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I- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 

 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện MÊCA VNECO tiền thân là Công ty Cổ phần điện 3, 

được thành lập theo Hợp đồng thành lập Công ty Cổ phần Xây lắp điện 3 - Sài Gòn số 01 CP/PCC3-

SANNAM-VDIEN/2003 ngày 06/10/2003 giữa Công ty Xây lắp điện 3 (nay là Tổng Công ty Cổ 

phần Xây dựng điện Việt Nam), Công ty TNHH San Nam và Ông Vũ Văn Diện.  

 Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303245217 đăng ký lần đầu ngày 

26/02/2004, thay đổi lần thứ tám ngày 30/12/2010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí 

Minh cấp. 

 Công ty có trụ sở chính tại: R1-72, Bùi Bằng Đoàn, Hưng Phước 1, Phú Mỹ Hưng, phường Tân 

Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. 

 Vốn điều lệ trên đăng ký kinh doanh của Công ty là: 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng). 

 Cơ cấu vốn điều lệ theo đăng ký kinh doanh của Công ty là: 

Tên cổ đông Số tiền (đồng) Tỷ lệ (%) 

- Tổng Công ty Cổ phần xây dựng điện Việt Nam 98.800.000.000 65,87 

- Ông Lê Thạch Túy 20.000.000.000 13,33 

- Ông Đỗ Ngọc Tiến 200.000.000 0,13 

- Các cổ đông khác 31.005.000.000 20,67 

 Tại thời điểm 30/6/2012, số vốn điều lệ thực tế đã góp của Công ty là 90.075.000.000 đồng (Chín mươi 

tỷ không trăm bảy mươi lăm triệu đồng), cơ cấu vốn như sau:  

Tên cổ đông Số tiền (đồng) Tỷ lệ (%) 

- Tổng Công ty Cổ phần xây dựng điện Việt Nam 63.100.000.000 70,05 

- Các đối tượng khác 26.975.000.000 29.95 

1- Hình thức sở hữu vốn 

 Hình thức sở hữu vốn: Cổ phần. 

2- Lĩnh vực kinh doanh chính 

 Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty trong kỳ kế toán từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/6/2012 

bao gồm: Chế tạo cột thép mạ kẽm nhúng nóng, xây lắp các công trình đường dây và trạm biến áp 

đến 500KV, các công trình điện công nghiệp, xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng, kinh 

doanh du lịch, khách sạn. 
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3- Ngành nghề kinh doanh 

Ngành, nghề kinh doanh Công ty đã đăng ký và được cấp phép bao gồm: 

- Chế tạo cột thép mạ kẽm nhúng nóng, kết cấu thép các loại (không hoạt động tại trụ sở); 

- Xây lắp các công trình đường dây và trạm biến áp đến 500KV, các công trình điện công nghiệp - 

dân dụng; 

- Sửa chữa và bảo trì nhà máy điện công nghiệp (không hoạt động tại trụ sở); 

- Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa quốc tế; 

- Mua bán máy móc, vật tư, thiết bị ngành công - nông nghiệp (trừ thuốc bảo vệ thực vật); 

- Dịch vụ chuyển giao công nghệ; 

- Xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, thủy điện, thủy lợi, cơ sở hạ tầng khu 

đô thị, khu công nghiệp; 

- Mua bán vật tư thiết bị điện, vật liệu xây dựng, thiết bị phương tiện vận tải, xe máy thi công;  

- Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính - kế toán); 

- Kinh doanh nhà ở, cho thuê văn phòng, kho bãi; 

- Kinh doanh nhà hàng ăn uống, khách sạn (đạt tiêu chuẩn sao); 

- Bán buôn đồ uống có cồn (không kinh doanh dịch vụ ăn uống tại trụ sở). 

II- KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 

1- Kỳ kế toán năm 

Kỳ kế toán năm theo năm dương lịch của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc tại ngày 31 

tháng 12 hàng năm. 

Kỳ kế toán hiện hành từ ngày 01/01/2012 đến 30/6/2012. 

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 

Đơn vị tiền tệ sử dụng để ghi sổ kế toán và lập Báo cáo tài chính là Đồng Việt Nam (đồng).  

III- CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 

1- Chế độ kế toán áp dụng 

Công ty thực hiện công tác kế toán theo Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 

15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 244/2009/TT-BTC 

ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp.  
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2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán 

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực kế toán Việt 

Nam. Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các quy định của Chuẩn mực kế toán Việt 

Nam và Chế độ kế toán doanh nghiệp được ban hành tại Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 

20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp. 

3- Hình thức kế toán áp dụng 

Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán trên máy vi tính. 

IV- CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG  

1-  Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền 

Các khoản tiền được ghi nhận trong Báo cáo tài chính gồm: Tiền mặt, tiền gửi thanh toán tại các 

Ngân hàng, đảm bảo đã được kiểm kê, có xác nhận số dư của các Ngân hàng. 

Các khoản tương đương tiền bao gồm các khoản đầu tư ngắn hạn có thời gian thu hồi hoặc đáo hạn 

không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong 

chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo. 

Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng Việt Nam: Các nghiệp vụ phát 

sinh không phải là đồng Việt Nam (ngoại tệ) được chuyển đổi thành đồng Việt Nam theo tỷ giá thực 

tế tại thời điểm phát sinh. Số dư tiền và các khoản công nợ có gốc ngoại tệ được chuyển đổi thành 

đồng Việt Nam theo tỷ giá mua bán thực tế bình quân liên ngân hàng thương mại do Ngân hàng Nhà 

nước công bố tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán. 

