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CONGTYCOPuANTRAPHACO

Dia chi: 75 Yen Ninh - Ba Dlnh - Ha NQi
Cho ho~t dQng tir ngay 01/01/2019 d€n ngay 31/12/2019

BANG CAN DOl IcE ToAN (Ti~p
Tr;zingay31 thimg 12 nlim 2019

Thuy~t.

NGUONVON
minh

NQ'PHAITRA
300

NQ' ng~n hl}n 310

1 Phili tra cha nguai ban ng~n hl}D 11 311

2 Nguai mua tra ti~n truac ng~n h~n 312

3 Thu€ va cac khoan phai nQp cllo NhA nuac 15 313

4 Phai tra nguai lao d(lng 314

5 Chi phi phai tra ng~ hl}D 12 315

6 Doanh thu chua th\Ic hi~n ng~ h~n 318

6 Phai tra ng~n h~n khac 13 319

7 Qiiy khen thuang, phuc 19i 322

NQ'dili hl}n 330

.1 P~ai tra dai h~n khac 337

NGUON VON CHU HffiJ 400

vAn chu sO"hUll 14 410

1 V6n g6p cua chu sa hilu 411

2 Th~ng du v6n cli phfin 412

3 cli phi€u quy (*) 415

4 Qui dfiu tu phat tri€n 418

LNST chua phan ph6i 421

_LNST chua phiin ph6i k€ a€n cu6i lruac 421a

- LNST chua phiin ph6i miy 421b

TONG CONG NGUON VON 440

S~ ~. k'o CUOI

279.250.940.575

279.250.940.575
101.382.923.189

28.695.194

22.989.494.113
24.763.415.507
24.511.862.958
20.480.269.378
85.094.280.236

977 .263. 741. 703

977.263.741.703
414.536.730.000

133.021.732.000
(3.593.000)

339.739.849.130
89.969.023.573
68.954.137.733
21.014.885.840

1.256.514.682.278

245.831.203.398

245.771.203.398

93.374.926.233
284.603.925

24.358.102.256
22.406.616.304
16.511.617.119

86.046.989.145

2.788.348.416

60.000.000
60.000.000

998.230.142.637

998.230.142.637
414.536.730.000

133.021.732.000
(3.593.000)

330.809.219.306
119.866.054.331
65.920.694.301
53.945.360.030

1.244.061.346.035

Nguoi l~p bi~u

Nguyln Thi Ng!Jc Thuy

K~ toan tnrO'ng

Dinh Trung Kien
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BÁO�CÁO�LƯU�CHUYỂN�TIỀN�TỆ� 
Cho�kỳ�hoạt�động�từ�ngày�01�tháng�01�năm�2019 đến�ngày�31 tháng 12 năm�2019 

 
MẪU�SỐ�B�03-DN 

                             Đơn�vị:�VNĐ 

 

 
 
 
 



CONG TY pHAN TRAPHACO

Dja chi: 75 Yen Ninh - Ba Dinh - Hil NQi

BAo cAo TAl cHiNH

Cho hOl;ltdQng tir ngay 01/01/20 19 d~n ngay 31/ 12/20 19

CHUYEN TIEN T~ (Ti~p theo)
Cho hogt dQng tit ngay 01 thang 01 nam 2019 din ngay 31 thang 2 nam 2019

CHi TIED Miis6
Tir ngay 01/01/2019 Tir ngay 01/0112018

il~n 30/09/2019 il~n 31/1212018

III. LUlJ CHUYEN TIEN TIT HO~ T DONG TAl CHINH

I. Ti~n thu tir di yay 33
127.964.597.667

2. Ti~n chi tril nQ'g6c yay 34
(150.601.940.684)

3. Igi nhu~n dii tril 36 (124.444.397.000) (124.192.040.300)

40 (124.444.397.000) (146.829.383.317)

