MPI issued Investment 
License No.953 CPH/GP approving the change of Royal International Joint Venture Company into 
Royal International Corporation with the face value, chartered capital, and the number of shares as 
follows: 
 

- Face value: USD 1/share 
- Chartered capital: USD 21,000,000 
- Total number of shares: 21,000,000 shares 
 
On 14 March 2006, the Ministry of Planning and Investment issued amended Investment License 
No. 953 CPH/GPDC1 approving the conversion of the face value currency. Therefore, the face 
value, chartered capital and the number of shares are as follows:  
 

- Face value: VND 10,000/share 
- Chartered capital: VND 332,136,000,000 
- Total number of shares: 33,213,600 shares 
 
On 28 January 2008, the Ministry of Planning and Investment issued amended Investment 
Certificate No. 953/GCNDC3/22/1 approving the increase in the Company’s chartered capital. 
Therefore, the face value, chartered capital and the number of shares are as follows:  
 

- Face value: VND 10,000/share 
- Chartered capital: VND 410,319,760,000 
- Total number of shares: 41,031,976 shares 
 
On 1 July 2008, the Company received re-registered Investment Certificate No. 221.032.000.118 
issued by the People’s Committee of Quang Ninh Province to foreign invested enterprises 
according to the Investment and Corporate Law 2005.  
 
On 30 October 2008, the Company obtained the first amended Investment Certificate No. 
221.032.000.118 approving the increase in the Company’s chartered capital. Accordingly, the face 
value, chartered capital, and the total number of shares are as follows: 
 

- Face value: VND 10,000/share 
- Chartered capital: VND 514,381,130,000 
- Total number of shares: 51,438,113 shares 
 
On 30 June 2009, the People’s Committee of Quang Ninh Province granted the second amended 
Investment Certificate No. 221.032.000.118 on change in ownership interest of the founding 
shareholders.  
 
On 22 September 2009, the People’s Committee of Quang Ninh Province issued third amended 
Investment Certificate No. 221.032.000.118. Accordingly, the Company’s investment capital is 
VND 730,473,560,000; the face value, chartered capital and the total number of shares are as 
follows: 
 

 - Face value: VND 10,000/share 
- Chartered capital: VND 565,814,070,000  
- Total number of shares: 56,581,407 shares 
 
The Owner (Parent company) of the Company is Kai Chieh International Investment Ltd. The 
ultimate parent company of the Company is Kai Chieh International Investment Ltd. 
 

The Company’s number of employees as at 30 June 2010 was 1,109 (31 December 2009: 1,170). 
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Operating industry and principal activities 
 

The Company operates in the hospitality industry. 
 

The principal activities of the Company are to build and operate a 5-star hotel, a place for 
amusement, an international gaming clubs and to provide other entertainment services in Bai Chay 
Ward, Ha Long City, Quang Ninh Province. In addition, the Company acts as an authorised foreign 
exchange agency as stated in Certificate No. 1060/NHNN-QNN1 dated 28 November 2008 issued 
by the State Bank of Vietnam – Quang Ninh branch. 
  

2. ACCOUNTING CONVENTION AND ACCOUNTING PERIOD 
 

Accounting convention 
 

The accompanying financial statements, expressed in United States Dollars (USD), are prepared 
under the historical cost convention and in accordance with Vietnamese Accounting Standards, 
Vietnamese Accounting System and prevailing accounting regulations in Vietnam. The Company’s 
financial statements have been measured in USD as registered and approved by the Ministry of 
Finance in its Official Letter No. 355/TC-CDKT dated 13 November 2000. Management believes 
that the use of USD is necessary in order to reflect the economic substance of the underlying events 
and circumstances relevant to the Company’s business operations. 
 

The Company suffered a loss of VND 6,362,835,824 and negative cash flow of VND 
32,288,627,360 in the period from 1 January 2010 to 30 June 2010. However, the Board of 
Directors had planned to issue additional shares for about USD 14 million in the third quarter of 
2010, a foreign bank agreed to lend the Company about USD 1.5 million and some short-term loans 
with the total amount approximately USD 3 million have been restructured. The Board of Directors 
had decided to prepare the financial statements for the period from 1 January 2010 to 30 June 2010 
assuming that the Company will continue as a going concern in a foreseeable future. 
 