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho 

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Phản ánh và ghi chép theo nguyên tắc giá gốc; 

Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền; 

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên. 

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ 

Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ: TSCĐ được phản ánh theo nguyên giá và giá trị hao mòn luỹ kế theo 

nguyên tắc giá gốc. 

Phương pháp khấu hao tài sản cố định: TSCĐ được khấu hao theo phương pháp đường thẳng, tỷ lệ 

khấu hao phù hợp với Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèm theo 

Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính.  
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6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay 

Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong 

kỳ khi phát sinh, trừ khi được vốn hóa theo quy định của chuẩn mực kế toán số 16 - Chi phí đi vay. 

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác 

Chi phí trả trước: Chi phí trả trước được vốn hóa để phân bổ vào chi phí sản xuất, kinh doanh bao 

gồm: chi phí trả trước phục vụ cho hoạt động kinh doanh của nhiều năm tài chính; công cụ, dụng cụ 

xuất dùng một lần với giá trị lớn và bản thân công cụ, dụng cụ tham gia vào hoạt động kinh doanh 

trên một năm tài chính phải phân bổ dần vào các đối tượng chịu chi phí trong nhiều năm.  

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu 

Vốn điều lệ được ghi nhận theo số vốn thực góp của các cổ đông của Công ty. 

Việc tăng, giảm vốn điều lệ và phân phối lợi nhuận được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội 

đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ hoạt động của Công ty. 

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu 

Doanh thu hoạt động xây lắp được ghi nhận theo khối lượng xây lắp hoàn thành được nghiệm thu giữa 

Công ty và khách hàng, được khách hàng chấp nhận thanh toán và đã phát hành hóa đơn tài chính theo 

quy định 

Doanh thu bán hàng: được ghi nhận theo nguyên tắc kế toán dồn tích, tuân thủ đầy đủ 05 điều kiện 

ghi nhận doanh thu quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác". Các khoản 

nhận trước của khách hàng không ghi nhận là doanh thu trong kỳ. 

Doanh thu cung cấp dịch vụ (gia công): được ghi nhận tuân thủ đầy đủ 04 điều kiện ghi nhận doanh 

thu quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác". Phần công việc đã hoàn 

thành được xác định theo phương pháp đánh giá phần công việc đã hoàn thành. 

Doanh thu hoạt động tài chính: tuân thủ 2 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại Chuẩn mực kế 

toán số 14 “Doanh thu và thu nhập khác”  

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính 

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính là chi phí lãi tiền vay được ghi nhận theo tổng 

số phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính. 

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế 

suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. Theo Thông tư 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của 

Bộ Tài chính, Công ty được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2008 đến năm 2012 cho 

hoạt động kinh doanh lĩnh vực truyền tải điện. 
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13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (tiếp theo) 

Chi phí thuế thu nhập do anh nghiệp hoãn lại được xác định trên cơ sở chênh lệch tạm thời được 

khấu trừ, số chênh lệch tạm chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. 

Tuy nhiên 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 

15- Nguyên tắc và phương pháp kế toán khác 

Thuế Giá trị gia tăng: Công ty thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. 

Hoạt động xây lắp và khách sạn chịu thuế suất thuế GTGT là 10%. 

17- Công cụ tài chính 

Tài sản tài chính 

Theo Thông tư 210/2009/TT-BTC ngày 06/11/2009, tài sản tài chính được phân loại một cách phù 

hợp, cho mục đích thuyết minh trong các Báo cáo tài chính thành tài sản tài chính được ghi nhận 

theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, các khoản cho vay và phải thu, 

các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn và tài sản tài chính sẵn sàng để bán. Công ty quyết định phân 

loại các tài sản tài chính này tại thời điểm ghi nhận lần đầu. 

Tại thời điểm ghi nhận lần đầu, tài sản tài chính được xác định theo nguyên giá cộng với chi phí 

giao dịch trực tiếp có liên quan. 

Các tài sản tài chính của Công ty bao gồm tiền và các khoản tiền gửi ngắn hạn, các khoản phải thu 

khách hàng và phải thu khác, các công cụ tài chính được niêm yết. 

Nợ phải trả tài chính 

Nợ phải trả tài chính theo phạm vi của Thông tư 210/2009/TT-BTC ngày 06/11/2009, cho mục đích 

thuyết minh trong các Báo cáo tài chính, được phân loại một cách phù hợp thành các khoản nợ phải 

trả tài chính được ghi nhận thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, các khoản nợ phải trả 

tài chính được xác định theo giá trị phân bổ. Công ty xác định việc phân loại các khoản nợ phải trả 

tài chính này tại thời điểm ghi nhận lần đầu. 

Tất cả nợ phải trả tài chính được ghi nhận ban đầu theo nguyên giá cộng với các chi phí giao dịch 

trực tiếp có liên quan. 

Nợ phải trả tài chính của Công ty bao gồm các khoản phải trả người bán, các khoản phải trả khác, 

 các khoản nợ và vay. 

