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CO~G TY CO PHAN F ULL POWER Mãu sÔ B 01 - DN 

BÀNGCÂNÐÓI 的TOÁN

Tr;zi ngày 30 tháng 06 nãm 2016 Ð07l vj tính: 的ng Vi?t Nam 

TAISAN Mã sô反 TnhuMn.n t 30/06/2016 。1/01/2016

A. T ÀI SÁN NGÃN HAN 100 92,707,806,349 86,820,929,905 

I. Tiên và các khoàn tu﹒σngd甘ong tiên 110 V.01 11,368,546,951 19,388,228,198 
1. Tiên 111 331 ,159,558 9,388,228,198 
2. Các khoån tu01lg ÔU01lg tiên 112 11,037,387,393 10,000,000,000 

11. Ðâ、 u tlr tài chính ng五in h~n 120 

1. Ch臼19 khoån ki吋1 doanh 121 

2. D I,1 phòng giårn giá chúng 約1。但 kinh do扭曲 122 

3. Ðâu tu nãm gi白 ôên ngày ôáo h胡 123 

III. Các khoàn ph孟i thu ng量n h~n 130 41,615,466,843 41,966,618,491 
1. Phãi thu ng街lh班1 cùa khách hàng 131 V.03 29,321 ,875,741 26,253,729,161 
2. Trå t凹的 cho nguÒ'i b個 ngãn h祖 132 V.04 31,644,747,135 29,907,968,094 
3. Phãi thu nQi bQ ngãn h學n 133 

4. Phài thu theo tiên dQ KH hgp dδng xây dl,1ng 134 

5. Phãi thu vê cho vay ng街lh♂1 135 

6. Phãi thu ng迦1 hé;m khác 136 V.05 207,679,862,549 2 12,835,939,818 
7. DV phòng phåi thu ng街lh敏1 泊lÓ dòi 137 V.3,4,5 (227,065 ,303,532) (227 ,065,303 ,532) 
8. Tài s扭 曲iêu chà 泊 lý 139 34,284,950 3斗，284，950

IV. Hàng tÔn kho 140 V.07 36,028,032,355 21,779 ,282,098 
1. H前19 tôn kho 141 36,028,032,355 21 ,779,282,098 
2. DIJ phòng gi釘n giá hàng tôn 泌的 149 

V. Tài sàn ngãn h~n khác 150 3,695,760,200 3,686,801,118 
1. Chi phí trã truóc ngãn h扣 151 
2. Thuê GTGT duqc khâu t巾 152 3,486,975 ,085 3,478,016,003 
3. Thuê và các kho組組lác phãi thu Nhà nuác 153 V.13 208,785,115 208,785,115 
4. Giao dich mua b釘11亭i trái phiêu Chính phù 154 

5. Tài s如 ngãn hé.ill khác 155 

~ .::inh báo cáo lài chính /à phân không 1M lách rèJi αia báo cáo này. 
Trang 1 



CO~G TY CO PHAN FULL POWER 

BANG CAN ÐOI KE TOAN 

Tqi ngày 30 thár.屯的 n加z 2016

Mãu s8 B 01 - DN 

Dσn v; tinh: Ðδng Vi?t Mαm 

TAISAN Mã sÔ Thuyêt a so _' _ 
mllln 

B. TÀl SÀN DÀI H圳 200 

I. Các kho晶n phåi thu dài h學n

1. Phåi thu dài h個 cuakhách h誼19

2. Trå truóc cho n阱。ib組 dài h抽

3. Vôn kinh doanh å dan vi truc thuδc 
4. Phåi thu nôi bô dài han 

5. Phåi thu vê cho vay dài h紋1
6. Phåi thu dài han 仙化

7. Dt,r phòng phåi thu dài h扭1 khó dòi 

210 
211 

212 
213 

214 

215 
216 

219 

V.05 

11. Tài sån cÔ ðinh 

1. Tài sån cô âjnh h趴1 hình 
- Nguyên giá 

- Giá tr[ hao mòn luÿ 此d

2. Tài sån cô dinh thuê tài chính 

- Nguyên giá 

個 Giá tr; hao mòn luÿ kê 
3. Tài s飢 cô 吼叫l Vδ hình

- Nguyên giá 

- Giá tr; hao m飢 luÿ kê 

220 
221 
222 

223 
224 

225 
226 
227 

228 
229 

V.09 
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IV. Tài sån dõ' dang dài h學n 240 V.08 

1. Chi phí sån xu缸， ki吋1 doa叫ldδdang dài h早n 241 
2. Chi phí xây dt,rng cσ bån dδdang 242 

V. Ðãu tu- tài chính dài han 
1. Ðâu tu vào công ty con 

2. Ðâu tu vào công ty li在n dOal曲， liên kêt 
3. Ð訕訕 góp vôn vào dan vj khác 

4. DV phòng dâu tu tài chính dài he;m 
5. Ðâu tu nãm giü âên ngày dáo h羽1

250 V.02 

251 

252 
253 
254 

255 

\"I. Tài sån dài han khác 

1. Chi phí 甘à truóc dài h扭
260 
261 V.09 

2. Tài sån thuê thu nh卸 hoãn I~i 262 
3. Thiêt 訓， v~t 恤， phl} tùng thay thê dài h胡 263

-4. Tài sàn dài h早n khác 268 

TÒNG C<)NG T Àl sÀN 270 

~: minh báo cáo lài chính là phan không 1M lách rài cùa báo cáo này. 

30/06/2016 

9,665,009,425 

2,037,500,800 

2,037,500,800 

5,082,365,518 

5,082 ,365,5 18 

33,690,359,492 
(28,607,993,974) 

326,192,000,000 
(326,192,000,000) 

2,545,143,107 
2,545,143,107 

102,372,815,774 

。1/01/2016

10,031,986,911 

2,060,500,800 

2,060,500,800 

5,595,348,244 

5,595,348,244 
33,690,359,492 

(28,095,011,248) 

326,192,000,000 
(326,192,000,000) 

2,376,137,867 
2,376,137,867 

96,852,916,816 

Trang 2 



CÔ~GTYCδPHλNFULLPOWER 

BANG CAN ÐOI KE TOAN 

Tçi ngày 30 tháng 06 nãm 2016 

NGUONVON 

C. NQ PHÃI TRÁ 

1. NQ' ng逼nh學n

1. Phåi trå cho n學Iài b紅1 ng缸lh研1

2. Nguài mua 甘主 tiên 甘uÓ'c ng祉lh羽1

3. Thuê và các kho訂1 phåi nQp Nhà nuÓ'c 

4. Phåi trà nguài lao dçmg 

5. Chi phí phåi trå ngãn h羽1

6. Phåi trå nQi bQ ngfu h~n 
7. Phåi trå theo tiên oQ KH hgp oÔng xây d\IDg 

8. Doanh thu chua th\Ic hiçn ng迦lh研1

9. Phåi trå ng街lh剎1 她lác

10. Vay và ng thuê tài chí址1 ng這nh胡

11. D\I phòng phåi trå ngãn h敏1

12. Quy khen thu臼宅， ph白c 19i 

Mã 5Ô Thuyêt 
一 -- minh 

300 

310 

311 V.ll 

312 V.12 

3日 V.13

314 

315 V.l4 

316 

317 

318 

319 V.15 

320 V.16 

321 

322 

13. Quy bình ôn giá 323 

14. Giao dich mua bán 1早i trái phiêu Chính ph也 324

II. NQ' dài h學n 330 

1. Phåi trå nguài b加 dàih官1 331 

2. Nguài mua trå tiên truÓ'c dài h~n 332 

3. Chi phí phåi trà dài h研1 333 

4. Phåi trå nQi bQ vê vôn ki曲 doanh 334 

5. Phài trå nQi b9 dài h平n 335 

6. Doanh thu chua th\Ic hiçn dài h胡 336

7. Phåi trà dài han kh位 337

8. Vay và ng thuê tài chính dài h祖 338

9. Trái phiêu chuyên oôi 339 

10. CÔ phiêu uu oãi 340 

11. Thuê thu 叫l~p ho祉11亭i phåi trà 341 

12. Dl! phòng phåi trà d孟ih官1 342 

13. Quy phát triên khoa hQc và công ngh~ 343 

i : minh báo cáo tài chính Jà phân không tM tách rèJi αia báo cáo này. 

Mãu s8 B 01 - DN 

Dσ'n vi tính: Ðδng Vi?t Nam 

30/06/2016 

374,248,350,697 

374,248,350,697 

28,446,358,757 

39,866,234,522 

32,890,978 

403,791 ,180 

61 ,680,282,146 

10,038,482,647 

131 ,223,310,467 

102,557,000,000 

。110112016

352,855,990,909 

352,855,990,909 

29,481 ,884,200 

39,866,234,522 

21 ,800,992 

469,506,970 

57,878,126,061 

122,529,595,091 

102,557,000,000 

51 ,843,073 

Trang 3 



Mftu s8 B 01 - DN CÔ:\GηCÔ PHÂN FULL POWER 

BÀu~G cÂN ÐÓI KÉ TOÁN 

Dσn vj tính: Ðõng Vi?t Nam Tqi ng，句 30 tháng 06 n加22016

Thuy已t
mioh 。1/01/201630/06/2016 Mãsð NGUONVON 

VÔn chù s{r hü.u 

Vôn góp cùa chù sà h的l

- CÕ phiêu phÔ thδng có quyên biêu quyêt 
- CÔ phiêu 1.IU dãi 

2. TMng du vôn cô phân 
3. Quyên chQn chuyên dôi trái phiêu . 

4. Vôn khác cùa chù sδ hüu 
5. Cδphiêu quÿ 
6. Chênh l~ch dánh giá l~i tài s釘1

7. Chênh l~ch t夕 giá hôi doái 
8. Quy dâu tu phát triên 

9. Quy h6 trq s iÍ.p x已p doanh nghi~p 
10. Quy khác thuQc vôn chù sδh飢1

11. Lqi 曲u?n sau thuê chua ph卸 phôi

- LNST chua ph紐 phôi liíy kê dên cuôi kY truóc 
- LNST chua phân phôi 峙 này

12. Nguôn vδn dâu tuXDCB 

(256,003,074,093) 

(256,003,074,093) 

329,999,910,000 
329,999,910,000 

(271,875,534,924) 

(271,875,534,924) 

329,999,910,000 
329,999,910,000 

V.17 

400 

-
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VÔN CHÙ SO HUU D. 