For the purpose of reporting to Hochiminh Stock Exchange, the Company has prepared the 
accompanying appendix to the financial statements for the period from 1 January 2010 to 30 June 
2010 in Vietnam Dong (VND). 

 
 Accounting period 

 
The Company’s financial year begins on 1 January and ends on 31 December. These interim 
financial statements have been prepared for the period from 1 January 2010 to 30 June 2010.   
  
 

3.          SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
 
The significant accounting policies, which have been adopted by the Company in the preparation of 
these financial statements, are as follows: 

 

 Estimates  
 

The preparation of financial statements in conformity with Vietnamese Accounting Standards, 
Vietnamese Accounting System and prevailing accounting regulations in Vietnam requires 
management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets, 
liabilities and disclosures of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements 
and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period. Actual results 
could differ from those estimates. 

  

 Cash and cash equivalents 
 

Cash and cash equivalents comprise cash on hand, demand deposits and short-term, highly liquid 
investments that are readily convertible to known amounts of cash and which are subject to an 
insignificant risk of changes in value. 
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Receivables and provision for doubtful debts 
 

Provision for doubtful debts apart from receivables from gaming club is made for receivables that 
are overdue for six months or more, or when the debtor is in dissolution, in bankruptcy, or is 
experiencing similar difficulties that may be unable to repay the debt. 
 
For receivables from Royal International Gaming Club activities, provision for doubtful debts are 
made based on the aging period starting from the lending date. 

 
Age of receivable (month)  Provision rate (%) 
0 - 1     3 
1 - 2    6.25 
2 - 3    12.5 
3 - 4     25 
4 - 5    50 
5 - 6     75 
Over 6 months   100 

 
 Inventories 

 
Inventories are stated at the lower of cost and net realizable value. Cost comprises direct materials 
and where applicable, direct labor costs and those overheads that have been incurred in bringing the 
inventories to their present location and condition. Cost is calculated using the methods as follows: 
 
Inventory categories    Costing method 
Food      First in, first out 
Beverage     Weighted average 
Artwork      Specific identification 
Other materials     First in, first out 
 
Net realizable value represents the estimated selling price less all estimated costs to completion and 
costs incurred in marketing, selling and distribution.  
 
The evaluation of necessary provision for inventory obsolescence follows current prevailing 
accounting regulations, which allow provisions to be made for obsolete, damaged, or sub-standard 
inventories and for those whose book value is higher than net realizable value as at the balance 
sheet date. 

 
Tangible fixed assets and depreciation 

 

Tangible fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation.   
 

The cost of purchased tangible fixed assets comprises its purchase price and any directly 
attributable costs of bringing the assets to its working condition and location for its intended use.   
 
The costs of self-constructed or self-manufactured assets are the actual construction or 
manufacturing cost plus installation and test running costs. 
 
Tangible fixed assets are depreciated using the straight-line method over the following estimated 
useful lives as follows: 

  Years 
   

Buildings and structures  35 
Machinery and equipment  5 - 12 
Office equipment   5 - 12 
Motor vehicles   8 - 12 
Others  4 - 12 
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 Intangible fixed assets and amortisation 
 

Land use rights 
 

Intangible fixed assets represent land use rights that are stated at cost less accumulated 
amortization. The Company’s land use rights pertain to 8.6 hectares of land, 8 hectares of beach and 
10.8 hectares of water surface adjoining to the coast at Bai Chay Ward, Ha Long City for the period 
stated in the Investment License of 26 years and 7 months from 13 August 1994. Land use rights 
are amortised using the straight-line method over the duration of the right to use the land. 
 

 Construction in progress  
 

Properties in the course of construction for production, rental or administrative purposes, or for the 
purposes not yet determined, are carried at cost.  Cost includes professional fees, and for qualifying 
assets, borrowing costs are dealt with in accordance with the Company’s accounting policy.  
Depreciation of these assets, on the same basis as other property assets, commences when the assets 
are ready for their intended use. 

 
 

Investment property 
 
Investment properties, which are composed of land use rights and buildings held by the Company 
to earn rentals or for capital appreciation or both, are stated at cost less accumulated depreciation. 
The cost of purchased investment properties comprises its purchase price and any directly 
attributable expenditures incurred in bringing the property to its working condition and location for 
its intended use.  