Giá trị sau ghi nhận lần đầu 

Hiện tại không có yêu cầu xác định lại giá trị của các công cụ tài chính sau ghi nhận ban đầu. 
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17- Công cụ tài chính (tiếp theo) 

Bù trừ các công cụ tài chính 

Các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính được bù trừ và giá trị thuần sẽ được trình bày trên các 

báo cáo tình hình tài chính nếu, và chỉ nếu, đơn vị có quyền hợp pháp thi hành việc bù trừ các giá trị 

đã được ghi nhận này và có ý định bù trừ trên cơ sở thuần, hoặc thu được các tài sản và thanh toán 

nợ phải trả đồng thời. 

V- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI 

KẾ TOÁN 

1. Tiền 

30/6/2012

đ

01/01/2012

đ

Tiền mặt tại quỹ 38.494.729 200.927.903 

Tiền gửi ngân hàng (*) 788.691.411 1.292.124.736 

Cộng 827.186.140 1.493.052.639 
 

(*) Chi tiết tiền gửi ngân hàng: 

Ngoại tệ
30/6/2012

đ
Ngoại tệ

01/01/2012

đ

Tiền gửi VND 780.110.066 1.283.472.573 

Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam - CN 

Mạc Thị Bưởi
1.934.378 8.591.151 

Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam - CN 9 - 

TP.Hồ Chí Minh
0 865.683 

NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - 

CN Sở giao dịch II
3.707.276 3.823.826 

Ngân hàng TMCP Đại Tín - CN Sài Gòn 5.620.248 5.512.735 

NH TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN 

Nam Sài Gòn
560.877.672 1.155.231.183 

Ngân hàng TMCP Phương Tây - CN TP.Hồ 

Chí Minh
300.000 725.422 

Cty Chứng khoán NH Ngoại thương Việt Nam 207.670.492 108.722.573 

Tiền gửi ngoại tệ 8.581.345 8.652.163 

Tiền gửi USD 412,01 8.581.345 411,42 8.652.163 

NH TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - 

CN Sở giao dịch II
207,81 4.328.267 207,69 4.367.721 

Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam - CN 

Mạc Thị Bưởi
204,20 4.253.078 203,73 4.284.442 

Tổng cộng 788.691.411 1.292.124.736 
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3.  Các khoản phải thu ngắn hạn khác 

30/6/2012

đ

01/01/2012

đ

Tài sản chờ xử lý 11.177.469.850 5.037.311.951 

  - Liên quan đến hợp đồng bảo lãnh vay cho Công ty

  TNHH Hải Vân Sơn
5.037.311.951 5.037.311.951 

    + Lãi vay Mêca trả thay (*) 4.037.311.951 4.037.311.951 

    + Gốc vay Mêca trả thay (*) 1.000.000.000 1.000.000.000 

6.140.157.899 0 

Phải thu khác Công ty Cổ phần Thành Long (***) 11.700.000.000 11.700.000.000 

Kinh phí công đoàn 17.646.271 17.646.271 

Ông Võ Văn Khôi 10.159.500 10.159.500 

Phải thu khác 6.666.667 7.670.275 

Cộng 22.911.942.288 16.772.787.997 

  - Liên quan đến khoản tiền giao cho Ông Đỗ Mạnh

  Hùng thực hiện việc xin giấy phép xây dựng Dự án 

 

 (*): Ngày 24/12/2008, Công ty TNHH Hải Vân Sơn ký hợp đồng mua Khách sạn Xanh Sài Gòn tại 

địa chỉ số 740C đường Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhận, Tp. Hồ Chí Minh của Công ty CP 

Đầu tư và Xây dựng điện MÊCA VNECO với giá trị chuyển nhượng là 21.700.000.000 đồng. 

MÊCA thế chấp khách sạn Xanh Sài Gòn (chưa làm thủ tục sang tên cho Hải Vân Sơn do đang 

trong quá trình thanh toán) bảo lãnh cho Hải Vân Sơn vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 9 Tp. Hồ Chí Minh số tiền 14.000.000.000 đồng, Hải Vân Sơn sau 

khi nhận tiền vay đã chuyển cho MÊCA 13.000.000.000 đồng. Tới thời điểm trả nợ gốc và lãi vay 

cho ngân hàng thì Hải Vân Sơn bị mất khả năng thanh toán, Giám đốc Công ty TNHH Hải Vân Sơn 

đề nghị Ngân hàng thực hiện xử lý tài sản thế chấp, tuy nhiên tài sản này vẫn thuộc MÊCA nên 

Ngân hàng đã yêu cầu MÊCA phải trả nợ thay Hải Vân Sơn theo quy định của Hợp đồng thế chấp 

bão lãnh đã ký kết và Công ty đã thực hiện theo yêu cầu này. 

 (**): Đây là khoản tiền Ban Giám đốc đã giao cho Ông Đỗ Mạnh Hùng (nay đã nghỉ việc) để thực 

hiện việc chi tiêu xin cấp giấy phép xây dựng cho Dự án 277 Bến Bình Đông, hầu hết phát sinh từ 

năm 2007, các khoản chi này không có hóa đơn, chứng từ kèm theo. 