Lu'u chuy~n ti~n thu~n trone: ky 50 (14.083.153.593) 151.033.167.425

Ti~n'va tlro'ne: illfo'ne: ti~n il~u nam 60 269.599.656.234 118.566.488.809

Ti~n va tlfo'ne: illfO'ne:ti~n cuai ky 70 255.5 16.502.641 269.599.656.234

NgllOi

Nguyln Thj Ng(Jc Thuy

K~ toan trllOng

Dinh Trung Kien
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THUYẾT�MINH�BÁO�CÁO�TÀI�CHÍNH� 
               MẪU�SỐ�B09-DN 

I.   ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 
 

1. Hình�thức�sở�hữu�vốn 
Công�ty�Cổ�phần�Traphaco�là�Công�ty�Cổ�phần�được�chuyển�đổi�từ�doanh�nghiệp�nhà�nước�thành�
Công�ty�Cổ�phần�theo�Quyết�định�số�2566/1999/QĐ-BGTVT�ngày�27�tháng�9�năm�1999�của�Bộ�
trưởng�Bộ�Giao�thông�vận�tải.�Công�ty�được�cấp�lại�mã�số�doanh�nghiệp�từ�Đăng�ký�kinh�doanh�số�
058437�do�Sở�Kế�hoạch và�Đầu�tư�Thành�phố�Hà�Nội�cấp�ngày�24�tháng�12�năm�1999�thành�Giấy�
chứng�nhận�đăng�ký�doanh�nghiệp�công�ty�cổ�phần�với�mã�số�doanh�nghiệp�0100108656�cấp�ngày�
10�tháng�08�năm�2011�(đăng�ký�thay�đổi�lần�15).�Công�ty�đã�thay�đổi�đăng�ký�kinh�doanh�lần�thứ�
22�vào�ngày�01�tháng�08�năm�2017. 
 
Trụ�sở�chính�của�công�ty�tại�số�75�Yên�Ninh�- Ba�Đình�- Hà�Nội. 
 
Vốn�điều�lệ�theo�đăng�ký�kinh�doanh�của�Công�ty�lần�thứ�22�là�414.536.730.000�VNĐ�(Bốn�trăm�
mười�bốn�tỷ�năm�trăm�ba�sáu�triệu�bảy�trăm�ba�mươi�nghìn�đồng�chẵn.) tương�đương�41.453.673�
cổ�phần,�mệnh�giá�một�cổ�phần�10.000�VNĐ 
 
2.�Lĩnh�vực�kinh�doanh : Dược phẩm 
 

3. Ngành�nghề�kinh�doanh và�hoạt�động 

 
Ngành�nghề�kinh�doanh�của�Công�ty�là� sản xuất,�buôn�bán� thực�phẩm�và�mỹ�phẩm;�kinh�doanh�
xuất�nhập�khẩu�nguyên�phụ�liệu�làm�thuốc,�các�sản�phẩm�thuốc;�tư�vấn�sản�xuất�dược�mỹ�phẩm;�
pha�chế�thuốc�theo�đơn;�sản�xuất�kinh�doanh�dược�phẩm,�hóa�chất�và�vật�tư�thiết�bị�y�tế;�sản�xuất�
buôn�bán�rượu,�bia,�nước�giải�khát�(không�bao�gồm�kinh�doanh�quán�bar) ;�Tư�vấn�dịch�vụ�khoa 
học�kỹ�thuật,�chuyển�giao�công�nghệ�trong�lĩnh�vực�y,�dược ;�Thu�mua,�gieo�trồng,�chế�biến�dược�
liệu. 

 
Hoạt�động�chính�của�Công�ty�là�sản�xuất�kinh�doanh�dược�phẩm,�hóa�chất�và�vật�tư�thiết�bị�y�tế. 
 
4.�Chu�kỳ�sản�xuất,�kinh�doanh�thông�thường :  
 
Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường của công ty được thực hiện trong thời gian không quá 
12 tháng. 
 