L 

. . 

550,000,000,000 

7,609,558,160 

(1,143,612,542,253) 

(1 ,104,967,345,883) 

(38,645,196,370) 

550,000,000,000 

7,609,558,160 

(1,159,485,003,084) 

(1,143,612,542,253) 

(15,872,460,831) 

413 

414 
415 
416 

417 
418 

419 
420 
421 

421a 

421b 

422 

430 

431 
432 

II. NguÔn kinh phí, quÿ khác 
1. Nguôn kinh phí 

2. Nguôn kinh phí dã hình 也組h TSCÐ

TÔNG CQNG NGUÔN VÔN 

BìnhJ)ulY.嗯，可句 18 tháng 07 nãm 2016 

,/ ...-- TÔng Giám dðc 

// 

些，852，旦旦旦102,372,815,774 440 
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Trang 4 

LEE HSIEN PIN L立 QUÔC THÀNH VINH 
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TÔ THI Mÿ NGÂN 



CÔNG TY CÓ PHÂN FULL POWER Miiu sá B 02 - DN 

BÁO CÁO KÉT QUλHO.;. T ÐQNG KlNH DOANH 
Sðm tåi chính kêt thúc ng.砂 30 tháng 06 nðm 20/6 0 (111 vj tính: Ðông Viqt Nam 

CHiTI宜U

:. Doa祉1 thu bán hàng và cung câp dich v1,l 

2. Các 划lOån gi釘n出r doanh lhu 

3. Doanh 自u 由uân vê b組 hàng và cung câp dich v\l 

.;. Giá vÔn hàng bán 

5. LQi nhu~n gQP vê bán hàng và cung cäp dich V\l 
(20 = 10 -11) 

6. Doanh 由u hoat dông 1ài chlnh 

7. Chi phí tài chíl叫3

Trong (/6: C'hi phí lãi v.αy 

8. Chi phí bán hàng 
9. Chi phí qu訟 lý doanh nghiçp 

10. LQi nhu車n tbuãn tir ho平t dQng kinh doanb 

(30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)) 

11. Thu 吋lâp khåc 

12. Chi phí khác 

13. Lgi nhu~n 尬位 (40= 31 - 32) 

14. TÔng 1叭 nhu~n k是 to個 tnrÓ'c thuê 

(50 = 30 + 40) 

15. Chi phí thu是訂吋DN hiçn hà的1

16. Chi phí thué TNDN hoün 1早i

17. LQi nbu~n sau tt怕是 thu nb~p doanb nghiçp 

(60 = 50 - 51 -52) 

18. Lãi cσ bån trên cÔ phiêu 

19. Lãi suy giàm trên CÔ phiêu 

:'\gn-lri I~p biêu 

CðQ\\L-
TÔ THI MY NGÂN 

-.30 CÓO fài chí"h Jà p hÓn khûng I)~ rúch 1'1血口10 bðo cúo nùy. 

Mã sÔ Thuyét 
minh 

Quý 02/2016 

。l VI.OI 21 ,530,945,407 
02 

10 VI.02 21,530,945,407 
11 VI.03 20,232,848,304 

20 1,298,097,103 

21 VI.04 29,029,959 
22 VI.05 1,903,576,644 
23 1,903,576,644 

25 

26 VI.06 5,195,608,363 

30 (5,772,057,945) 

31 VI.07 25,7 19,606 
32 V l.08 6,250,000,003 

40 (6,224,280,397) 

50 (11,996,338,342) 

51 VI.09 

52 

60 (11,996,338,342) 

70 VI.11 (363.53) 

71 VI.11 (363.53) 

Kêt。如 tnrÕ'ng

r一---ßlLt一
L立 QUÓCTHÀNH V酬H

Quý 02/2015 
6 tháng dliu nllm 6 tháng dãu nllm 

2016 2015 

14、427 ，899，379 39,963,575,000 33,615,064,287 

14,427,899,379 39,963,575,000 33,615,064,287 

13,232,213,882 37,223,633,433 29,016,548,487 

1,195,685,497 2,739,941,567 4,598,515,800 

248,339,455 186,514,653 577,6 17,431 

4,495,861 ,074 3,802.156,079 6,295,533,651 

人85/，669.246 3,802, 156.079 3,65/,113,219 

4,667,463,127 8,767,189,875 9 ,001 ,532,697 

(7,719,299,249) (9,642,889,734) (10,120,933,117) 

209,936,879 146,497,588 476,490,978 

1,973,348,870 6,376,068,685 2,804,349,394 

(1,763,411,991) (6,229,571,097) (2,327,858,416) 

(9,482,711,240) (15,872,460,831) (12,448,791,533) 

(9,482,711,240) (15,872,460,831) (12,448,791,533) 

(287.35) (480.98) (377.24) 

(287.35) __ (480.98) (377.24) 

,/ B/nhDI.{(7.嚕， ngàý18tháng :,7 nãm 20/6 
/ 

{f~ ' H{;f", - Ph 
LEE HSIEN PIN 
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CÔ;可G TY CÕ PHÂN FULL POWER 

BÁO CÁO LUU CHUY直NTI直NTÊ

Theo phucmg pháp gián tiêp) 

.、'ám tài chính kêt thúc ngày 30 tháng 06 niím 2016 

其1âu sÔ B 03 - DN 

Dσn v! tính: Ðông Vi?t Nam 

CHITIEU 

L LUU CHUYÊN TI宜N Tù' HO~T ÐQNG KINH DOANH 

1. LQ'i nhu~n tmÓ'c thuê 

2. Ðiêu chình cho các khoån : 

- Khâu hao tài sàn cô dinh và bât dQng sàn ôâu tu 
- Các >choàn d\f phòng 

- L訟， lô chênh l~ch tY giá hδi doái do dánh giá 1平i các 
khoånmυc tiên t~ có gôc ngo<;ti t~ 
- Lãi， 的 tù ho亭t dQng d卸的

- Chi phí lãi vay 

- Các khoån diêu chì吋1 蛤lác

3. L Q'i nhu~n t趾 ho~t ð 1}ng kinh doanh t ru-Ó'c thay ðÔi 
vÔn lu-u ðQng 

- T迦19 (.), giåm (+) các 泌的組 phåi thu 

- Tãng (-), giåm (+) hàng tδnkho 

- T盈ng (+), giåm (-) các kho的 phåi trå 
(的1δng kê lãi vay phåi trå, thuê thu nh車p
phåi nQp) 

- Tãng (-), giåm (+) chi phí trå truác 

- Tãng (.), giårn (+) chúng khoán kinh do缸lh

- Tiên lãi vay âã trå 

- Thuê thu nh~p doanh nghi~p dã nQp 

- Tiên thu kh卸的 ho平t dQng kinh doanh 

- Tiên chi khác tù ho叭的ng ki凶 doanh

Lu-u chuyên tiên thuin tù﹒ ho~t ðQng kinh doanh 

II. LUUCHUY宜NTI直N TU HO~T ÐQNG ÐÂU TU 

1. Tiên chi ôê mua sãm, xây d\fng TSCÐ và các TSDH 
kh孟c

2. Tiên thu tù thanh 旬， nhuQ11g bán TSCÐ và các TSDH 
她lác

3. Tiên chi cho v呵， mua các công cυ ng cùa dcm vi kl也

MãsÔ Thuy已t 6 tháng õãu nãm 
minh 2016 

01 

02 V.08 

03 VI.6 

04 VL5 

05 

06 VI.5 

07 

。8
09 

10 

1
2

34567
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-

-

A
-

E
.

e

.
-
A

•• 
a

舟
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21 

22 

23 

.:.. T iên thu 的i cho vay, b但 l早i các cδng C\l ng cùa âon vj 24 
治lác

. Tiên chi dãu tu góp vÔn vào dcm vi khác 

6. Tiên thu hôi dâu tu góp vδn vào dO'n vi khác 

- . Tiên thu tù lãi cho v呵， c6tlkc vh lqi nhliari duqc chia 

Lu-u chuy缸 tiên thuin tù' ho學t ðqng òãu tu-

i: minh báo cáo lài ch仇h là pluln không 1M lách rài cúa báo cáo này 

ζ
J

K
U

司J

A
V

222

3 

(15,872,460,831) 

512,982,726 

(44,009,827) 

1,903,576,644 

(13,499,911,288) 

(l ,045,625,864) 

14 ,248,750,257 

(7,597,898,940) 

(169,005,240) 

(8,063,691,074) 

15,000,000 

29,009,827 

44,009,827 

6 tháng õãu n五m
2015 

(12,448,791,533) 

874,368,263 

2,643 ,455,552 

(397,752,973) 

3,651,113,2 19 

(5,677,607,472) 

3,662,876,327 

(1 1,069,452,332) 

13;871 ,142,874 

199,770,735 

(63,000,000) 

923,730,132 

(745,863,636) 

474,617,897 

577,515,326 

306,269,587 

Trang 6 



Mâu sÔ B 03 - DN CÔ~G TY CÔ PHÂN FULL POWER 

BÁO CÁO LUU CHUYEN TI宜NTÊ

(Theo phuong pháp gián tiêp) 