(***): Đây là khoản phải thu do MÊCA thoái vốn tại liên doanh Công ty Cổ phần Kết cấu thép 

Thành Long Vi Ne Co ngày 30/6/2011 (Công ty đã chuyển nhượng cổ phần tại liên doanh Công ty 

Cổ phần Kết cấu thép Thành Long Vi Ne Co cho Công ty Cổ phần Thành Long; tổng số lượng 

chuyển nhượng là 1.800.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần); đơn giá chuyển nhượng là 

8.500 đồng/cổ phần; cho tới thời điểm 30/6/2012, Công ty Cổ phần Thành Long đã thực hiện 

chuyển tiền cho Công ty tổng số tiền 3.600.000.000 đồng, số tiền còn lại 11.700.000.000 đồng chưa 

thanh toán và cũng chưa thực hiện đối chiếu). 
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4.  Hàng tồn kho 

30/6/2012

đ

01/01/2012

đ

Nguyên liệu, vật liệu 43.793.341 43.779.299 

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 964.890.958 0 

Cộng 1.008.684.299 43.779.299 
 

8.  Tình hình tăng; giảm tài sản cố định hữu hình 

Đơn vị tính: đ 

 Khoản mục 
 Nhà cửa, 

vật kiến trúc 

 Máy móc

thiết bị  

Phương tiện

vận tải

Thiết bị dụng

cụ quản lý
Tổng cộng

Nguyên giá TSCĐ

Tại 01/01/2012 18.515.338.724 695.364.248 1.038.581.819 234.231.793 20.483.516.584 

Mua sắm 0 15.000.000 0 0 15.000.000 

Tại 30/6/2012 18.515.338.724 710.364.248 1.038.581.819 234.231.793 20.498.516.584 

Hao mòn lũy kế     

Tại 01/01/2012 1.594.580.581 184.617.892 72.123.737 99.991.736 1.951.313.946 

Khấu hao trong kỳ 205.725.986 29.940.000 43.274.242 13.189.752 292.129.980 

Tại 30/6/2012 1.800.306.567 214.557.892 115.397.979 113.181.488 2.243.443.926 

Giá trị còn lại

Tại 01/01/2012 16.920.758.143 510.746.356 966.458.082 134.240.057 18.532.202.638 

Tại 30/6/2012 16.715.032.157 495.806.356 923.183.840 121.050.305 18.255.072.658 
 

- Nguyên giá TSCĐ đã khấu hao hết  nhưng vẫn còn sử dụng:                    0 đồng. 

      - Nguyên giá TSCĐ đang dùng để cầm cố, thế chấp vay:                           0 đồng. 

10. Tài sản cố định vô hình 

                                                                                                         Đơn vị tính: đ                             

 Khoản mục 
 Quyền sử

dụng đất 

 TSCĐ vô

hình khác 
Tổng cộng

Nguyên giá TSCĐ

Tại 01/01/2012 58.695.390.000 0 58.695.390.000 

Tăng khác 2.657.495.300 0 2.657.495.300 

Tại 30/6/2012 61.352.885.300 0 61.352.885.300 

Hao mòn lũy kế    

Tại 01/01/2012 0 0 0 

Tại 30/6/2012 0 0 0 

Giá trị còn lại

Tại 01/01/2012 58.695.390.000 0 58.695.390.000 

Tại 30/6/2012 61.352.885.300 0 61.352.885.300 
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11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 

30/6/2012

đ

01/01/2012

đ

Dự án 277 Bến Bình Đông (*) 97.944.334.866 97.944.334.866

Cộng 97.944.334.866 97.944.334.866
 

(*): Đây là dự án căn hộ cao cấp tại 277 Bến Bình Đông, Phường 14, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh. Dự 

án có tổng mức đầu tư là 498.000.000.000 đồng xây dựng trên diện tích đất 5.465,4 m
2
 bao gồm 02 

tầng hầm để xe, khối đế 2 tầng thương mại, dịch vụ và khối căn hộ 23 tầng. Hiện nay dự án mới 

trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. 

13. Đầu tư dài hạn khác 

30/06/2012 01/01/2012

Số lượng

CP

Giá trị

đ

Số lượng

CP

Giá trị

đ

Công ty Cổ phấn Sông Ba 191.540 1.915.400.000 191.540 1.915.400.000

Cộng 191.540 1.915.400.000 191.540 1.915.400.000
 

16. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 

30/6/2012

đ

01/01/2012

đ

Thuế GTGT phải nộp 36.917.109 25.555.240 

Tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ phải nộp 2.657.495.300 0 

Thuế thu nhập cá nhân 0 5.770.295 

Cộng 2.694.412.409 31.325.535 
 

17. Chi phí phải trả 

30/6/2012

đ

01/01/2012

đ

Tiền lương phải trả 97.054.000 0 

Trích trước chi phí công trình 403.042.085 214.973.722 

Cộng 500.096.085 214.973.722 
 

18. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác 

30/6/2012

đ

01/01/2012

đ

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 34.367.400 0 

Phải trả Tổng Công ty CP xây dựng điện Việt Nam 

(*)

47.357.786 30.590.200 

Nhận ký cược, ký quỹ dài hạn 6.000.000 6.000.000 

Các khoản phải trả khác 927.130.471 927.130.471 

Cộng 1.014.855.657 963.720.671 
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20. Vay và nợ dài hạn 

30/6/2012

đ

01/01/2012

đ

Ngân hàng TMCP Phương Tây - CN Hồ Chí Minh 481.150.000 554.100.000 

Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (*) 69.926.569.490 62.620.007.960 

Cộng 70.407.719.490 63.174.107.960 
 

(*): Đây là khoản tiền mà Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam cho Công ty vay để trả nợ 

ngân hàng và tăng vốn lưu động. Chi tiết khoản vay như sau: 