5.�Cấu�trúc�doanh�nghiệp 
Tại�ngày�31 tháng 12 năm�2019, Công ty có các Công ty con, Công ty liên kết và các chi nhánh 
như�sau : 
Công ty con : 

- Công�ty�Cổ�phần�Công�nghệ�Cao�Traphaco 
- Công ty TNHH MTV Traphacosapa 
- Công�ty�CP�dược�VTYT�ĐăkLăk 
- Công�ty�TNHH�Traphaco�Hưng�Yên 
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Các chi nhánh : 

Tên�đơn�vị Nơi�thành�lập Hoạt�động�kinh�doanh�
chính 

- Chi� nhánh� Công� ty� Cổ� phần�
Traphaco 

TP.�Hồ�Chí�Minh  

 

 

 

Kinh�doanh�dược�phẩm,�thực�
phẩm,� mỹ� phẩm,� hóa� chất,�
vật� tư,� thiết� bị� y� tế,� xuất�
nhập� khẩu� nguyên� phụ� liệu�
làm� thuốc,� các� sản� phẩm�
thuốc. 

- Chi�nhánh�Miền�Trung TP.�Đà�Nẵng 

- Chi�nhánh�Nam�Định Tỉnh�Nam�Định 

- Chi�nhánh�Nghệ�An Tỉnh�Nghệ�An 

- Chi nhánh Thanh Hóa Tỉnh�Thanh�Hóa 

- Chi�nhánh�Vĩnh�Long Tỉnh�Vĩnh�Long 

- Chi�nhánh�Hải�Phòng TP.�Hải�Phòng 

- Chi�nhánh�Đồng�Nai Tỉnh�Đồng�Nai 

- Chi�nhánh�Bình�Thuận Tỉnh�Bình�Thuận 

- Chi�nhánh�Quảng�Ngãi Tỉnh�Quảng�Ngãi 

- Chi nhánh Khánh Hòa Tỉnh�Khánh�Hòa 

- Chi�nhánh�Cần�Thơ Tỉnh�Cần�Thơ  

- Chi nhánh Gia Lai Tỉnh�Gia�Lai  

- Chi�nhánh�Quảng�Ninh Tỉnh�Quảng�Ninh  

- Chi�nhánh�Hải�Dương Tỉnh�Hải�Dương  

- Chi nhánh Phú Thọ Tỉnh Phú Thọ  

- Chi nhánh Tiền Giang Tỉnh Tiền Giang  

            - Chi�nhánh�Bình�Dương 

            - Chi nhánh Hưng Yên 

            - Chi nhánh Bắc Giang 

            - Chi nhánh Thái Nguyên 

Tỉnh�Bình�Dương 

Tỉnh Hưng Yên 

Tỉnh Bắc Giang 

Tỉnh�Thái�Nguyên 
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            - Chi nhánh Kiên Giang 

            - Chi nhánh TT Huế 

            - Chi nhánh Yên Bái 

             - Chi�nhánh�Vĩnh�Phúc 

            - Chi�nhánh�Bình�Định 

            - Chi�nhánh�Vũng�Tàu 

           - Chi nhánh Long An 

 

Tỉnh�Kiên�Giang 

Tỉnh�TT�Huế 

Tỉnh�Yên�Bái 

Tỉnh�Vĩnh�Phúc 

Tỉnh�Bình�Định 

Tỉnh� Bà� Rịa� -
Vũng�Tàu 

Tỉnh�Long�An 

 
6. Thuyết minh về khả năng so sánh:  
 

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 Công ty đã áp dụng Thông tư số 200/201/TT-BTC do Bộ Tài 
chính ban hành ngày 22 tháng 12 năm� 2014� (“Thông tư 200”),� hướng dẫn chế độ kế toán cho 
doanh nghiệp. Thông tư này có hiệu lực cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01 tháng 01 năm 
2015. Thông tư 200 thay thế cho các quy định về chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo 
Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ Tài chính và Thông tư số 
244/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, việc áp dụng Thông 
tư 200 không có ảnh hưởng trọng yếu đến tính so sánh của các số liệu trên báo cáo tài chính riêng. 
 