Dσn vj tính: Ðõng Vi?t Nam 

6 tháng ðãu n量m
2015 

6 tháng ðãu n量m
2016 

M戶[. Thuy釘a so 
mmn 

九.ãm tài chính kêt thúc ngày 30 tháng 06 nãm 2016 

CHITIEU 

1,229,999,719 (8,019,681,247) 

31 

32 

-
J
A

且
可
q
J
r
h
u

丹
、d

丹
、u

丹
、J
V
司
、d

50 

40 

ill. LlrU CHUYÊN TI直N TU HO~T Ð Ç)NG TÀI CHÍNH 

L Ti缸 thu tù phát hành cð phi缸， nh~n v仰的p cùaCSH 

2. Tiên trà I平i v6n góp cho các chù sδhfru， mua I♀i cð phi缸
cùa doanh nghiçp dã ph孟thà由

3. Tiên thu 的 divay

4. Tiên t時間的cv可

5. Tiên trà nq gôc thuê tài chính 

6. CÔ 的c， Iσi nhu~n dã trà cho chù 吋 hfru

Lrru chuy臼 tiên thuãn tù.hOl.\t ðQng tài chính 

Lrru chuyên tiên thuãn trong ky (50 = 20+ 30 + 40) 

白色n và trrO'Dg Qrrollg ti主n ðãu ky 37,956,270,209 19,388,228,198 60 

61 Anh huÒ'ng cùa thay dδ1 t夕 giá hôi doái quy dôi ngo平i tç 
.玄，Tiên và tu.01lg ð叮01lg tiên cuôi ky (70 = 50+60+61) 

Bình Duσng. ngày 18 tháng 07.nãm 2016 

TÔng -Çiá,u ðÔc 

此f~ -凡

39,186,269,928 11,368,546,951 70 

Ngtròi 1~p biêu 

J仁

Trang 7 

LEE lISIEN PIN L盒 QUÔC THÀNH VINH 

，_ 主~~~~~hl~W.~~~~~~~
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:BA.~ THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH 

立m tài chính két thúc ngày 30 tháng 06 nãm 2016 Ðon vi tính: Ðông Vi~t Nam 

1. Ð~C ÐIÊM HO~T Ð<)NG CÙA DOANH NGHI軒

, 
1. llinh thú'c sÕ' hÛ'U vôn: Vδn cδ phân. 

2. Linh v,!c kinh doanh: xây d\l'ng 

3. HOl.lt ôqng chính cíía Công ty: 

Thièt k益 也i công lãp 街t M thÔng di~n công nghi~p trong nhà máy v孟 các tòa 訟法 dân d\lng, h~ thÔng cã.p tho孟t nuérc, h~ 
也ông 1辜的， 世ang 甘í nQi ngo學i thât, sân vuÒ'n; Nh~p khâu các v~t tu thiêt bi tro時 間的 chua sån xuât ðu9'c dê phυc V\) thi 
công các công 的泊 的1ng thâu; Sån xuât và lãp ð早t tù diêu khi缸， hQp nôi di徊， máng c旬， thang c旬， ngã re, ti treo và các 
phυ ki~n ðiçn khác; Xây d\fDg dUÒ'ng dây trung 血è và 回m bièn dj~n dên 35KV; Gia công c泣， 的n， son phù bê mi}.t 凶m

10早i; Thiêt kê 也i công và sån xuât c孟c ph1,l kiçn ông công nghi~p， v~t li~u cách nhi~t， bδn chúa 句 lt，rc bãng kim 10平i; Thiêt 
k已 thi công và sån xuã.t máy m6c 也已t bi dùug cho nâng h車， bÔc dÕ' và v~ chuy已n hàng h6a; Thi已t kê và xây d\l'ng các cδng 
trình công nghi~p và d組 d1，lng; Nghiên c飢r UCTß1 trông và 區nh do個h cây cånh, hoa bonsai và cây công nghi~p; Thi công 
1孟p d草t h~ thông phòng cháy chüa ch旬， 'M thông chδng dQt nh車P cho các công 甘ình dân dυng v孟 cδng nghiçp; S缸瓦uât

詞曲 doanh M thÔng chÔng dδph\lc V\) cho công 吐、ình xây d\l'ng tãng hãm; Sån xuã.t bê- tông, các câu ki~n bãng b皂 ， 的ng;
S組 xuãt 的lUng c帥， tUÒ'ng rào bãng kim 10早i ; S但 xuãt gi祖 giáo， cÔt pha, các m草t h祖g trang 師的i thãt bãng g6; Gia công 
thép; Sån xuãt khung kèo (叫泌的n ch已); Sàn xuãt gia công các 10亭i dá; Ðãu tu 垣nh doanh cσ 吋 hl.l tâng t平i khu công 
nghi旬， c\lm công nghiçp, khu công ngh~ cao (g<;>i tãt là dãuωkhu công nghi~p); Ðãu tu xây d\l'ng tnràng 時 thu~t xây 
d\l'ng; Kinh doanh bât dQng sån (dâu tu t學0 時p nl逸， cõng 仕ình xây d\l'ng dê b鈕， cho 位lUê， cho thuê mua; ðâu tu cåi t早o dât 
và dãu t11 các cõng trình 訂ên ctãt thuê 品 cho thuê 1早i dãt dã c6 h早 tãng); Kinh doa曲 dich 刊 bãt dQng sån (dich v1,l môi giéri 
bât dQng s缸， dich V\l dinh giá bât dQng s缸， dich V1,I sàn giao dich bât dQng s缸， dich 只1 tu vân bât dQng sån, dich V\l dâu giá 
bât ðQng s缸， dich V1,l quàng cáo bât dQng sàn, dich V1,I quàn lý bât dQng sån) . 

. t Chuk夕 s孟n xuãt, kinh doanh thông thuòng. 

Chu k:Y sàn xu缸， 插曲 do位ùl cùa Công ty kéo dài 宜。ng vòng 12 tháng 也eo nãm tài chính thông thuÒ'ng bãt dãu tù ngày 0 1 
tháng 01 d已n ng勾引血áng 12. 

5. Ð草c ðiêm hO l.lt ôqng cíía doanh nghi~p trong n話m tài chính có ånh hu'ò'ßg ôên báo c垂o tài chính: 她的ng c6.

6 TÔng sl} nhân viênδên ngày 30 tb如g 06 nãm 2016: 27 nhân viên. (Ngày 31 tháng 12 nam 2015: 49 nhân viên) 

':. Tuyên b8 vê khã n這ng so sánb thông tin trên Báo cáo tài chính 

Vi~c l\1'a chQn sô liçu và thông 的1 cân phài 仕ìnhb句虹ong báo cáo tài chính du9'c th\l'C hiçn theo nguyên tãc c6 thê so sánh 
du9'c giÜ'a các k夕 kê toán tuang 的g.

三 NI直NÐ<) K草 TOÁN， ÐO'N V! TI直N T~ SÜ DVNG TRONG KÉ TOÁN 

二 Niên ôq k益 toán

Niên d9 峙 的的 cùa Công ty bãt d卸的 ngày 01 tháng 01 và kêt thúc ngày 31 tháng 12 hàng n盈m.

二 Ðon vi tiên t~ SÙ' dl,mg trong kê toán 

Dδng Vi~t Nam (VND) du9'c sú dυng làm dan vi tiên tç dê ghi sô kê toán. 

r:.. CHUÂN M l/C V À C啞的組TOÁN ÁP Dl)NG 

:.. c hê ôq kê toán áp dl,mg 

Công ty áp d\lng Ch已 dQ k已 to孟n doanh nghiçp Viçt Nam theo hu釘19 dån ~i Thông tu sÔ 200120 14ffT -BTC duσc BQ T孟i
chính Vi~t Nam ban h祉血 ngày 22112/2014, thay thè cho Chê dQ kê t。但 doanh nghiçp ban h訂出 theo Quyêt dinh 的
15/2006/QÐ-BTC ngày 20/3/2006 cùa BQ tm計19 BQ Tài chính v孟 Thông tu sô 24412009ffT -BTC ngày 31112/2009 cùa BQ 
Tài chính. 

=吾判是I minh này là bç ph(in hçp thà沁 các Báo cáo tài chínlr. Trang 8 
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--.__' THl.JY訂閱NH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

‘三 !:iàh k是t 趴在cng句 30 tháng 06 nãm 2016 Ðon vj tính: Ððng Viçf Nam 

• .;1. • 1. 三亡可喜n bô vê vi~c tuân thù chuân m \l'c kê toán và ch是 ðl) kê toán. 

c::::三旱的i 品 th17C hi~n công vi~c kê toán 1車P và trình bày báo cáo tài chính 也eo các chuân rn17c kê t。但 Vi~t Nam, chê d9 
主 3缸 do位ù1 nghi~p Vi~t Narn và các quy dinh pháp lý có liên qu組.B孟OC孟o tài chính dã duqc tr、ình bày rn9t cách trung 
- 士 V孟 hqp lý vê tình hình tài chính, k，是t quà ki由 doanh và các luδng tiên cùa doa出 nghi~p.

- -$; hJa chQn sδ li~u và 血ông tin cân phài tr、ình bày trong bàn Thuyêt rninh báo c孟o tài chính dugc th1,!C hi扭曲eo nguyên 
二Z 立。ng yêu quy dinh t學i chuân ml,lC kê toán Vi~t Nam sδ21 "Trình b孟y Báo Cáo Tài Ch訟h".