Đơn vị tính:đ 

Nội dung 
Dư tại ngày 

01/01/2012 
Tăng Giảm 

Dư tại ngày 

30/6/2012 

Đến hạn tại 

ngày 30/6/2012 

Khoản vay đầu tư Bến Bình Đông 41.000.000.000 0 0 41.000.000.000 41.000.000.000 

Vay kinh doanh 14.000.000.000 0 0 14.000.000.000 14.000.000.000 

Vay trả tiền quyền sử dụng lô đất 

R1-72 và R4-71, Tân Phong, Q7 
0 2.644.000.000 0 2.644.000.000 2.644.000.000 

Tiền lãi vay 7.620.007.960 5.009.218.366 346.656.836 12.282.569.490 12.282.569.490 

Cộng 62.620.007.960 7.653.218.366 346.656.836 69.926.569.490 69.926.569.490 

22. Nguồn vốn chủ sở hữu 

a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu 

Đơn vị tính: đ 

Số dư đầu Quý I năm 2012 90.075.000.000 1.161.453.222 976.705.862 2.192.607.178 94.405.766.262 

Lỗ trong Quý I 0 0 0 (872.682.055) (872.682.055)

Số dư cuối Quý I năm 2012, 

số dư đầu Quý II năm 2012
90.075.000.000 1.161.453.222 976.705.862 1.319.925.123 93.533.084.207 

Lỗ trong Quý II 0 0 0 (10.387.070.072) (10.387.070.072)

Số dư cuối Quý II năm 2011 90.075.000.000 1.161.453.222 976.705.862 (9.067.144.949) 83.146.014.135 

Chỉ tiêu
Vốn đầu tư 

của CSH

Quỹ đầu tư

phát triển

Quỹ dự phòng 

tài chính

Lợi nhuận 

chưa phân phối
Cộng

 

b.  Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu 

30/6/2012

đ

01/01/2012

đ

Vốn góp của Tổng Công ty CP Xây dựng điện Việt 

Nam

63.100.000.000 63.100.000.000 

Vốn góp của các đối tượng khác 26.975.000.000 26.975.000.000 

Cộng 90.075.000.000 90.075.000.000 
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c.  Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức lợi nhuận được chia 

6 tháng đầu

năm 2012

đ

6 tháng đầu

năm 2011

đ

Vốn đầu tư của chủ sở hữu 90.075.000.000 90.075.000.000 

+ Vốn góp đầu năm 90.075.000.000 90.075.000.000 

+ Vốn góp tăng trong năm 0 0 

+ Vốn góp giảm trong năm 0 0 

+ Vốn góp cuối năm 90.075.000.000 90.075.000.000 

- Cổ tức lợi nhuận đã chia 0 0 
 

đ.  Cổ phiếu 

30/6/2012

CP

01/01/2012

CP

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 15.000.000 15.000.000 

- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng 9.007.500 9.007.500 

  + Cổ phiếu phổ thông 9.007.500 9.007.500 

  + Cổ phiếu ưu đãi 0 0 

- Số lượng cổ phiếu được mua lại 0 0 

  + Cổ phiếu phổ thông 0 0 

  + Cổ phiếu ưu đãi 0 0 

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 9.007.500 9.007.500 

  + Cổ phiếu phổ thông 9.007.500 9.007.500 

  + Cổ phiếu ưu đãi 0 0 
 

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng. 

e. Các quỹ của doanh nghiệp: 

30/6/2012

đ

01/01/2012

đ

Quỹ đầu tư phát triển 1.161.453.222 1.161.453.222 

Quỹ dự phòng tài chính 976.705.862 976.705.862  

Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp: 

- Quỹ đầu tư phát triển được trích lập từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và được sử 

dụng vào việc đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư chiều sâu của doanh 

nghiệp. 

- Quỹ dự phòng tài chính dùng để bù đắp phần còn lại của những tổn thất, thiệt hại đã xảy ra trong 

quá trình kinh doanh sau khi đã được bồi thường của các tổ chức, cá nhân gây ra các tổn thất và 

của các tổ chức Bảo hiểm. 
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VI- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ 

25. Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ 

Quý II

năm 2012

đ

Quý II

năm 2011

đ

6 tháng đầu

năm 2012

đ

6 tháng đầu

năm 2011

đ

Tổng doanh thu bán hàng và CCDV 4.118.731.305 14.153.493.429 4.706.937.917 14.490.311.612 

Trong đó:

Doanh thu xây lắp 3.723.276.759 13.889.857.066 4.019.059.128 13.889.857.066 

Doanh thu cung cấp dịch vụ 395.454.546 263.636.363 687.878.789 600.454.546 
 

28. Giá vốn hàng bán 

Quý II

năm 2012

đ

Quý II

năm 2011

đ

6 tháng đầu

năm 2012

đ

6 tháng đầu

năm 2011

đ

Giá vốn xây lắp 3.469.234.987 12.956.241.942 3.541.693.643 12.956.241.942 

Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp 119.799.544 157.207.009 248.692.538 304.189.310 