II. KỲ�KẾ�TOÁN,�ĐƠN�VỊ�TIỀN�TỆ�SỬ�DỤNG�TRONG�BÁO�CÁO�TÀI CHÍNH 
 

 Cơ�sở�lập�báo�cáo�tài�chính  
 

Báo�cáo�tài�chính�kèm�theo�được�trình�bày�bằng�Đồng�Việt�Nam�(VND),�theo�nguyên�tắc�giá�gốc�
và�phù�hợp�với�các�Chuẩn�mực�kế� toán�Việt�Nam,�Hệ�thống�kế�toán�Việt�Nam�và�các�quy�định�
hiện�hành�có�liên�quan�tại�Việt�Nam. 
 
Các�báo�cáo�tài�chính�kèm�theo�không�nhằm�phản�ánh�tình�hình�tài�chính,�kết�quả�hoạt�động�kinh�
doanh�và�tình�hình� lưu� chuyển� tiền� tệ� theo�các� nguyên� tắc�và� thông� lệ� kế� toán�được�chấp�nhận�
chung�tại�các�nước�khác�ngoài�Việt�Nam. 
 

  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�này�được�lập�cho�kỳ�hoạt�động�từ�ngày�01�tháng�01�năm�2019 đến�ngày�31 tháng 
12 năm�2019. 
 

III.       CHUẨN�MỰC�VÀ�CHẾ�ĐỘ�KẾ�TOÁN�ÁP�DỤNG� 
 

Chế�độ�kế�toán�áp�dụng 
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 Doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp. 
 
 Tuyên�bố�về�việc�tuân�thủ�chuẩn�mực�kế�toán�và�chế�độ�kế�toán 
  

Báo�cáo�tài�chính�của�đơn�vị�được�lập�và�trình�bày�phù�hợp�với�các�chuẩn�mực�và�chế�độ�kế�toán�
Việt�Nam. Báo cáo tài chính tuân thủ mọi qui định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực 
hiện theo qui định của Bộ Tài chính. 
 
Ngày 22 tháng 12 năm�2014,�Bộ�Tài�chính�đã�ban�hành�Thông�tư�số�200/201/TT-BTC�(“Thông�tư�

200”)�hướng�dẫn�chế�độ�kế�toán�doanh�nghiệp.�Thông�tư�này�thay�thế�cho các quiđ ịnh�về�chế�độ�

kế�toán�doanh�nghiệp�ban�hành�theo�quyết�định�số�15//2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03�năm�2006�

và�thông�tư�số�244/2009/TT-BTC ngày�31�tháng�12�năm�2009�của�Bộ�Tài�Chính. Thông�tư�200 có 

hiệu�lực�thi�hành�kể�từ�ngày�01 tháng 01 năm�2015 và�áp�dụng�cho�năm�tài�chính�2015 trở�đi.�Ban�

Tổng�Giám�đốc�đã áp dụng Thông�tư�200 trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng kỳ 

hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến 31 tháng 12 năm 2019. 

 

IV.  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�

hợp�nhất: 

 

 Ước�tính�kế�toán 

 

 Việc�lập�báo�cáo�tài�chính�hợp�nhất�tuân�thủ�theo�các�Chuẩn�mực�kế�toán�Việt�Nam,�Hệ�thống�kế�

toán�Việt�Nam�và�các�quy�định�hiện�hành�có�liên�quan�tại�Việt�Nam�yêu�cầu�Ban�Tổng�Giám�đốc�

phải�có�những�ước�tính�và�giả�định�ảnh�hưởng�đến�số�liệu�báo�cáo�về�các�công�nợ,�tài�sản�và�việc�

trình�bày�các�khoản�công�nợ�và�tài�sản�tiềm�tàng�tại�ngày�lập�báo�cáo�tài�chính�hợp�nhất�cũng�như�

các� số� liệu� báo�cáo về� doanh� thu�và� chi�phí� trong�suốt�năm� tài� chính.�Kết� quả�hoạt� động� kinh�

doanh�thực�tế�có�thể�khác�với�các�ước�tính,�giả�định�đặt�ra.� 

 

 Công cụ tài chính 

 

Ghi nhận�ban�đầu 

Tài sản tài chính 

Tại ngày ghi nhận�ban�đầu, tài sản�tài�chính�được ghi nhận theo giá gốc cộng các chi phí giao dịch 

có liên quan trực tiếp�đến việc mua sắm tài sản�tài�chính�đó. 