C主C CHINH SACH KE TOAN AP Dl)NG 

:w.. cãi: lo~i 吟 giá hði doái áp d l}ng trong kê toán 

D!:J旱 。I thl,lC hi~n quy dôi dδngngo平i t~ ra dông Vi~t Narn c孟nc企 vào tY giá giao dich thυc tê và t夕 giá ghi s6 kê toán. 

~guyên t孟c xác djnh tÿ giá giao djch th l}'c t已

了三1 cà các giao dich bãng 呵呵i t~ ph孟t sinh trong 峙 (rnua b但 ngo早i 低， góp vôn ho~c nh~n vδng旬， ghi nh~ n Q" phài thu, 

~phài 帥， các giao dich rnua sãm tài s但 ho單c các khoàn chi phí d閃c thanh toán ngay bãng ng呻吟) dugc h (;lch toán theo 
:: giá thl,lc t已 t早i thài di已m giao dich phát sinh. 

扭曲 cuδi 峙 cùa các khoån mμ tiên t~ (ti缸， tuang duong 泣如， các khoàn phài 血u và phài 帥，呵呵i 帥 các 隘的àn rn\lc 
=主 truÓ'c cho nguài bán, nguài mua trà ti缸 t凹的， chi phí trà t凹的， c孟c khoàn 街t CQc và các khoàn do訂ù1 thu 吋l~n tmδc) 
:ó gôc ngo早i t~ dUQ"c dánh giá 1事i theo t夕 giá giao dich thl,lc tê công bô t早i thài diêm l~p báo cáo tài chính: 

- -:~. gi且 giao dich thl,lC tê khi dánh gi孟 l平i c丘.c khoàn rn\lc tiên t~ có gôc ngo亭i t~ dUQ"c phân 10亭i 1à tài sàn: 這p d\lng theo t夕
三至 rnua ngo平i t~ cùa Ngân hàng Ngo平i thuang Vi~t Nam. T夕 giá mua quy dôi t早i ngày 30106/2016: 22.340 VND八JSD.

- -:}' giá giao dich th1,!c tê khi dánh giá 1早i các 泌的àn m\lC tiên t~ có gôc ngo平i t~ dLIgC ph訂110平i là ng phåi 甘å: áp d \lng theo 
三 giá bán ng呻吟 cùaNgân岫19N9o♀i thuang Vi~t Nam. T夕 giá bán quy dδi t早i ngày 30106/2016: 22.340 VND尺JSD

已是由 l~ch t夕 giá phát si曲 trong nãm tù các giao djch bãng ngo平i t~ dugc ghi nh~n v泌的t quà ho早t d9ng kinh doanh. 
C::ênh l~ch t夕 gi孟 do dánh giá 1早i các khoån rn\lc tiên t~ có g6c ngo學i t~ t早i ngày k已t thúc n孟m 位i chính sau khi bù tr它 chênh
4:h tãng và chê曲 l~ch giàm duqc ghi nh~ v的 kêt quà ho早t d9ng kinh doanh. 

~guyên t孟c xác djnh tÿ giá ghi s8 kê toán 

~ thuhôi các 岫oàn ng phåi 恥， các 尬。但 ký cugc, ký quy ho~c 也anh t。但 các kh。但 nQ" phài 品 bãng ng呻吟， Cô月。f

:::.: dl,mg tý giá ghi sô thl,lc tê dích danh. 

二 ~guyên t孟c ghi nh~n các khoan tiên và trr01lg dU'ong tiên 

立ên bao gÔm tiên m~t t~i qu夕， tiên gù'i ngân hàng khδng ky h~n và ti如 dang chuyên. 

Các 尬。但仙O1lg ð U'ong ti缸 bao g6m c孟c khoån tiên gùi có 峙 h亭n và các khoån dãu tu ngàn h學n có 血àih仰 的c 尬。ng
字是 ba th組巨， có tính th位ù1 khoàn cao, có kl咕咕ng chuyên d6i dê dàng th說ù1 các luqng tiên xác djnh và 油δng có 叫liêu 吋i
w trong chuyên dδith扭曲 tiên.

~guyên tãc kê t。但 các khoan dãu trr tài chính 

~guyên tãc kê toán các khoan dãu trr góp vÔn vào don vj khác 

X20ån dâu tu góp vδn vào âon vj 他ác là khoàn dâu tu cúa Cδng ty vào c丘c don vj khác dê thl,lc hi~n các dl，l但 hqp tác ki恤
金口吋1.

三五c khoån dâu tl1 dugc ghi nh拉 theo giá g缸， bao gôm các chi phí liên qu叩甘1，!c ti句品n vi~c dãu tu. 

Z要t minh này là bç ph4n hσ'P thành các Báo cáo tài chính. Trang 9 
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L主7、~ THUYET MINH BAO CAO T AI ClßNH 

:å: chính kêt thúc ng，砂 30 tháng 06 nãm 2016 Dσn vj tính: Dông Vi~t Nam 

.:êc 甘ích l~p d\f phòng dugc th\fc hi~n cãn cú vào kêt quà cùa các d1,1 án hσP tác ki凶1 do位rn.

~ :\guyên tiÍc ghi nh~n các khoån phài thu thu'ong IDl}.i và phài thu khác: 

:\guyên t量c ghi nMn các khoän phäi thu: theo giá gôc tn'r d1,1 phòng cho các khoàn phài thu khó dòi. 

!~c phân 10平i các kh。但 phåi thu là phåi thu ld泊ch h祉19， phåi thu nQi bQ và phåi thu khác tùy thuQc theo tính chãt cùa giao 
q ch phát sinh ho草c quan h~ giiia cδng ty và dôi 切切19 phåi thu. 

Phuong pháp l~p d \l' phòng phåi thu khó dòi: d1,1 phòng phåi thu 泊的 dòi duσc uác tính cho phân giá 甘! bi t的 thât cùa 
::ác khoån nQ' phåi thu và c孟c khoån dâu tu n街n giii dên ngày dáo h早n khác có bån chât tu01lg t1,1 c孟c khoån phåi thu kh6 có 
油å nãng thu hδi dã quá h研 thanh to妞， chua quá h早D nhung có thê 泌的ng dòi dugc do kh孟ch DQ'泌的ng c6 誼通 nãng 也a叫1

3但 vì lâm vào帥閏月 phá 呦， dang làm thù Ì\lc giåi t峙， mãt tích，泊的n.. .

~- :\guy在n t iÍc ghi nh~n h孟ngtÔn 尬。:

:\guyên t益c ghi nh~n hàng tÔn kho: Hàng 的n kho dUÇ1c ghi 曲抽血eo giá 的c (-)吋 d1，1 phòng giåm giá và d1,1 phòng cho 
~àng t6n kho lÔi thài, mãt phâm chãt. 

Giá gÔc hàng tÔn kho åm!c xác åinh nhlf sau: 

- ~guyên li~u， v車t li~u， hàng h6a: bao gôm giá mua, chi phí v~n chuyên và các chi phí liên quan tn,rc tiêp kh孟c phát si址1 dê 
có âUÇ1c h誼19 tôn k.ho à âia âiêm và 控制g thái hi~n t平i.

αlÍ phí sån xuãt kinh doanh dδdang: bao g6m chi phí nguyên v~t li~u chính, nhân công tn,rc tiêp và chi phí sån xuãt 
hungphát si曲 trong quá 甘、ình thvc hi~n xây 1盈p các cδng trình xây d1,1ng dδ dang. 

Pblfong pháp tính giá tri hàng tÔn kho: Nh卸 truác xuât truác 

Hl}.ch to矗o hàog tÔo kho: PhU01lg pháp kê k.hai thu的19 xuyên. 

Phuong pháp l~p d1! phòng giåm giá hàng tÔn 尬。: D1,1 phòng cho hàng t6n 尬。 如邪的h l車P khi giá tr! thuân có thê 
t.Ìl\fC hi~n dUÇ1c cùa hàng tôn 他o nhò han giá gôc. Giá tri 也uân c6 位泊位WC hi~n âUÇ1c là giá bán uác tí:曲曲 âi chi phí uác 

血h âêho姐也祉rn s如 phâm và chi phí b組 h訂19 u帥的ID. Sô d\f phòng giåm giá hàng tôn 隘的 l益 的 chê曲 l~ch giiia gi垂的C

~gtôn kho 1的 hon giá 甘i thuân có thê th1,1c hi~n dUÇ1c cùa chúng. D\f phòng giåm giá h祖g tôn k.ho dUÇ1c l~p cho tlÌng m草t

h詛g tôn kho có giá gδC lán hon giá tri thuân có thê th\fc hi~n âuσc. 

?可忍lyên tãc ghi Oh~D và kh益u hao tài san cÔ åinh (TSCÐ): 

l..: .:\忽ly是ot孟c ghi nh~n TSCÐ hÚ'u hình: 

?孟i sån cδâjnh hiiu hình âUÇ1c ghi nh車n theo nguyên giá 甘Ù âi (-) giá tri hao mòn lüy kê. Nguyên gi孟 là to祖 bQ các chi phí 
之à doa曲 nghi~p phåi bò ra dê có dugc tài sàn cô dinh tính dên thài di已m dua tài sån dó vào 仕平ng th孟i sãn sàng sir dυng 
~eo d\f tính. Các chi phí ph是t sinh sau ghi 叫l~ ban dâu chi dUÇ1c ghi tãng nguyên giá tài sàn c6 djnh nêu c孟c chi phí này 
:!:lãc chãn Iàm tãng lÇ1i ích 尚且 tê 仕ong tuong lai do sù d l,mg tài sån dó. Các chi phí 治lông thòa mãn diêu kiçn 住在n dugc ghi 
::h~ là chi phí ~ong 峙.