 
Investment property is depreciated using the straight-line method over its estimated useful life of 35 
years. 

   
 Long-term prepayments  

 

Long-term prepayments include the remainder of pre-operating expenses, unallocated tools and 
supplies. Pre-operating expenses represent start-up costs, employee training and advertising fees. 
 
• Pre-operating expenses: According to Official Letter No. 392/TC-TCDN dated 10 January 2003 

of the Ministry of Finance, the Company’s pre-operating expenses are deferred as follows: 
+ Pre-operating expenses are allocated to each construction works based on the ratio of 

invested capital therein to the Company’s total investment capital. For construction in 
progress, no pre-operating expenses are allocated to income statement. Accordingly, the 
Company has yet to commence allocation of its pre-operating expenses relating to the 
Four Points - Sheraton Hotel to general and administration expenses, since the hotel had 
not been completed at the balance sheet date. 

+ Pre-operating expenses of construction works which have already been completed and put 
into use are allocated to operating expenses over three (03) years, from the date the 
construction work is putin to use. 

 
• Tools and supplies that are used for a number of business cycles are allocated to expense at the 

annual rate of 30%. 
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 Revenue recognition 

 

Revenue from the operation of Royal International Gaming Club is recognized daily at the playing 
table and is recorded every ten days for the activities of slot machines, as follows: 
 
• Revenue at the playing table is recognized as the differences between chips at the closing time 

and chips at the opening time at each playing table plus (+) chips transferred from the playing 
table to cage minus (-) chips transferred from the cage to the playing table. Revenue 
recognition does not depend on whether cash has been collected or not. 

• Revenue from business activities by slot machines represents the amount received over the 
exchange counter before a game less the amount returned to players. 

 

Revenue from other services including sales of food, beverages, amusement park and villa rents are 
recognized when the outcome of such transactions can be measured reliably and it is probable that 
the economic benefits associated with the transactions will flow to the Company. Sales of services 
are recognised by reference to the percentage of completion of the transactions at the balance sheet 
date. 

 
 Foreign currencies   
 

Transactions arising in foreign currencies are translated at exchange rates ruling at the transaction 
date. Foreign exchange differences arising from these transactions are recognised in the income 
statement. 
 
Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are retranslated at the rates of 
exchange prevailing on the balance sheet date. Exchange differences arising from the translation of 
these accounts are recognised in the income statement. Unrealised exchange gains at the balance 
sheet date are not treated as part of distributable profit to shareholders. 
 
On 15 October 2009, the Ministry of Finance issued Circular No. 201/2009/TT-BTC guiding the 
recognition of foreign exchange differences in enterprises. The recognition of foreign exchange 
differences arising from revaluation of monetary items at the balance sheet date in accordance with 
Circular No. 201/2009/TT-BTC differs from that as regulated in Vietnamese Accounting Standard 
No.10 (VAS 10) - Effects of changes in foreign exchange rates. According to Circular No. 
201/2009/TT-BTC, accounting treatments of foreign exchange differences are as follows: 
 
• Foreign exchange differences arising from revaluation of monetary items, short-term 

receivables and payables denominated in foreign currencies at the balance sheet date are not 
recorded in the income statement for the reporting period but are recorded in the balance sheet 
under the account “foreign exchange reserve” in the Shareholders’ equity section.  

 
• Foreign exchange differences arising from revaluation of long-term payables are recorded in 

the income statement for the reporting period. In case the Company makes a loss, it may 
allocate part of foreign exchange losses within 5 subsequent years after deducting the foreign 
exchange difference incurred during the reporting period corresponding to the current portion 
of long-term loans. 

 
If foreign exchange differences had been recognised in accordance with Circular No. 201/2009/TT-
BTC, the Company’s loss before tax for the period from 1 January 2010 to 30 June 2010 would 
have increased by VND 3,719,852,224 and the “Shareholders’ equity” section in the balance sheet 
of the Company as at 30 June 2010 would have decreased by the same amount. The Board of 
Directors decides not to apply the method of recording foreign exchange differences as guided in 
Circular No. 201/2009/TT-BTC and believes that by applying VAS 10, the financial statements will 
give a more appropriate view of the financial position of the Company and of its results for the 
period from 1 January 2010 to 30 June 2010. 
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Borrowing costs 
 

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying 
assets, which are assets that necessarily take a substantial period of time to get ready for their 
intended use or sale, are added to the cost of those assets, until such time as the assets are 
substantially ready for their intended use or sale. Investment income earned on the temporary 
investment of specific borrowings is deducted from the cost of those assets. 