 

Tài sản tài chính của Công ty bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngắn hạn, các khoản phải thu khách hàng 

và phải thu khác, các khoản cho vay, các khoản�đầu�tư�ngắn và dài hạn. 

Công nợ tài chính 
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Tại ngày ghi nhận�ban�đầu, công nợ tài�chính�được ghi nhận theo giá gốc trừ đi�các�chi�phí�giao�

dịch có liên quan trực tiếp�đến việc phát hành công nợ tài�chính�đó. 

 

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

nợ, các khoản vay. 

  

Đánh�giá�lại sau lần ghi nhận�ban�đầu 

Hiện tại,�chưa�có�quy�định về đánh�giá�lại công cụ tài chính sau ghi nhận�ban�đầu. 

 

Tiền�và�các�khoản�tương�đương�tiền 

Tiền và các khoản�tương�đương�tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ và các khoản tiền gửi không kỳ hạn, 

các khoản đầu tư ngắn hạn, có khả năng thanh toán cao, dễ dàng chuyển đổi thành tiền và ít rủi ro 

liên quan đến việc biến động giá trị. 

 

Dự phòng phải�thu�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 phải�thu�mà�người nợ khó có khả năng�thanh�toán�do�bị thanh lý, phá 

sản�hay�các�khó�khăn�tương�tự. 

 

 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�theo�phương�pháp�bình�quân�gia�quyền. Giá trị thuần có thể 

thực hiện�được�được�xác�định bằng�giá�bán�ước tính trừ các�chi�phí�ước�tính�để hoàn thành sản 

phẩm cùng chi phí tiếp thị, bán hàng và phân phối phát sinh.  

 

Đối với sản phẩm dở dang, nếu thời gian sản xuất luân chuyển vượt quá một chu kỳ kinh doanh 

thông thường hoặc đối với vật tư, thiết bị tùng thay thế có thời gian dự trữ trên 12 tháng thì doanh 

nghiệp trình bày là tài sản dài hạn trên Bảng cân đối kế toán. 

 

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 gốc của hàng tồn�kho�cao�hơn�giá�trị thuần có thể thực hiện�được tại 

ngày kết�thúc�niên�độ 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.� 
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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: 

  Từ�ngày�01/01/2019 đến�ngày�

31/12/2019 

  Số�năm 

 

Nhà�xưởng�và�vật�kiến�trúc 

  

15 - 25 

Máy�móc�và�thiết�bị 

Phương�tiện�vận�tải 

 06 - 07  

05 - 08 

Thiết�bị�văn�phòng 

Tải�sản cố�định�khác 

 03 - 06 

05 - 15 

 

Các�khoản�lãi,�lỗ�phát�sinh�khi�thanh�lý,�bán�tài�sản�là�chênh�lệch�giữa�thu�nhập�từ�thanh�lý�và�giá�

trị�còn�lại�của�tài�sản�và�được�ghi�nhận�vào�báo�cáo�kết�quả�hoạt�động�kinh�doanh. 

 

Tài�sản�cố�định�vô�hình�và�khấu hao 

Tài�sản�cố�định�vô�hình�thể�hiện�giá�trị�quyền�sử�dụng�đất�và�phần�mềm�kế�toán,�được�trình�bày�

theo�nguyên�giá�trừ�giá�trị�hao�mòn�lũy�kế�và�được�khấu�hao�theo�phương�pháp�đường�thẳng�dựa�

trên�thời�gian�sử�dụng�ước�tính.� 

 

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. 