血i tài sån cô djnh dUÇ1c b組 ho~c tl尬的11夕， nguyên giá và khâu hao lüy kê dUÇ1c xóa sδvà bât 峙祉loån lãi 16 nào phát sinh 
三: vi~c thanh lý dêu dUÇ1c tính vào thu 叫l~p hay chi phí trong k夕.

X孟c dj叫1 nguyên giá trong rung t凹的g hÇ1p 

~ài sån cô élinh h的J hình mua sãm 

~ guyên giá tài s如 c6 dj由 bao g6m giá mua (的(-) c孟c khoån dUÇ1c chi已t k.hãu thuong I問i ho~c giàm giá), các khoån thuê 
>:hông bao gδm các khoån thuê dUÇ1C ho抽 1♀i) và các chi phí liên quan t:rvc 揖p dên vi~c dua tài sån vào 回時也ái sãn 
立ng sù dl,mg, nhu chi phí lãp d祉， ch早y th立， chuyên gia và các chi phí liên quan 甘vc tiêp ld泊c.

3i s的 c6 dj出 h岫 thành do dâu 仙 xây d\fng 仕leo phu01lg 的c giao th缸， nguyên giá 1孟 giá quy已t t。但 cô月虹、叫 dâu tu 
z二Y d\fDg, các chi phí liên quan tn,rc t向他ác và I~ phí truác b亭 (n是u có). 

~I minh này là 師ph伽 hçrp Ihành các Báo cáo tài chính. Trang 10 
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九~ THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

一毒品i chính kêt thúc ngày 30 tháng 06 nãm 2016 Dσn vj tính: Ðông γi?t Nam 

于全i s但 c6 dinh là nhà ctÌa, v~t kiên 仕úc gãn liên vái quy主n s立 d\lng dãt thì giá 世i quyên s台 d\lng dât duqc x孟c dinh riêng 

=:~t v孟 ghi nh~ là tài s但 cδ di吋l Vδhình.

: Ph叮<mg pháp kh :1u hao TSCÐ 

于通i sån c6 dinh duqc khãu hao theo phua ng pháp duèmg 甘lãng d t,ra trên thÒ'i gian sù d\mg u的 tính cùa tài sàn. Thài gian 
三:-u d\lng uác tính là thÒ'i gian mà tài sån phát huy duqc tác d\lng cho sån xuât ki曲 doanh.

Thiti gian h ü:u df!.ng U:Ó'c tính cua các TSCÐ nhu: sau: 

玉。 xuång， v(Ït kiên trúc 

'.!áy m此， thiêt bj 

? huang tiên vçîn t函， truyên dân 

7、iêt bj, dl,mg cυ quån lý 

- _ )\guyên tac ghi nh~n chi phí xây d\mg cσbàn d& dang: 

20nam 

05-08 nam 

06 nãm 

05-06 nam 

Cni phí xây d仰gcσ bàn dδdang duqc ghi 曲事n theo giá gôc. Chi phí này bao gδm: chi phí mua sam mái tài s卸的 dinh，

xây dt,rng mái ho平c stÌa chüa, cài t駒， mδ rQng hay trang bi l~i kÿ thu車t cδng trình. 

Cni phí này duqc kêt chuyên g凶 tãng tài sån khi công trình ho扭曲訂血， viçc nghiçm thu tõng thê dã th\IC hiçn xong, tài s臼
!.::qc bàn giao và dua vào tr早ng thái sãn sàng sù d\lng. 

~ )\guyên tãc ghi nh~n chi phí trå t ru-Ó'c 

chi phí trà 甘uác t平i cõng ty bao gôm các chi phí th\IC tê dã ph孟t sinh nhung c6 liên quan dên kêt quà ho亭t dQng kinh do位由
=:ia nhiêu kY kê toán. Chi phí trà truác cùa công ty bao 的m các chi phí sau: Chi phí thuê d缸， chi phí công c\l d\lng c\l và 
泛c chi phí khác... 

?huang ph是P phân bδchi phí 仕主 t凹的: Viçc tính và phân bδchi phí 仕à truác vào chí ph í ho~t dQng kinh do位白的ng k夕

主叩 phuangph孟p ðUÒ'ng thãng. Cãn c白 vào 值ùl chât và múc dQ tùng 10亭i chi phí mà c6 出台i gi個 ph組 bδnhu sau: chi phí 
司凹的 ng缸 h早n phân bÔ trong vòng 12 仕láng; chi phí的 t凹的 dài h研 phân b6 的 12 tháng 品n 36 th組g.

:;: )\guyên t五c ghi nh~n ng phà i trå 

Các khoàn nq phài trà duqc ghi nh制 theo nguyên giá và khô月出âp han nghïa v\l phài thanh toán. 

Công ty 血\IC hiçn phân 10早i các khoån nσphài trå là phåi trå nguÒ'i b鈕， phài trà kl通c tùy 也uQc theo tính chât cùa giao dich 
戶是t sinh ho草c quan hç giüa cδng ty và dôi tu仰g phài trà. 

C屋c khoàn nq phài 凶 duqc theo dδi chi 自t theo 峙 h研 phài 帥， dôi tu明gphài 帥， 10學i nguyên tç phài 的 (bao gðm viçc 
挂出 gi孟 l學i nq phài trå 也òa mãn dinh nghïa các khoàn ID\lC tiên tç c6 gδc ngo剎時) và các y卸的油ác theo nhu câu quån lý 
工企a Công ty. 

T扭 曲Ò'i diêm l~p báo cáo tài chính, Công ty ghi nh~ ngay ID(>t khoàn phài trà khi c6 các bång ch的g cho 也ây m(>t khoàn 
:j:J thãt có khà nãng chãc chãn xày ra theo nguyên t且c th~ trQng. 

)\忽lyên t量c ghi nh車n vay 

Gia 甘i các khoån vay duqc ghi nh~ 1益的ng sô 日n di vay cùa các ngân hàng， 的 ch此， công ty tài chính và các dÔi tu仰g
llic . 

Các khoàn vay duσc theo dδi chi tiêt theo tùng dδi tuqng cho v呵， cho nq, tùng khê uác vay ng và tùng 10早i tài sån vay nq. 

)\guyên t ìÍc ghi nh~n và vÔn hoá các khoàn cbi phí di vay: 

J世I minh này là bt) phçin hçp thành các Báo cáo tài chính. Trang 11 

\ 
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.:::::! chính kêt thúc ng砂 30 tháng 06 nãm 2016 Ðo'n vi t的h: Ð ðng Vi?l Nam 

'>guyên t豆C ghi nh~n chi phí ði vay: lãi tiên vay và các chi phí khác phát sinh liên quan 叫c tiêp dên các kh。但 vay cùa 
主且h nghi~p dugc ghi由扭曲u khoån chi phí sån xu缸，腦血 doanh trong 峙，叫 khi chi phí này phát sinh tù các khoån vay 
22qU個 問c tiêp dên vi~c dâu 仙 xây dlJng ho~c sån xuât tài sån dò dang duσc tính vào giá trj tài sån dó (dugc vôn hóa) 
‘三 có dù diêu ki~n quy âjnh t早i chuân mυc kê t。但 sô 16 " Chi phí âi vay". 

士于 l~ vÔn hóa d U'Q'c sir d l}ng d已 xác djnh chi phí ði vay ðu'Q'c vÔn hóa trong ky: T凹的19 hgp phát sinh các khoàn vÔn 
勻的ung， trong âó có sÙ' d\lng cho m\lC dích dâu ttr xây dlJng ho~c sån xuât mçt t益i sån dò dang 叫 sδchi phí di vay 的品
乏主u ki~n v的 t的a trong m6i 1寸時 toán dugc xác dinh theo ~夕 l~ vÔn hóa dÔi vái chi phí lí1y kê bình quân gia quyên phát 
笠~ cho vi~c dâu tll xây d \fng ho單c sån xuât tài sån dó. T夕 l~ vôn hóa âllgC tính theo 哼 l~ lãi suât bình quân gia quyên c自a
三c khoån vay chua trå trong 峙 cùa doa咄 nghi~p. Chi phí âi vay âugc v的 hóa trong k吉泌的ng dllÇ>'C vuçrt quá 的ng s6 chi 
l已i di vay phát sinh trong 峙 dó . 

..:.. ~guyên tiÍ.: ghi nh~n chi phí phäi trå: 

C凶 phí phåi 世å bao gδm chi phí lãi vay phåi 仕孟， chi phí công tr、ìnhv孟 các chi phí phåi trå kl泊c... dã ph孟.t s凶h 仕ong 峙 bá。

三o nhrmg th\fc tê chlla chi trå. Các chi phí .này dllgc llác tính hσp lý dlJa tr在n các hgp dδng， thòa thu~n ，... 

斗 ~guy在n t iÍc ghi nh~n vÔn chù sÕ' hú'u 

~guyên t iÍc ghi nh~n vÔn góp ciía chù sÕ' hú'u: 

\'6n góp cùa chù sδ hüu dugc h、帥的由 tù s6 tiên dã góp v6n ban d缸，帥的 sung cùa các c6 dông. 的n góp cùa chù sà 
:rùu dugc ghi 曲~n theo sδvδn thlJC tê dã góp bãng tiên ho草c bãng tài sån tính 也eo m~nh giá cùa cδphiêu dã phát hành khi 
:ná i th祖hl旬， ho~c huy dçmg thêm dê mδ rçmg quymδho早t ôçmg cùa cδngty. 