 
All other borrowing costs are recognised in the income statement when incurred. 
 

 Provisions 
 

Provisions are recognised when the Company has a present obligation as a result of a past event, 
and it is probable that the Company will be required to settle that obligation. Provisions are 
measured at the management’s best estimate of the expenditure required to settle the obligation at 
the balance sheet date. 
 

 Credit policy for Royal International Gaming Club activities 
 

On 01 January 2010, the Board of Management issued amended credit policy for Royal 
International Gaming Club activities. Accordingly, the total credit limit shall not exceed USD 9 
million. Any debt of over USD 1.5 million shall be secured by assets whose value at least equals to 
50% of the debt amount. The maximum loan term shall be 1 year for secured loans and 6 months 
for those unsecured loans. Loans are made in the form of chips to play at the Royal International 
Gaming Club and repaid either by chip or in cash. 

 
 Taxation 

 

Income tax expense represents the sum of the tax currently payable and deferred tax. 
 

The tax currently payable is based on taxable profit for the period. Taxable profit differs from net 
profit as reported in the income statement because it excludes items of income or expense that are  
taxable or deductible in other years (including loss carried forward, if any) and it further excludes 
items that are never taxable or deductible. 
 

The determination of the tax currently payable is based on the current interpretation of tax 
regulations. However, these regulations are subject to periodic variation and their ultimate 
determination depends on the results of the tax authorities’ examination. 
 
 

Deferred tax is recognized on significant differences between carrying amounts of assets and 
liabilities in the financial statements and the corresponding tax bases used in the computation of 
taxable profit and are accounted for using balance sheet liability method. Deferred tax liabilities are 
generally recognized for all temporary differences and deferred tax assets are recognized to the 
extent that it is probable that taxable profit will be available against which deductible temporary 
differences can be utilized. 
 

Deferred tax is calculated at the tax rates that are expected to apply in the period when the liability 
is settled or the asset realized. Deferred tax is charged or credited to profit or loss, except when it 
relates to items charged or credited directly to equity, in which case the deferred tax is also dealt 
with in equity. 
 

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to set off 
current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income taxes levied by the  
same taxation authority and the Company intends to settle its current tax assets and liabilities on a 
net basis. 
 

Other taxes are paid in accordance with the prevailing tax laws in Vietnam. 
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30/06/2010 31/12/2009
VND VND

Cash on hand 15,834,795,776 29,288,180,152
Cash in bank 7,231,455,328 19,107,021,472
Cash in transit 72,377,232 63,905,842

23,138,628,336 48,459,107,466
 

 
 

5. TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE 
 

30/06/2010 31/12/2009
VND VND

Receivables of Royal International Gaming Club (*) 146,507,057,440 146,844,052,971
Other receivables from operating activities 3,767,176,512 2,772,889,196

150,274,233,952 149,616,942,167
 

(*) Represent receivables from the casino players. Loans are made under the credit policy of the 
Company as stated in Note 3. 

 
 
6. INVENTORIES 
 

30/06/2010 31/12/2009
VND VND

Raw materials 19,314,855,536 18,788,766,073
Merchandise 4,101,246,672 4,398,146,445

23,416,102,208 23,186,912,518
Provision for devaluation of inventories (594,298,112) (891,739,464)

Net realizable value 22,821,804,096 22,295,173,054
 

 
7. TANGIBLE FIXED ASSETS 
 

Unit: VND 

 Buildings 
& structures 

 Machinery & 
equipment 

Motor 
vehicles 

Office 
equipment 

 Others  Total 

COST

As at 01/01/2010 337,446,456,116  91,908,746,853 11,983,619,186 13,289,185,756 6,568,576,861 461,196,584,772  
As at 30/06/2010 356,958,796,672  94,857,919,216 12,386,390,624 13,659,936,912 6,789,347,824 484,652,391,248  