 

Các�khoản�đầu�tư�tài�chính�dài�hạn 

Các�khoản�đầu�tư�tài�chính�được�ghi�nhận�bắt�đầu�từ�ngày�mua�khoản�đầu�tư�và�được�xác�định�giá�

trị�ban�đầu�theo�giá�gốc. 

Đầu�tư�vào�công�ty�con�là�các�khoản�đầu�tư�vào�các�công�ty�mà�Công�ty�kiểm�soát.�Việc�kiểm�soát�

này�đạt�được�khi�Công�ty�có�khả�năng�kiểm�soát�các�chính� sách� tài�chính�và�hoạt�động�của�các�

công�ty�nhận�đầu�tư�nhằm�thu�được�lợi�ích�từ�hoạt�động�của�các�công�ty�này. 
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Công�ty�liên�kết�là�một�công�ty�mà�Công�ty�có�ảnh�hưởng�đáng�kể�nhưng�không�phải�là�công�ty�

con�hay�công�ty�liên�doanh�của�Công�ty.�Ảnh�hưởng�đáng�kể�thể�hiện�quyền�tham�gia�vào�việc�đưa�

ra�các�quyết�định�về�chính�sách�tài�chính�và�hoạt�động�của�bên�nhận�đầu�tư�nhưng�không�có�ành�

hưởng�về�mặt�kiểm�soát�những�chính�sách�này. 

Các�khoản�đầu�tư trên báo cáo riêng được�xác�định�theo�giá�gốc trừ�các�khoản�giảm�giá�đầu�tư. 

Dự�phòng�giảm�giá�đầu�tư�tài�chính�được�trích�lập�theo�các�quy�định�về�kế�toán�hiện�hành.� 

 

Chi�phí�khoản�trả�trước� 

Các�khoản�chi�phí�trả�trước�dài�hạn�bao�gồm�giá�trị�công�cụ,�dụng�cụ,�linh�kiện�loại�nhỏ�đã�xuất�

dùng�và�được�coi�là�có�khả�năng�đem�lại�lợi�ích�kinh�tế�trong�tương�lai�cho�Công�ty�với�thời�hạn�từ�

một�năm� trở� lên.�Các� chi�phí�này�được�vốn�hóa�dưới�hình� thức�các�khoản� trả� trước�dài�hạn�và�

được�phân�bổ�vào�báo�cáo�kết�quả�hoạt�động�kinh�doanh,�sử�dụng�phương�pháp�đường�thẳng�theo�

thời�gian�sử�dụng�ước�tính. 

 

Ghi�nhận�doanh�thu 

Doanh�thu�bán�hàng�được�ghi�nhận�khi�đồng�thời�thỏa�mãn�tất�cả�năm�(5)�điều�kiện�sau: 

(a) Công�ty�đã�chuyển�giao�phần�lớn�rủi�ro�và�lợi�ích�gắn�liền�với�quyền�sở�hữu�sản�phẩm�hoặc�

hàng�hóa�cho�người�mua; 

(b) Công�ty�không�còn�nắm�giữ�quyền�quản�lý�hàng�hóa�như�người sở�hữu�hàng�hóa�hoặc�quyền�

kiểm�soát�hàng�hóa; 

(c)��Doanh�thu�được�xác�định�tương�đối�chắc�chắn; 

(d)��Công�ty�sẽ�thu�được�lợi�ích�kinh�tế�từ�giao�dịch�bán�hàng;�và 

(e)��Xác�định�được�chi�phí�liên�quan�đến�giao�dịch�bán�hàng. 
 