~guyên t :1c ghi nh~n th~ng dU' vÔn cÔ phãn. 
白，

Th草ng du. vÔn cÔ phãn: Phån 釘ùl 泌的組 chê站1 l~ch t街19 gi首a gi孟 ph孟th扭曲 cδphiêu so vÓ'i m~nh giá 蛤1Ì phát h祉Ùl lân
dãu ho平.c phát hành b6 sung c6 phi已u và chênh l~ch t孟ng， gi釘n gi首a s6 tiên thlJC t已由U dllgc so vái giá mua 1早i khi tái ph孟t
h祖h cô phiêu quÿ. TruÒ'ng hσp mua l~i cô phiêu dê hùy bδngay t♀i ngày mua thì giá 仕j cδphiêu dUÇ1c ghi giåm nguδnvδn 
泣址1 doa的1 t學i ngày mua là gi孟 thlJC tê mua 1早i và cí1ng phåi ghi gi紅n nguôn vôn kinh doanh chi tiêt theo m~nh giá và phân 
th~ng du vδn cδphân cùa cδ phiêu mua l~i. 

;{guy在nt孟c ghi nh~n lQi nhu~n chu'a phân phÔi. 

于~guyên tãc ghi nMn 19i nhu~n chlla phân phôi: ôugc ghi nh~n là sô 19i 由u扣 (ho~c 16) 的時t qu孟 加學t ôçng kinh doanh cùa 
do位ùl nghi~p sau kl世世訂 (-) chi phí thuê thu 曲事P do位ùl nghi~p cùa峙 hi~n h訕ùl và các他oàn âiêu chình do áp d\lng hôi tδ 

'、:hay âôi chính sách kê toán và ôiêu chi出 hδi tδsai sót 仕9ng yêu cüa các n盈m truÓ'c. 

Vi~c phân ph6i 19i nhu~n ôugc cãn c白 vào ôi臼 l~ Cδng ty và thδng quaÐ早i hçi ô6ng c6 ôông hàng n盈m.

-... ~guyên t量c và phu'ong pháp ghi nh~n Doanh thu và thu 祉l~p khác 

~guyên t孟c và phU'σng pháp ghi nh~n doanh thu bán hàng 

:Jo位ùl 位lU b釘1 hàng ÔUÇ1C ghi nh~ khi dδng 出台i thòa mãn 5 ôiêu ki~n sau: 1. Doanh nghi~p dã chuyên giao phân 1加 rùi ro 
:;à 19i ích gãn liên quyên sδhfru s但 phâm ho社 h祉19 hóa cho ngllÒ'i mua; 2. Doa凶1 nghi~p không còn n益m giiï quyên quån 
=ý hàng hóa nhll nguÒ'i sδhiïu hàng hóa ho草c quyên kiêm so且t hàng hóa; 3. Doanh 也u duσc xác d!nh ttrong ô6i chãc chãn; 
";'.Doa前1 nghi~p dã thu dugc 1σi ich ki吋1 t是 tù giao dich bán hàng; 5. Xác ôinh chi phí liên quan dên giao djch bán hàng. 

:\guyên t主c và ph叮ong pháp ghi nh~n doanh thu cung cãp djch v t,l 

丘立y~1 minh này là b(j pht;in hÇlP Ihành các Báo cáo rài chính. Trang 12 
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一=石油 kët thúc ng句 30tháng 師的m 2016 Ðcm vj tính: Ðõng 阿êt Nam 

~三 dlU cùa giao dich vê cung cãp dich v\l duσc ghi nh~ 旭lik已t quà cùa giao dich dó dugc xác dinh mçt cách dáng tin 
d7. 了立的g hgp giao dich vê cung câp dich v\l liên quan dên nhiêu 峙位lÌ do位溢血u dugc ghi 凶l~n trong k步也eo kêt quà 
三-=-- ciing vi~c d孟 ho扭曲h叫1 vào ngày 1車pB但g Cân dôi kê t。但 cua kY dó. Kêt quà cùa giao dich cung câp dich V\l dugc 
L二 三;nh kl丘位lòa mãn tât cà b的 (4) diêu ki~n: 1. Do紅白血u dugc xác di由 tuang dôi chãc chãn; 2. CÓ khà nãng thu du肝
、l:~ kinh tê tù giao dich cung câp dich V\l dó; 3. X且c dinh dugc phân công vi~c dã ho扭曲ành vào ngày 1卸 bàng Cân dôi 
4拉克 4. Xác dinh dugc chi phí phát si咄咄o giao dich V孟 chi phí hoàn thành giao dich cung d.p dich v\l dó. 

'!:: ;j}ông thê x孟c dinh dugc 的t quà hσp d6ng mçt cách chãc ch缸， doanh thu së chì dugc ghi nh~n à múc có 也已由u h6i 
~ cùa các chi phí dã duσcghi nh~. 

pyên tãc và phlrong pháp ghi nh~n doanh thu hQ'P ðÔng xây d明g

3巴nh thu cua hQ"p ðÔng xây dlplg bao gÔm: Do位lh thu ban dãu dugc ghi 由~n trong hgp d6ng; 吋 các khoàn tãng, giàm 
::nlJC hi辛n hgp âông, các khoàn tiên thuàng và các kho扭曲a叫1 1:。但 khác nêu các khoàn này có khà nãng làm thay éIδi 

主主二h 也u， và có thê xác élinh élugc mçt cách éI位啥也1 C車y.Do缸lh thu cùa hgp âông xây dlJng dugc xác dinh bãng giá tri 
~ :ý cua các khoàn âã thu ho草c së thu dugc. Vi~c x孟c dinh doanh thu cùa hgp âδng chiu tác âçng cùa 叫liêu yêu 給她1ông

」主.: chãn vì ch臼g tu夕 thuçc vào các sl! ki~n së xày ra 仕ong 個σng lai. Viçc u ác ti由 thuàng phài âugc sùa âδi khi các Sl! 

ζ，i- ôó ph孟t sinh và曲frng yêu tô 泌的ng chãc chãn élugc giài quyêt. Vì v智， doanh thu cùa hgp âông có 位lê tãng hay gi釘nδ
之三星出台iky.

2:i nh~n doanh thu và chi phí ciía hQ'P ðÔng xây d\mg ðU.Q.c ghi nh~n theo 2 tm<mg hQ"p sau: 

二 Tr吋ng hQ"p hQ.p ðÔng xây d苟明g quy ðjnh nhà thiu ðU.Q.c thanh t。但 theo tiên ði} kê ho~ch: 油ik已t quã thlJC hi~n 
耳?âδng xây dlJng dugc uác tính mQt cách dáng tin c討， 也ì doa曲也u và chi phí liên quan âên hgp dông dugc ghi nh~n 
三甘19 úng vái phãn công vi~c dã ho姐也祉lh do 曲孟 thãu tl! x孟c dinh vào ngày l~p báo cáo tài chính mà 隘的ng ph\l thuçc 
3) hóa éI.σn thanh t。但 theo tiên élQ kê ho亭ch âã l~p hay chua và sδ tiên ghi trên hóa dσn là bao nhiêu. 

二_ Tr前Òllg hQ"P hQ"p ðÔng xây d l}.ng quy ðjnh nhà thãu thanh toán theo giá trj khÔi lu明19 thl}"c hi~n: khi k已t quã thlJC 

三~n hσp dông xây dlJng dugc xác dinh mçt cách dáng tin c~y và dugc khách hàng xác 出切， doa曲 曲u v孟 chi phí liên quan 
三~.:J hgp dông âugc ghi nh~n tuang 的g vái phân công vi~c âã ho扭曲孟址1 élugc 油孟.ch h祖g xác 由~n trong k夕 phàn árlh 
計泊óa dan dã l~p. 

3Ói vái hσp d6ng xây d lJng gi孟 晶 âinh， kêt quå cùa hσp d6ng dugc uác tính mQt c孟ch âáng tin c~y khi fhòa mãn â6ng 由台i
戶，、

_! diêu ki~n: 1. Tông doanh thu cùa hσpdδng âuqc tírlh toán mçt cách dáng tin c車y; 2. Doanh nghi~p thu duσc lq i ích kinh t已
一、三:hσpdδng; 3. Chi phí d已 ho扭曲祉lh hgp d6ng và phãn công vi~c dã hoàn thành t平i thài di已m l~p báo cáo tài chính dugc 

..:::m t。但 mQt cách âáng tin c車y;4.C孟c khoàn chi phí liên quan dên hgp dδng có thê xác dinh duqc rδ r祖gv孟 tính t。如 mçt

這l:h âáng tin c~y dê tδng chi phí thlJc tê cùa hgp âδng có thê 50 sá址1 duqc vái tông dlJ toán. 

強i vδi h叩品ng xây dlJng vái chi phí ph\l th徊， k已t quå cùa h叩 â6ng duqc uác 恤lh mçt cách dáng tin c~y khi thòa mãn 
~ng 由台i 2 di在u kiçn: 1. Do位lh nghi~p 也u éluσc lqi ích ki由 tê 的 hσp él6ng; 2 . Các khoån chi phí li在n quan éI已nhσp él6ng 
.:n thê xác élinh duqc rõ ràng và tính t。但 mçt cách dáng tin c車y không kê có dugc hoàn trà hay khδng. 

~guy在nt話C và phuσngph孟p ghi nh~n doanh thu ho~t ði}ng tài chí世1

:::>0位lh 也uho早t élçng tài chính phàn 訂出 do位lh 世lU tù tiên lãi và do位lh 也u ho;:tt élQng tài chính kh孟c cùa do位lh nghi~p (lãi 
d是由 l~ch tY giá élã 血lJc hi~n); 

:::>0位lh 位lU ph孟t sinh tù tiên lãi dugc ghi 吋l~n 必li thòa mãn â6ng 血ài 2 éliêu .ki~n: 1. CÓ khà nãng 血u dugc Igi ích tù giao 
主;ch âó; 2. Doanh thu élugc xác âi曲的ang éIδi chãc chãn. 

- Tiên lãi âuσc ghi nh車n trên cαsδthài gian và lãi suãt thl!c tê tùng k夕.