ACCUMULATED DEPRECIATION

As at 01/01/2010 48,675,260,634    34,077,601,866 6,447,295,701   10,591,469,350 3,205,679,939 102,997,307,490  
As at 30/06/2010 55,320,850,224    39,365,536,992 7,468,150,944   11,318,979,440 3,826,832,560 117,300,350,160  

NET BOOK VALUE

As at 30/06/2010 301,637,946,448  55,492,382,224 4,918,239,680   2,340,957,472   2,962,515,264 367,352,041,088  
As at 31/12/2009 288,771,195,482  57,831,144,987 5,536,323,485   2,697,716,406   3,362,896,922 358,199,277,282  

 
 

The carrying amount of the Company’s buildings and structures, machinery and equipment as at 30 
June 2010 includes VND 3,353,478,416  (31 December 2009: VND 6,192,067,035) of assets which 
are temporarily not in use. 
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As stated in Notes 12 and 14, the Company mortgaged structures, machinery and equipment, motor 
vehicles with the net book value as at 30 June 2010 of VND 488,149,196,240 for secure bank loans. 
 
The cost of the Company’s motor vehicles, machinery and office equipment as at 30 June 2010 
includes VND 21,376,596,000 (31 December 2009: VND 20,589,611,889) of assets which have 
been fully depreciated but are still in use. 

 
 
8. INTANGIBLE FIXED ASSETS 

Unit: VND 
 Land 

use right 
Accounting 

software Total
COST
As at 01/01/2010 83,425,650,000        1,376,182,346          84,801,832,346        
As at 30/06/2010 86,229,600,000    1,422,436,064      87,652,036,064    

ACCUMULATED AMORTIZATION
As at 01/01/2010 32,633,799,891        324,803,864             32,958,603,755        
As at 30/06/2010 36,063,907,600    436,711,200          36,500,618,800    
NET BOOK VALUE
As at 30/06/2010 50,165,692,400    985,724,864          51,151,417,264    
As at 31/12/2009 50,791,850,109    1,051,378,482      51,843,228,591    

 
 

As stated in Notes 12 and 14, the Company mortgaged all of its land use right for the loans obtained 
from Vietinbank - Thanh Xuan Branch. 

 
 
9. CONSTRUCTION IN PROGRESS 
 

For the period 
from 01/01/2010 

to 30/06/2010 

For the period 
from 01/01/2009 

to 30/06/2009 
VND VND

As at 01/01 280,985,465,299 215,426,704,479
As at 30/6 318,276,958,416 238,240,254,705

 
 

As stated in Note 14, the Company mortgaged the Four Points - Sheraton Hotel to the bank with the 
value of VND 210,631,319,328. 
 
 

10. OTHER LONG-TERM INVESTMENTS 
  

Other long-term financial investment represents the capital contributed to Royal International 
Securities Joint Stock Company, amounting to 5% of its chartered capital. At the date of the 
financial statements, no reliable market price was available for consideration of diminution in value 
of the investment. However, management believed that there was no significant diminution in value 
that could lead to any adjustment to the value of the investment as at 30 June 2010. 
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30/06/2010 31/12/2009

VND VND

Fixed asset overhaul expenses 2,948,588,720 275,358,468            
Tools and supplies 2,990,665,056 3,372,387,711
Pre-operating expenses 
- the Four Points - Sheraton Hotel (*)

70,385,773,296 66,402,260,386

As at the end of the year 76,325,027,072 70,050,006,565
 

 

(*)  In accordance with Official Letter No. 392/TC-TCDN dated 10 January 2003 by the Ministry of 
Finance, pre-operating expenses of the Four Points - Sheraton Hotel shall not be amortised until the 
hotel commences its operation. As at 30 June 2010, this hotel had not yet come into operation. 

 
 
12. SHORT-TERM LOANS AND LIABILITIES 

30/06/2010 31/12/2009
 VND  VND 

Vietinbank - Thanh Xuan Branch (1)     27,271,659,424       29,900,542,364 

Vietcombank - Ha Long Branch (2)     19,976,153,120       19,996,930,954 

Vietcombank - Quang Ninh Branch (3)       6,989,159,424         8,808,905,413 

Kai Chieh International Investment Ltd. (4)     27,816,000,000                              - 

Current portion of long-term loans     12,921,848,624       13,037,975,874 

 94,974,820,592   71,744,354,605  
 
(1) Loan from Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (Vietinbank) - Thanh 
Xuan Branch represents a short-term credit facility which can be drawn up to a maximum amount of 
VND 30 billion and will expire on 15 August 2010. This facility bears the interest rate adjusted 
according to announcement of Vietinbank for each period. Interest shall be paid on a monthly basis. 
This loan, and a long-term loan stated in Note 14 is mortgaged by the land use right of the 
Company. 
 