Doanh�thu�của�giao�dịch�về�cung�cấp�dịch�vụ�được�ghi�nhận�khi�kết�quả�của�giao�dịch�đó�được�xác�

định�một�cách�đáng�tin�cậy.�Trường�hợp�giao�dịch�về�cung�cấp�dịch�vụ�liên�quan�đến�nhiều�kỳ�thì�

doanh�thu�được�ghi�nhận�trong�kỳ�theo�kết�quả�phần�công�việc�đã�hoàn� thành�tại�ngày�của�bảng�

cân�đối�kế�toán�của�kỳ�đó.�Kết�quả�của�giao�dịch�cung�cấp�dịch�vụ�được�xác�định�khi�thỏa�mãn�tất�

cả�bốn�(4)�điều�kiện�sau: 

(a)��Doanh�thu�được�xác�định�tương�đối�chắc�chắn; 

(b)��Có�khả�năng�thu�được�lợi�ích�kinh�tế�từ�giao�dịch�cung�cấp�dịch�vụ�đó; 

(c)  Xác�định�được�phần�công�việc�đã�hoàn�thành�tại�ngày�của�bảng�cân�đối�kế�toán;�và 

(d)��Xác�định�được�chi�phí�phát�sinh�cho�giao�dịch�và�chi�phí�để�hoàn�thành�giao�dịch�cung�cấp�

dịch�vụ�đó. 

Lãi�tiền�gửi�được�ghi�nhận�trên�cơ�sở�dồn tích,�được�xác�định�trên�số�dư�các�tài�khoản�tiền�gửi�và�

lãi�suất�áp�dụng. 

Lãi�từ�các�khoản�đầu�tư�được�ghi�nhận�khi�Công�ty�có�quyền�nhận�khoản�lãi.� 
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Ngoại�tệ��  

Công�ty�áp�dụng�xử�lý�chênh�lệch�tỷ�giá�theo�hướng�dẫn�của�Chuẩn�mực�kế�toán�Việt�Nam�số�10 

(VAS�10)�“Ảnh�hưởng�của�việc�thay�đổi�tỷ�giá�hối�đoái”.�Theo�đó,�các�nghiệp�vụ�phát�sinh�bằng�

các�loại�ngoại�tệ�được�chuyển�đổi�theo�tỷ�giá�tại�ngày�phát�sinh�nghiệp�vụ.�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.�Tất cả các khoản chênh� lệch� tỷ�giá� đều được phản ánh ngay vào 

doanh thu hoạt động tài chính (nếu lãi) hoặc chi phí tài chính (nếu lỗ) tại thời điểm phát sinh. 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�cổ�đông. 
  

Chi�phí�đi�vay 

Tất�cả�các�chi�phí�lãi�vay�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�Tổng�Giám�đốc�về�các�khoản� chi�phí�cần� thiết�để� thanh� toán�

nghĩa�vụ�nợ�này�tại�ngày�kết�thúc�niên�độ�kế�toán. 

 

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�phải�trả�hiện�tại�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. 

 

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�hợp�nhất�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�kỳ�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�và�chỉ�ghi�vào�vốn�chủ�sở�hữu�khi�khoản�thuế�đó�có�liên�quan�đến�các�khoản�

mục�được�ghi�thẳng�vào�vốn�chủ�sở�hữu. 
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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. 

 

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. 

Các loại thuế khác�được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam. 

 
IV. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG�CÂN�ĐỐI KẾ TOÁN 
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(*)�Công�ty�xác�định các giá trị có thể thu hồi của các khoản nợ xấu bằng giá gốc của các khoản phải thu trừ  
dự phòng phải thu ngắn hạn�khó�đòi�của�các�đối�tượng này. 
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Theo�qui�định�tại Thông tư số 200/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014, giá trị hợp lý của các khoản đầu tư trên tại 

ngày 31 tháng 12 năm 2019 cần được trình bày. Tuy nhiên, Công ty chưa xác định được giá trị hợp lý của�Công�ty�

TNHH�MTV�TraphacoSapa,�Công�ty�TNHH�Traphaco�Hưng�Yên�do�các đơn vị được đầu tư chưa thực hiện niêm yết 

cổ phiếu trên các thị trường chứng khoán và Công ty chưa thu thập được các thông tin đáng tin cậy khác để xác định 

giá trị hợp lý, nên giá trị hợp lý của các khoản đầu tư trên tại ngày 31 tháng 12 năm�2019�chỉ� được trình bày trên 