主hi 尬的ng thê thu hδi mçt khoàn mà tr凹的 dó élã ghi vào do紅白白u thì 組1。但 co khà n且ng 隘的ng thu h6i élugc ho草C 他δng

三nãc chãn thu hδi dugc éló phài h;:tch t。但 vào chi phí phát s泊h 甘ong 峙， 尬。ng ghi giåm doanh thu. 

主:Jyèt minh này là br} ph伽 hçp thành các Báo cáo tài chính. Trang 13 
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主:JYên t益c và phuong pháp ghi nh~n giá vÔn hàng bán 

:i..._ ..... õn hàng bán ph卸 ánh giá th祉1h sàn xuât cùa sån phâm xây 1且P hoàn 由且由仕ong 時; và các chi phí 他ác duQ'c ghi 

ι三三 vào gi是吋n ho~c ghi giàm giá v6n trong k夕 báo cáo. Giá vÔn âugc ghi nh~n t早i thài âiêm giao dich phát sinh ho~c khi 
迪的ãng tuong d6i chàc chàn së phát sinh trongωong lai không phân biçt dã chi tiên hay chua. Gi孟 vδn hàng b組 và

立~-h thu âuQ'c ghi nh~n ô6ng thài theo nguyên tàc phù hQ'p. Các chi phí vugt 仕ên múc tiêu hao bình thuàng ôugc ghi 由~n
ζ~:-. vào gi孟 v6n theo nguyên tàc th~n trçmg. 

、主叮ên t lÎ c và phu'ong pháp ghi nh~D chi phí tài chính 

-~phít凶 chính bao gÔm: chi phí cho vay và ôi vay v缸，的tY giá hõi ôoái và các khoàn chi phí tài chính kl恥.

E三oån chi phí tài chính ôuσc ghi nh~ chi tiêt cho 位ng nQi dung chi phí khi 也，!C tê ph是t sinh trong 時 và ôugc xác dj的l

~: cách dáng tin c車y khi có dây dù bãng chúng vê các khoàn chi phí n孟y.

、可g叮ên t益c và phu'O'ng pháp ghi nh~n chi phí thuê TNDN hi~n hành. 

:-..:.i phí thuê thu 叫1車p doa叫1 nghiçp hiçn h誼通1 泌的 thuê thu 叫l~p do位1h nghiçp phài nQp tính trên thu 的場p chiu 也uê 仕ong

L泊 và thuê suât thuê thu nh~p doanh nghiçp hi~n hà凶1.

C!C khoån thu已 phài nQp ng紅1 sách nhà nuδc së duQ'c quyêt t。但 c\l thê vÓ'i cσquan 由uê. Chê叫1 lçch giíia sÔ thuê phài n9P 
三.eo sô sách và sô li~u kiêm tra quyêt to的 së ôugc ôiêu chinh khi có quyêt toán chí曲 thúc vÓ'i cσquan thuê. 

亡通過 sách thuê theo 曲ung ôiêu kiçn quy ôinh cho Công ty kY kê to扭曲u sau: 甸甸ng múc thuê suât thuê TNDN 20%. 

~guyêD t lÎc ghi nh~n lãi trên cÔ phiêu 

主i cσb但 trên cô phiêu dugc tính b孟ng cách lây lQ'i 由u~ ho~c 16 ph組 bδ cho cδ 品ng Sδ hUu c6 phiêu ph6 tlÍông cua 

Công ty sau 旭U肘 ôi phân Quÿ的1en thuÒ'ng và phúc Igi duQ'c trích 1卸仕ongk步 chia cho sδlu卯g bình quân gia quyên cua 

sõ cô phiêu phô thông dang luu hà由仕ong 峙.

二..ãi suy giàm trên cδphiêu duQ'c tính bãng cách chia Igi 凶lU~n ho~c 1δsau thuê phân bô cho cô dông s6 híiu cô phiêu phô 

茵河 cua Công ty (sau khi dã diêu chình cho c6 túc cua c6 phiêu uu dãi có quy臼 chuyên dÔi) cho s6 hcqng b油 quân gia 
平lyên cua sδcô phiêu phδ 也ông dang luu hành trong 峙 và sδ 111個g bình quân gia quyεn cùa cô phiêu phδ 仕lông së dl1Çl'C 

;:t孟th訊h trong tru加g hgp tât cà các cδphiêu ph6 thông tiêm nãng có tác dQng suy giàm dêu dugc chuyên thành c6 phiêu 

;hδ thông. 
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-=neo thông tu sô 210/2009汀T-BTC ngày 6 也組g 11 nãm 2009 ("Thδng 的 210")， tài sån tài chính duQ'c phân 10早i IDQt cách 
;hù hgp, cho m1,lc dích thuyêt minh trong các báo cáo tài chính, th誼1h tài s但 tài chính ôUQ'c ghi 叫1車n theo giá 甘i hgp lý 
~ông qua Báo cáo kêt quà ho孕t dçmg kinh do位由， các 泌的ån cho vay và phåi 也u， các khoàn ôâu tu giu dên ngày dáo h祖 và

:ii. sån tài chính sãn sång ôê bán. Cδng ty quyêt djnh phân 10學i các tài sàn tài chính này t早i thài diêm ghi nh~n lân ôâu. 

?早i thài diêm ghi 叫l~n lân d缸， tài sån tài chính dugc xác ãinh theo nguyên giá cQng våi chi phí giao d ich tr1,Ic tiêp có liên 
:::u位1.

臼c tài s訊 tài chính cua cô月 ty bao g6m tiên và các khoàn ti缸拉i ngãn h叭， các khoån phài thu 油ách hàng và phåi thu 
泣泊c.

~g phãi trã tài chính 

主立yêt minh này là b吾ph~nhσ'P thàllh các Báo cáo tài chính Trang 14 



~ TY CO PHλN FULLPOWER Mãu s8 B 09 - DN 

.s THUYET MINH BAO CAO TAI CIDNH 

-= chính kêt thúc ngày 30 tháng 06 nãm 2016 Ðcm vi tính: Ðông Vi?f Nam 

主 phåi trå tài chính theo ph早m vi cùa Thông tu 210, cho mυc dích thuyêt rr也由 trong các b孟.0 cáo tài chính, duσc phân 10早i

三~ c.ách phù hσpth祉ù1 các 蛤loån nσphåi 仕a tài chính duσc ghi 前1車n thông qua B孟oc孟o kêt quå ho平t dé?ng kinh do紅血，

三三 :.ilioån ng phåi trå tài chính dugc xác djnh th.eo giá trj phân bδ.Cδng ty xác djnh viçc phân 10學i các 鼠的生nnσphåi 甘å tài 
lζ三h t早i thÒ'i diêm ghi 址1扣 lân dâu. 

E二 cå ng phåi trå tài chính dugc ghi nh~n ban dâu theo nguyên giá cé?ng vÓ'i các chi phí giao djch tl1JC tiêp có liên quan. 

-:; phåi trå tài chính cùa Công ty bao gδm các khoån phåi trå nguÒ'i b妞， các khoån phåi trå kh缸， ngv孟 vay.

三豆豆 trj sau ghi nh~n l?ìn ð?ìu 

歪扭 t學ikhδng có yêu cãu xác djnh 1亭i giá trj cùa các công C\l tài ch臼h sau ghi nh~n ban ct~u. 

4主 仕ir các công CI} tài chính 

二至主 tài s但 tài chính và ng phài 甘å tài chính dugc bù trÌ1 và gi孟仕j thuân së dugc 甘、ình bày trên các báo cáo tài chính nêu, và 
主~ 3êu, dσn vj có quyên hçrp pháp thi h祉ili viêc bù 甘訂 các giá trj âã dugc ghi nh?n này và có Ý âinh bù 仕訂 trên cσsÒ' thuân, 
1~- thu ctugc các tài sàn và th位lht。但 ngphài 甘å dông thài. 

!:it: b在n liên quan 

ζi:;: bên liên quan là c且c doanh ngh旬， các cá nh鈕，世uc ti是p hay gi旭日p qua mé?t hay nhiêu trung gi徊， có quyên kiêm 
~ ho?c chiu S1J kiêm soát cùa Công ty. Các bên liên k缸， các cá 由紅1 nào lr1Jc ti已p ho草c gi但 ti已p nãm gi叮嚀。但 biêu
芋芬t và Có ånh huÒ'ng dáng kê ctôi VÓ'i Công ty, nh世ng chúc 世昌ch qu但 Iý chù chδtnhuTδng gi孟md缸， Hé?i âông Quån 吋，

二三百g 吐1祉ù1 viên thân c車n trong gia âình cua nh加19 cá 址lân ho~c các bên liên kêt ho~c 址1位ng công ty Iiên kêt VÓ'i cá nhân 
已于 cüng ctugc coi là các bên liên quan. Trong viçc xem xét tÌ1ng mði quan hç gifra các bên liên qu悶， b組 ch吾吾 cùa mði 
芋::.n hç âU9'C chú Ý chú 尬的g phài là hình 血的 pháp lý. 

guy在nt孟c trình bày tàì s妞， doanh thu, kêt quå kinh doanh theo bi} pb~n 

主ph~n kinh doanh bao gδm bδph~n theo lïnh v1Jc kinh doanh và bé? pMn theo khu v1Jc ctja lý. 

三毛 ph扭曲的 lï出 v\!，c 腦前1 doa吋1 Ià mé?t bé? ph~ có thê phân bi~t dugc cùa Cô月 ty tham gia vào quá tr、ình sån xuiÍt ho草C
Z二g câp sàn phâm, dich v\l riêng 1忌， mé?tnhóm c孟c sån phâm ho~c các djch V\l có liên quan mà bé? ph?n này có 晶i ro và 19'i 
且垣油 tê khác vÓ'i các bé? pMn kinh doanh khác. 