Cộng 3.589.034.531 13.113.448.951 3.790.386.181 13.260.431.252 
 

29. Doanh thu hoạt động tài chính 

Quý II

năm 2012

đ

Quý II

năm 2011

đ

6 tháng đầu

năm 2012

đ

6 tháng đầu

năm 2011

đ

Lãi tiền gửi, tiền cho vay 68.308.228 2.102.993 73.880.939 9.976.013 

Cổ tức, lợi nhuận được chia 0 67.039.000 95.770.000 67.039.000 

Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện 0 595.187 0 595.187 

Cộng 68.308.228 69.737.180 169.650.939 77.610.200 
 

30. Chi phí tài chính 

Quý II

năm 2012

đ

Quý II

năm 2011

đ

6 tháng đầu

năm 2012

đ

6 tháng đầu

năm 2011

đ

Lãi tiền vay 4.384.120.540 988.179.229 5.053.274.222 1.355.389.335 

Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư 

ngắn hạn, dài hạn
0 2.700.000.000 0 2.700.000.000 

Lỗ bán ngoại tệ 128.000 0 128.000 0 

Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện 70.818 0 70.818 0 

Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư 

dài hạn
(287.310.000) 402.234.000 (287.310.000) 402.234.000 

Cộng 4.097.009.358 4.090.413.229 4.766.163.040 4.457.623.335 
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33. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố 

  

Quý II 

năm 2012 

đ 

  

6 tháng đầu 

năm 2012 

đ 

Chi phí nguyên liệu, vật liệu 3.327.300.074   3.608.290.399 

Chi phí nhân công 1.184.058.522    1.708.882.022  

Chi phí khấu hao tài sản cố định 146.064.990    292.129.980  

Chi phí dịch vụ mua ngoài 50.687.852    136.191.416  

Chi phí khác bằng tiền 6.400.004.203   6.499.278.600 

Cộng 11.108.115.641   12.244.772.417 

35. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 

Quý II

năm 2012

đ

Quý II

năm 2011

đ

6 tháng đầu

năm 2012

đ

6 tháng đầu

năm 2011

đ

Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập 

doanh nghiệp
(10.387.070.072) (3.877.369.652) (11.259.752.127) (4.951.467.562)

Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ 

đông sở hữu cổ phiếu phổ thông
(10.387.070.072) (3.877.369.652) (11.259.752.127) (4.951.467.562)

Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành 

bình quân trong kỳ
9.007.500 9.007.500 9.007.500 9.007.500 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (1.153,16) (430,46) (1.250,04) (549,70)
 

37. Mục tiêu và chính sách quản lý rủi ro tài chính 

Các rủi ro chính từ công cụ tài chính bao gồm rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản. 

Ban Giám đốc xem xét áp dụng các chính sách quản lý cho những rủi ro nói trên như sau: 

37.1 Rủi ro thị trường 

Rủi ro thị trường là rủi ro mà giá trị hợp lý của các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài 

chính sẽ biến động theo những thay đổi của giá thị trường. Rủi ro thị trường có ba loại rủi ro: rủi ro 

lãi suất, rủi ro tiền tệ và rủi ro về giá khác, chẳng hạn như rủi ro về giá cổ phần. Công cụ tài chính 

bị ảnh hưởng bởi rủi ro thị trường bao gồm các khoản vay và nợ, tiền gửi, các khoản đầu tư sẵn 

sàng để bán. 

Các phân tích độ nhạy như được trình bày dưới đây liên quan đến tình hình tài chính của Công ty 

tại ngày 30/6/2012 và ngày 31/12/2011. 

Các phân tích độ nhạy này đã được lập trên cơ sở giá trị các khoản nợ thuần, tỷ lệ giữa các khoản 

nợ có lãi suất cố định và các khoản nợ có lãi suất thả nổi và tỷ lệ tương quan giữa các công cụ tài 

chính có gốc ngoại tệ là không thay đổi. 

Khi tính toán các phân tích độ nhạy, Ban Giám đốc giả định rằng độ nhạy của các công cụ nợ sẵn 

sàng để bán trên bảng cân đối kế toán và các khoản mục có liên quan trong báo cáo kết quả hoạt 

động kinh doanh bị ảnh hưởng bởi các thay đổi trong giả định về rủi ro thị trường tương ứng. Phép 

phân tích này được dựa trên các tài sản và nợ phải trả tài chính mà Công ty nắm giữ tại ngày 

30/6/2012 và ngày 31/12/2011. 
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37.1 Rủi ro thị trường (tiếp theo) 

Rủi ro lãi suất 

Rủi ro lãi suất là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính 

sẽ biến động theo những thay đổi của lãi suất thị trường. Rủi ro thị trường do thay đổi lãi suất của 

Công ty chủ yếu liên quan đến khoản vay và nợ, tiền và các khoản tiền gửi ngắn hạn của Công ty. 

Rủi ro ngoại tệ 

Rủi ro ngoại tệ là rủi ro mà giá trị hợp lý của các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính 

sẽ biến động theo những thay đổi của tỷ giá ngoại tệ. Công ty chịu rủi ro do sự thay đổi của tỷ giá hối 

đoái liên quan trực tiếp đến các hoạt động kinh doanh của Công ty bằng các đơn vị tiền tệ khác Đồng 

Việt Nam. 

Công ty quản lý rủi ro ngoại tệ bằng cách xem xét tình hình thị trường hiện hành và dự kiến khi Công 

ty lập kế hoạch cho các nghiệp vụ trong tương lai bằng ngoại tệ. 

Độ nhạy đối với ngoại tệ 

Công ty không thực hiện phân tích độ nhạy đối với ngoại tệ vì rủi ro do thay đổi ngoại tệ tại ngày lập 

Báo cáo tài chính là không đáng kể. 