Thuyết�minh�báo cáo tài chính đối�với�các�Công�ty�đã�niêm�yết�trên�thị�trường�chứng�khoán. 
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25.   BỘ PHẬN THEO L�NH VỰC KINH DOANH VÀ THEO KHU VỰC�ĐỊA LÝ 
 

Hoạt�động�sản�xuất�kinh�doanh�chính�của�Công�ty�là�sản�xuất�kinh�doanh�dược�phẩm.�Trong�kỳ,�
Công�ty�không�có�hoạt�động�sản�xuất�kinh�doanh�nào�khác�trọng�yếu,�theo�đó,�thông�tin�tài�chính�
trình�bày�trên�bảng�cân�đối�kế�toán�tại�ngày�30 tháng 09 năm�2019 và doanh thu, chi phí trình bày 
trên��báo�cáo�kết�quả�hoạt�động�kinh�doanh�cho�kỳ�hoạt�động�từ�ngày�01�tháng�01�năm�2019 đến�
ngày 30 tháng 09 năm�2019 liên�quan�đến�hoạt�động�sản�xuất�kinh�doanh�dược�phẩm.�Doanh�thu,�
giá�vốn�theo�từng�hoạt�động�kinh�doanh�được�trình�bày�tại�Thuyết�minh�số�17 và�số�18. 

 
Công ty không có hoạt�động kinh doanh nào ngoài lãnh thổ Việt Nam; do vậy, Công ty không có 
bộ phận kinh doanh theo khu vực�địa lý nào ngoài Việt Nam. 
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27.��GIẢI�TRÌNH�BIẾN�ĐỘNG�LỢI�NHUẬN� 

Thực�hiện�nghĩa�vụ�công�bố�thông�tin�định�kỳ�của�tổ�chức�niêm�yết�tại�Sở Giao�dịch�chứng�khoán�

thành�phố�Hồ�Chí�Minh,�công�ty�Cổ�phần�Traphaco�(Mã�chứng�khoán:�TRA)�xin�giải�trình�biến�

động�kết�quả�hoạt�động�kinh�doanh�hợp�nhất�tại�thời�điểm�Quí IV/2019 so�với�Quí�IV/2018 như�

sau: 

 

Lợi�nhuận�sau�thuế�

thu�nhập�DN 

Quí IV/2018 

75.703.496.769 VNĐ 

Quí IV/2019 

52.089.841.492 VNĐ 

Chênh�lệch 

(31,19%) 

Có�sự�chênh�lệch�lợi�nhuận�như�trên�là�do một�số�nguyên�nhân�sau : 

 +�Doanh�thu�thuần�tăng�11,1%�so�với�quí�4/2018�chủ�yếu�tập�trung�vào�hàng�nhượng�bán�

cho�các�công� ty� con�với�doanh�số�nhượng�bán�72,85 tỉ�đồng.�Do�vậy,� thực� tế�doanh� thu�bán� ra�

ngoài�tập�đoàn�đang�giảm�4%�so�với�cùng�kỳ�năm�2018. 



CONG TY pHAN TRAPHACO

Dja chi: 75 Yen Ninh - Ba Dinh - Ha Noi

BAo cAo TAl

eho ho~t dong tir ngay 01/01/20 19 d~n ngay 3 1/12/2019

+ Ti trc;mggia v6n hang bani Doanh thu thufuI Clla cac dong himg co s¥ thay d6i do vi~c

.di~u chinh co du va chinh sach ban hang Cllarung dong san phfun trong nam 2019

La nguyen nhan chinh lam cho k~t qua kinh doanh qui 4/20 19 bi~n dQng giam 31,19% so

v&iqui 4/2018.

Tren day la giai trinh lam ro han v~ k~t qua kinh doanh qui 4/2019 clla C6ng ty c6 phfuI Traphaco.

bi~u

.Nguyln Th! Ng(Jc Thuy

K~ toaD truOng

Dinh Trung Kien
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