(2) Loan from Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank) - Ha 
Long Branch represents a short-term credit facility which can be drawn up to a maximum amount of 
VND 20 billion. This facility bears interest at 0.9%/month which will be adjusted for each period by 
Vietcombank - Ha Long Branch. Interest shall be paid on a monthly basis. The loan is mortgaged by 
the Company’s machinery and equipment. 
 
(3) Loan from Vietcombank - Quang Ninh Branch represents a short-term credit facility which can 
be drawn up to a maximum amount of VND 7 billion. This facility bears interest at the rate quoted 
by Vietcombank - Quang Ninh Branch at the date of disbursement. Interest shall be paid on a 
monthly basis. The loan is mortgaged by the Company’s generator system and air conditioning 
system. 

(4) Loan from Kai Chieh International Investment Ltd. represents a credit facility which can be 
drawn up to a maximum amount of USD 4 million. This facility bears interest at the USD loan 
interest rate quoted by the State Bank of Vietnam at the date of disbursement. Interest shall be paid 
on a monthly basis. Loan term is 365 days from the date of disbursement. 
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30/06/2010 31/12/2009
VND VND

Value added tax 6,509,314,880 6,016,657,878
Special consumption tax 38,186,769,088 32,404,675,380
Corporate income tax 14,658,568,400 14,658,568,463
Others 1,453,589,984 304,153,773

60,808,242,352 53,384,055,494

                                                                                                                                                                                           
14.           LONG-TERM LOANS AND LIABILITIES 

 
30/06/2010 31/12/2009

 V ND  V ND 

Vietinbank - Thanh Xuan Branch (1)     44,592,497,184       50,872,494,904 

Eximbank - Quang ninh Branch                             -            153,879,957 

 44,592,497,184   51,026,374,861 

                
(1) Represent long-term loan contract No. 01/2008/Sheraton dated 18 December 2008 for building 
Four Points - Sheraton Hotel. This loan can be drawn up to a maximum amount of VND 70 billion 
for 72 months from the first withdrawal with grace period of 6 months. The loan annual interest 
rate is 13.5% for the grace period and adjusted to 150% of the basic interest rate announced by the 
State Bank of Vietnam minus 1% per annum and is not lower than the floor rate announced by 
Vietinbank for each year. Principal is repayable every three months in 22 installments and in the 
3rd month of each installment. The loan is mortgaged by the land use right of the Company and the 
assets acquired from the loan. 

Long-term loans are payable as follows: 
 

30/06/2010 31/12/2009
 VND  VND 

On demand or within one year     12,921,848,624       13,037,975,874 
In the second year     12,559,999,552       12,713,871,709 
In the third to fifth year inclusive     32,032,497,632       38,312,503,152 
After five years                             -                              - 
Less: Amount due for settlement within 12 months
(presented in Note 12)

   (12,921,848,624)     (13,037,975,874)

Amount due for settlement after 12 months  44,592,497,184   51,026,374,861 
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Movements in Shareholders’ equity 

 
 

 Chartered
capital 

 Share premium  Financial 
reserves 

 Retained 
earnings 

 Foreign exchange 
reserve 

 Total 

 VND  VND  VND  VND  VND  VND 

Balance as at 01/01/2010   565,814,070,000   137,938,235,200   6,455,958,716   57,802,672,620         80,891,914,106   848,902,850,642 
Balance as at 30/06/2010 565,814,070,000  137,938,235,200 8,244,289,787  21,654,626,192 107,541,020,693     841,192,241,872   
 
Contributed chartered capital  
 
The shareholders’ equity structure and their capital contributions as at 30 June 2010 were as follows: 

 
Shareholders

 '000 VND USD '000 VND
equivalent

% USD '000 VND
equivalent

%

Mr. Nguyen Chinh Nghia            37,966,230        2,396,867       37,966,230 7%        2,396,867        37,966,230 7%
Kai Chieh International 
Investment Ltd.