Rủi ro về giá cổ phiếu 

Các cổ phiếu đã niêm yết do Công ty nắm giữ bị ảnh hưởng bởi các rủi ro thị trường phát sinh từ 

tính không chắc chắn về giá trị tương lai của cổ phiếu đầu tư. Công ty quản lý rủi ro về giá cổ phiếu 

bằng cách thiết lập hạn mức đầu tư. Hội đồng Quản trị của Công ty cũng xem xét và phê duyệt các 

quyết định đầu tư vào cổ phiếu. 

37.2 Rủi ro tín dụng 

Rủi ro tín dụng là rủi ro mà một bên tham gia trong một công cụ tài chính hoặc hợp đồng khách 

hàng không thực hiện các nghĩa vụ của mình, dẫn đến tổn thất về tài chính. Công ty có rủi ro tín 

dụng từ hoạt động sản xuất kinh doanh là các khoản phải thu khách hàng, các khoản phải thu khác 

và từ hoạt động tài chính là tiền gửi tại các ngân hàng. 

Phải thu khách hàng và phải thu khác 

Ban Giám đốc của Công ty đánh giá rằng có một số lượng lớn các khoản phải thu khách hàng và 

phải thu khác bị quá hạn và suy giảm giá trị do các tài sản tài chính này liên quan đến một số khách 

hàng không có khả năng thanh toán tốt vào ngày 30/6/2012. 

Tiền gửi ngân hàng 

Công ty chủ yếu duy trì số tiền gửi tại các ngân hàng lớn có uy tín ở Việt Nam. Công ty nhận thấy 

mức độ tập trung rủi ro tín dụng đối với tiền gửi ngân hàng là thấp. 
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37.3 Rủi ro thanh khoản 

Rủi ro thanh khoản là rủi ro Công ty gặp khó khăn khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính do thiếu 

vốn. Rủi ro thanh khoản của Công ty chủ yếu phát sinh từ việc các tài sản tài chính và nợ phải trả 

tài chính có các thời điểm đáo hạn lệch nhau. 

Công ty giám sát rủi ro thanh khoản thông qua việc duy trì một lượng tiền mặt và các khoản tương 

đương tiền và các khoản vay ngân hàng ở mức mà Ban Giám đốc cho là đủ để đáp ứng cho các 

hoạt động của Công ty và để giảm thiểu ảnh hưởng của những biến động về luồng tiền. 

Bảng dưới đây tổng hợp thời hạn thanh toán của các khoản nợ phải trả tài chính của Công ty dựa 

trên các khoản thanh toán dự kiến theo hợp đồng theo cơ sở chưa được chiết khấu: 

Tại ngày 01/01/2012 
Dưới 1 năm 

đ 

 Từ 1 - 5 năm 

đ  

Tổng cộng 

đ 

Các khoản vay và nợ 0  63.174.107.960  
 

63.174.107.960 

Phải trả người bán 42.828.767.032  0 
 

42.828.767.032 

Các khoản phải trả, phải nộp ngắn 

hạn khác và chi phí phải trả 
1.178.694.393 

 
0 

 
1.178.694.393 

 Cộng  44.007.461.425  63.174.107.960 
 

107.181.569.385 

Tại ngày 30/6/2012 
  

   

Các khoản vay và nợ   70.407.719.490  70.407.719.490 

Phải trả người bán 44.123.485.228  0  44.123.485.228 

Các khoản phải trả, phải nộp ngắn 

hạn khác và chi phí phải trả 
1.514.951.742 

 
0  1.514.951.742 

 Cộng  45.638.436.970  70.407.719.490  116.046.156.460 

Công ty cho rằng mức độ tập trung rủi ro đối với việc trả nợ là cao. Công ty khó có khả năng tiếp 

cận các nguồn vốn và các khoản vay đến hạn thanh toán trong vòng 12 tháng có thể được tiếp tục 

với các bên cho vay hiện tại. 

Tài sản đảm bảo 

Công ty không nắm giữ bất kỳ tài sản đảm bảo nào của bên thứ ba vào ngày 30/6/2012 và ngày 

31/12/2011. 
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38. Tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính 

Bảng dưới đây trình bày giá trị ghi sổ và giá trị hợp lý của các công cụ tài chính được trình bày 

trong báo cáo tài chính của Công ty. 

Đơn vị tính:đ 

Giá trị Dự phòng Giá trị Dự phòng

Tài sản tài chính

1.915.400.000 (900.238.000) 1.915.400.000 (1.187.548.000) 1.015.162.000 727.852.000 

- Phải thu khách hàng 9.529.509.102 0 9.559.454.102 0 9.529.509.102 9.559.454.102 

- Phải thu khác 22.911.942.288 (12.295.329.360) 16.772.787.997 (6.155.171.461) 10.616.612.928 10.617.616.536 

2.827.186.140 0 1.493.052.639 0 2.827.186.140 1.493.052.639 

TỔNG CỘNG 37.184.037.530 (13.195.567.360) 29.740.694.738 (7.342.719.461) 23.988.470.170 22.397.975.277 

Nợ phải trả tài chính

- Vay và nợ 70.407.719.490 0 63.174.107.960 0 70.407.719.490 63.174.107.960

- Phải trả người bán 44.123.485.228 0 42.828.767.032 0 44.123.485.228 42.828.767.032