         297,000,000      18,472,516     297,000,000 52%      18,472,516      297,000,000 52%

State Capital Investment 
Corporation            75,140,700        4,681,469       75,140,700 13%        4,681,469        75,140,700 13%

Other shareholders          155,707,140        9,622,055     155,707,140 28%        9,622,055      155,707,140 28%

Total 565,814,070     35,172,907 565,814,070 100% 35,172,907 565,814,070 100%

 Per 
Investment 
Certificate 

 Contributed capital as at 
30/06/2010 31/12/2009

 
 
 

16. BUSINESS SEGMENTS 
  

The Company has divided management control by business segment. The structure of the Company 
includes 4 segments with principal activities as follows: 
 
- Royal International Gaming Club: gaming activities with reward – these are seasonal and unstable 

activities. The revenue gained therefrom depends on the 
number of gaming clients and game results  

- Royal Villas:   accommodation for rent 
- Royal Park:   sales of entry tickets to the parks and amusement activities 
- Four Points - Sheraton Hotel: accommodation for rent 
 
Information on the Company’s business segment operations is presented below: 
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Balance sheet as at 30 June 2010 
 

Casino Villas Park
Four Points- 

Sheraton Hotel Offset Total
VND VND VND VND VND VND

Assets
Segment assets 349,314,737,344 167,562,768,064 153,739,551,232  482,295,856,816 (139,373,458,800)  1,013,539,454,656  
Unallocated assets 116,732,403,072     
Total consolidated assets 1,130,271,857,728  

Liabilities
Segment 
liabilities 102,186,359,664 52,468,727,392   26,780,410,320    202,194,763,616 (139,373,458,800)  244,256,802,192     
Unallocated liabilities 44,822,813,664       
Total consolidated liabilities 289,079,615,856     

 
 
Income statement for the period from 1 January 2010 to 30 June 2010 

Casino Villas Park
Four Points- 

Sheraton Hotel Offset Total
VND VND VND VND VND VND

Net sales 18,653,372,512   22,229,879,616   8,519,484,480      -                          -                      49,402,736,608       
Cost of sales (17,500,992,720) (11,512,078,112) (5,516,747,280)    -                          -                      (34,529,818,112)      
Gross profit 1,152,379,792     10,717,801,504   3,002,737,200      -                          -                      14,872,918,496       

Unallocated expenses (25,243,446,512)      
Operating loss (10,370,528,016)      
Investment income 9,952,880,048         
Other (losses) (843,844,720)           
Financial expenses (5,101,343,136)        
Loss before tax (6,362,835,824)        
Current tax expense -                               
Loss for the period (6,362,835,824)        
% /Total net
sales 38% 45% 17% 0% 100%  
 
Balance sheet as at 31 December 2009 

 

Casino Villas Park
Four Points- 

Sheraton Hotel Offset Total
VND VND VND VND VND VND

Assets
Segment assets 352,734,699,856 150,760,698,858 150,784,524,506  409,417,244,082 (87,308,333,574)    976,388,833,728     
Unallocated assets 100,351,727,630     
Total consolidated assets 1,076,740,561,358  

Liabilities
Segment
liabilities 102,029,300,835 44,359,642,789   28,460,328,589    138,424,269,907 (87,308,333,574)    225,965,208,546     
Unallocated liabilities 1,872,502,170         
Total consolidated liabilities 227,837,710,716     
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Income statement for the period from 1 January 2009 to 30 June 2009 
  

Casino Villas Park
Four Points- 

Sheraton Hotel Offset Total
VND VND VND VND VND VND

Net sales 44,408,909,043   20,710,751,121   8,550,499,845      -                          -                      73,670,160,009       
Cost of sales (14,781,693,666) (9,161,079,093)   (4,436,888,301)    -                          -                      (28,379,661,060)      
Gross profit 29,627,215,377   11,549,672,028   4,113,611,544      -                          -                      45,290,498,949       

Unallocated expenses 28,010,712,921       
Operating profit 17,279,786,028       
Other (losses) (566,603,166)           
Financial expenses (492,772,851)           
Profit before tax 16,220,410,011       
Current tax expense (4,815,330,120)        
Profit for the period 11,405,079,891       
% /Total net
sales 60% 28% 12% 0% 100%

 
 
 
17. CURRENT TAX EXPENSE  

 For the period 
from 01/01/2010 

to 30/06/2010 

 For the period 
from 01/01/2009 

to 30/06/2009 
VND VND

Net (loss) profit before tax (6,362,835,824)     16,220,410,011
Adjustments for taxable income 
Less:
Non-assessable income -                               (558,787,833)           
Add back:
Non-deductible expenses 747,545,728            3,599,698,302         
Assessable income (5,615,290,096)     19,261,320,480    
Normal tax rate 25% 25%
Current tax expense -                               4,815,330,120      
Deferred tax -                               -                               

-                               4,815,330,120      
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 For the period from 
01/01/2010 to 

30/06/2010 

 For the period from 
01/01/2009 to 

30/06/2009 
 VND  VND 

           (6,362,835,824)            11,405,079,891 
Earnings distributed to ordinary shareholders            (6,362,835,824)            11,405,079,891 
Weighted average number of ordinary shares in 
circulation in the period

                  56,581,407 52,038,164

Basic earnings per share                            (112)                              219 

Accounting (loss) profit after corporate income tax

 
 
As presented in Note 1, on 22 September 2009, the Company was granted with the third amended 
Investment Certificate No. 221.032.000.118 by the Quang Ninh People’s Committee. Accordingly, 
the Company’s investment capital is VND 730,473,560,000; the face value, chartered capital, and 
the total number of shares are as follows: 
 

- Face value: VND 10,000/share 
- Chartered capital: VND 565,814,070,000 
- Total number of shares: 56,581,407 shares 
The accompanying appendix  to the financial statements are presented in Vietnam Dong. Therefore, 
for the purpose of calculating basic earnings per share, the management decided to take the face 
value of VND 01/share to determine the weighted average number of ordinary shares in circulation 
for the period from 01 January 2009 to 30 June 2009 and for the period from 01 January 2010 to 30 
June 2010. 
 

 
19. COMMITMENTS 
 

Purchase commitment 
 

Up to 30 June 2010, the contracts for construction and installation, purchases of machinery and 
equipment which were signed by the Company but yet to be implemented valued at VND 
139,307,275,264 in total (31 December 2009: VND 140,973,434,833). 
 
Land-lease commitment 
 

Under Investment License No. 953 CPH/GP dated 15 June 2005 by the Ministry of Planning and 
Investment, the Company is obliged to pay rentals of land, beach and water surface to the 
Government of Vietnam from the eighth (8th) month of the twenty-seventh (27th) year from the date 
of first Investment License on 13 August 1994. The rental charge will be determined based on the 
prevailing market rental charge at the leasing date. 

 
 

20. RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES 
 
During the period, the Company entered into the following significant transactions with its related 
parties: 

 For the period 
from 01/01/2010 

to 30/06/2010 

 For the period 
from 01/01/2009 to 

30/06/2009 
 VND  VND 

Revenue from Mr. Nguyen Chinh Nghia             376,535,920                                -  
Revenue from Wei Ji Miu  Group guests          1,011,742,096                410,771,190 
Revenue from Mei Lai Group guests                              -                  304,289,397 
Revenue from Kai Chieh International Investment             158,847,904                283,369,395 
Interest from Kai Chieh International Investment             662,948,000                                -  
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Related parties balances as at the balance sheet date were as follows: 
 

30/06/2010 31/12/2009
 VND  VND 

Receivables
Mr. Wei Ji Miu               99,636,912                                -  
Lang Son International Joint Stock Company               22,549,504                                -  
Kai Chieh International Investment Ltd.                              -                      7,158,459 
Mr. Nguyen Chinh Nghia                 8,901,120                                -  

Payables
Board of Management             839,449,792                321,125,959 
Kai Chieh International Investment Ltd.        28,312,701,040                                -   
 
Remuneration paid to the Company’s Board of Directors during the period was as follows: 
 

 For the period 
from 01/01/2010 

to 30/06/2010 

 For the period 
from 01/01/2009 to 

30/06/2009 
 VND  VND 

Board of Directors’ remuneration             640,917,728                643,942,752 
 

 
 

21. COMPARATIVE FIGURES  
 

Certain reclassifications have been made to the prior period’s figures to enhance their comparability 
with the current period’s presentation. 
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