- Phải trả khác 1.014.855.657 0 963.720.671 0 1.014.855.657 963.720.671

- Chi phí phải trả 500.096.085 0 214.973.722 0 500.096.085 214.973.722

TỔNG CỘNG 116.046.156.460 0 107.181.569.385 0 116.046.156.460 107.181.569.385 

- Đầu tư dài hạn

- Tiền và các khoản 

tương đương tiền

Giá trị ghi sổ Giá trị hợp lý

30/6/2012 31/12/2011
30/6/2012 31/12/2011

 

Giá trị hợp lý của các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính được phản ánh theo giá trị mà công cụ 

tài chính có thể chuyển đổi trong một giao dịch hiện tại giữa các bên tham gia, ngoại trừ trường hợp 

bắt buộc phải bán hoặc thanh lý. 

Công ty sử dụng phương pháp và giả định sau đây được dùng để ước tính giá trị hợp lý: 

Giá trị hợp lý của tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn, các khoản phải thu khách hàng, các khoản phải trả 

người bán và nợ phải trả ngắn hạn khác tương đương với giá trị ghi sổ của các khoản mục này do 

những công cụ này có kỳ hạn ngắn. 

Giá trị hợp lý của các chứng khoán và các công cụ nợ tài chính niêm yết được xác định theo giá trị 

thị trường. 

Đối với các khoản đầu tư chứng khoán chưa niêm yết nhưng có giao dịch thường xuyên thì giá trị 

hợp lý được xác định là giá bình quân cung cấp bới ba công ty chứng khoán độc lập tại ngày kết 

thúc kỳ kế toán. 

Giá trị hợp lý của các chứng khoán, các khoản đầu tư tài chính mà giá trị hợp lý không thể xác định 

được một cách chắc chắn do không có thị trường có tính thanh khoản cao cho các chứng khoán, các 

khoản đầu tư tài chính này được trình bày bằng giá trị ghi sổ. 

Ngoại trừ các khoản đề cập ở trên, giá trị hợp lý của tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính chưa 

được đánh giá và xác định một cách chính thức vào ngày 30/6 /2012 và 31/12/2011. Tuy nhiên, Ban 

Giám đốc Công ty đánh giá giá trị hợp lý của các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính này không 

có khác biệt trọng yếu so với giá trị ghi sổ vào ngày kết thúc kỳ kế toán. 



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO 

Địa chỉ: R1-72, Bùi Bằng Đoàn, Phú Mỹ Hưng, quận 7, Tp. HCM 

Điện thoại: 08. 3997 5154                 Fax: 08. 3997 5155 

Mẫu số B 09a - DN 

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

 

 

 

Thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo) 

(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) 
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2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm 

Không có sự kiện nào phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán làm ảnh hưởng trọng yếu đến Báo cáo 

tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/6/2012. 

3- Thông tin về bên liên quan 

- Giao dịch với Công ty mẹ: Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNECO) là Công 

ty mẹ có cổ phần chi phối chiếm 65,87% vốn điều lệ đã đăng ký của Công ty; chiếm 70,05% vốn 

điều lệ thực góp của Công ty tính đến ngày 30/6/2012. Trụ sở chính của Công ty mẹ đặt tại số 234 

Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. 

Các giao dịch chủ yếu của Công ty với Công ty mẹ trong kỳ kế toán từ ngày 01/01/2012 đến ngày 

30/6/2012: 

 Nhận vật tư (sắt, thép, bulông,...) phục vụ các hoạt động gia công cột thép, xây lắp đường dây 

theo các hợp đồng kinh tế đã ký giữa Công ty mẹ và Công ty; 

 Nhận vốn vay từ Công ty mẹ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty; nhận vốn bằng 

tiền do Công ty mẹ cấp (ứng vốn) để thực hiện các hợp đồng kinh tế ký giữa Công ty mẹ và 

Công ty đồng thời quyết toán khối lượng xây lắp, gia công hoàn thành và thanh toán công nợ với 

Công ty mẹ. 

Công nợ phải thu, phải trả của Công ty tại ngày 30/6/2012 với Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng 

Điện Việt Nam (VNECO): 

Đơn vị tính: đ 

1 Vốn ứng trước thi công 1.265.694.319 3.412.397.452 4.476.565.041 201.526.730

1 MÊCA mua vật tư của Tổng VNECO 37.280.412.585 0 0 37.280.412.585

1
MÊCA phải trả Tổng VNECO tiền sửa 

chữa công trình, tiền vay mượn tạm thời
30.590.200 34.302.587 50.640.001 14.252.786

2
MÊCA phải trả Tổng VNECO tiền thu 

xếp tín dụng
62.620.007.960 7.653.218.366 346.656.836 69.926.569.490

3
MÊCA phải trả Tổng VNECO tiền chi 

hộ kinh phí đền bù
0 33.105.000 0 33.105.000

1
MÊCA báo nợ tiền phòng khách sạn 

Tổng VNECO
0 106.240.002 106.240.002 0

MÊCA phải trả khác VNECO

MÊCA phải thu khác VNECO

Phát sinh giảm
30/6/2012

đ

Tổng VNECO trả tiền trước cho MÊCA thi công công trình điện

MÊCA phải trả Tổng VNECO do mua vật tư

TT Nội dung
01/01/2012

đ
Phát sinh tăng

 

 