芒。 ph但也eo khu V\fC dja lý là mé?t bé? ph?n có thê phân biçt du9'c cùa Công ty tham gia vào quá tr、ình sàn xuãt ho~c cung 
﹒勾 sån phâm, djch V\l仕ongph早m vi mé?t môi truàng 姐凶1 tê cu 也ê mà bé? pMn này có rui ro và 19'i ích kinh tê 泊是c vÓ'i c孟c
~ ;:>h?n kinh doanh trong các môi tru說19 kinh tê khác. 

主ÔNGT酬 BÓ SUNG CHO CÁC KHOÀN M T)C TRÌNH BÀ Y TRONG BÁNG CÂN ÐÓI K直 TOÁN

三in và các khoån tu'O'ng ðuong tiên 

-~ 
_~n 

Tiên mãt 
Tiên gùi ngân h祖gkhông時 h個

三是.1: kho臼 t叮O'Dg ðu'o'ng tiên 

Tiên gùi có k夕 h制 3 tháng 

Ci}ng 

， 三:iu tu' tài chính dài h學n: xem 仕ang 28 và 29. 

去::ài thu c函a khách hàng 

Giá tri 

?I minh này là b拉phÇìnhσ'P thành các Báo cáo tài chính. 

30/06/2016 

Dvphòng 

30/06/2016 

331,159,558 
155,897,698 

175 ,261,860 

11,037,387,393 

11,037 ,387,393 

11,368,546,951 

。110112016

9,388,228,198 
72,465 ,387 

9,315,762,811 

10,000,000,000 

10,000,000,000 

19,388,228,198 

。1101/2016

Giá tri DI)' phòng 

Trang 15 



G TY CÔ PHÂN FULL POWER Mãu sÔ B 09 - DN 

; THUYET MINH BAO CAO TAI CIllNH 

..;: chính kêt thúc ngày 30 tháng 06 nðm 2016 Dσn vi tính: Ðông Vi~t Nam 

重.D han 

Khách hàng trong nuác 29,321,875,741 (12,505,524,020) 26,253 ,729,161 ( 12,505,524,020) 

- Cty TNHH XD Quång Thành 4,140,800,000 (4， 14α800， 000) 4, 140,800,000 (4,140,800,000) 
- CtyTNHHCδ;ng Trình Vïnh 

~úc 3,318,455,250 (3,318,455,250) 3,318,455,250 (3,318,455,250) 
- Công ty TNHH Rehab 

lralian Design 2,793,406,149 

- Can Sport Shoes Co. ,Ltd 6,873,168,992 6,873,168,992 
-Cδng ty TNHH Liên Doanh 

.Vgh; Phong 

- Khách hàng khác 14,989,451,499 (5,046,268,770) 9,127,898,770 (5,046,268,770) 

CQng 29,321,875,741 (12,505,524,020) 26,253,729,161 (12,505,524,020) 

了:-à tm Ó'c cho ngtrÒ'Î bán 30/06/2016 01/0112016 

.含量n han 
M . 
~à cung câp trong nuóc 

C(}ng 

豆全孟i thu khác 

Giá tri 

31,644,747,135 

31 ,644,747,135 

31,644,747,135 

30/06/2016 
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- Phài thu khác là bên th白 ba

- Phài thu kl泊c là bên liên quan 

+Cδng ty CP Båo Gia 

+Cδng ty CP XD TM Phú Mÿ 

+ ðng Torng Jen Shiaw 

+ Ong Lee Hsien Pin 

T平múng

Kýqu夕， ký cugc ngãn h早n

::... Dài han 

Ký qu夕， ký cugc dài h祖

CQng 

?如 xaEI

Giá tri 

旦旦且坐車

(27,125,501,307) 

(27,125,501,307) 

(27,125,501,307) 

DI}. phòng DI}. phòng Giá tri 

207,679,862,549 (185,551,777,405) 212,835,939,818 (185,551,777,405) 

192,083,303 ,977 (171,596,341,486) 194,698,962,346 (171,596,341,486) 

104,453,097,062 (100,543,881,281) 104,540,950,461 (100,543,881,281) 

165,000,000 

87,630,206,915 (71,052,460,205) 90,158,011,885 (71 ,052,460,205) 

71,279,012,793 

1,836,194,122 

14，350，00α 000 

14,321 ,982,917 

1,274,575,655 

2,037,500,800 

2,037,500,800 

209,717,363,349 

30/06/2016 

165,000,000 

(69,216,266,083) 71,279,012,793 

(1,836,194,122) 1,836,194,122 

16,877,804,970 

(13,536,982,919) 16,862,401,817 

(418,453,000) 1,274,575,655 

(1,882,500,800) 2,060,500,800 

(1 ,882,500,800) 2,060,500,800 

(187,434,278,205) 214,896,440,618 

01101/2016 

'yêl minh này là bç phtjn hσrp Ihành các Báo cáo lài chính. 

(69,216,266,083) 

(1, 836,194,122) 

(13 ,536,982,919) 

(418,453,000) 

(1,882,500,800) 

(1,882,500,800) 

(187,434,278,205) 

Trang /6 



立了 CÓ PHλN FULLPOWER 

THLYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

一::: =-=frrh kë t thúc ngày 30 tháng 06 nãm 2016 

- 了三;lg giá tri các khoan phai thu, 
. ay qu孟 h學n thanh toán ho單C

.=::::a q uá h早n nhU1lg khó có khà 
丘之歪曲u bÔi 

--'>..':0臼 phåi thu thuang m早i

Cδng ty TNHH Ritek VN 

Cδng ty TNHH San Fang VN 

Cδng ty TNHHχD Quång 

Thành 

Công ty TNHH Công trình 

VìnhDúc 

Các khách hàng khác 

Giá gÔc 

233,584,469,898 

12,505 ,821,020 

1,134,219,011 

1,319,982,452 

4,140,800,000 

3,318,455,250 

2,592,364,307 

Giá 仕i có th已 thu
h åi 

.q 主âu (ti是p theo) 30/06/2016 

Giá tri có thê thu 

Giá gÔc hÔi 

-玄ho釘1 phåi tbu kh直c 1 7丸259，088， 197

。ng Chen Li Hsun 13，478，55α191 

Cδng ty CP XD TM Phú My 71 ,279,012,793 

Cδng ty CP Phú Dúc 76,875,000,000 

Các khách hàng khác 15,626,525,213 

- Khoån trå truác cho nguÒ'i b組 27,125,501,307 
Cδng ty Full Trading 4,608,083,994 
Cδng ty TNHH Thai Maxwell 
Electric 2,915,470,000 

Cδng ty TNHH KongLin 3,724,953,110 
Các khách hàng khác 15,876,994,203 

-Kh。如 t仙台ng 13,536,982,919 

。ng Tsou Sheng Chang 2,840,214,271 

Ong Liao Yao Huy 2,994,548,140 

Ông Cai Sheng Chang 4,811,172,404 
Các cá nhân khác 2,891,048,104 

- Khoån ký qu夕， IφcUÇYC ngãn h祖 1,274,575,655 

-也loàn ký qu夕， ký cUÇYC dài h~n 1,882,500,800 

.6L}'êl minh này là bç phgn hçp Ihành các Báo cáo lði chính. 

Mäu sÔ B 09 - DN 

Dan vj tính: D6ng Vi~t Nam 

Giá gÔc 

233,584,469,898 

12,505,821 ,020 

1,134,219,011 

1,319,982,452 

4,140,800,000 

3,318,455,250 

2,592,364,307 

Giá 甘i có thê thu 
håi 

01/01/2016 

Giá tri có thê thu 

Giá gÔc hÔi 

17丸259， 088， 197

13,478,550,191 

71 ,279,012,793 

76,875,000,000 

15,626,525,213 

27,125,501 ,307 

4,608,083,994 

2,915,470,000 

3,724,953,110 

15,876,994,203 

13,536,982,919 

2,840,214,271 

2,994,548,140 

4,811,172,404 

2,891,048,104 

1,274,575,655 

1,882,500,800 

Trang 17 



TY CÓ PHÀN FULL POWER Mãu s6 B 09 - DN 

THUYET MINH BAO CAO TAI CIDNH 

cñính kêt thúc ngày 30 tháng 06 nãm 2016 Dσn vj tính: Ððng Vi?t Nam 

-~ kho孟n pb孟i thu vê lãi trä 

-尋.:n ... phát sinb tù. Các khoàn 
qu這 h串n nh叮ng kbông du'Q'c 

:.;! nhân doanh thu 

Công ty CP XD TM Phú Mÿ 
_,_ Khoàn lãi vay 

10,617,650,076 

3,867,650,076 

1,507,309,998 

7,078,433,384 

2,578,433,384 

1,004,873,332 
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H244,202,119,974 

- 三:mg tÔn 岫0 30/06/2016 。110112016
. Giá gÔc 

7,048,861,488 
6,534,913,860 

22,444,257,007 

36,028,032,355 
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D \I' phòng 

::\guyên liçu, v車t liçu 

Công C\}, d\lng cυ 

Chi phí SX, KD dò dang 

CQng 

-GI是 甘! hàng t6n 尬的白 dQng， kém, mât phãm chât không có “這 nãng tiêu th\l t亭i thài diêm cuÔi k夕:她lông có , 

G:á tri hàng t6n kho dùng 品 th已 châp， câm cÔ båo dåm các khoån ng phåi 的 t亭i thài di缸 cuÔik夕:他的gcó，

- :"'ý do dãn dên viçc trích l~p thêm ho早c ho扭曲~p d't,r phòng giåm giá hàng 的n kho: không phát sinh 

了1i sãn dó' dang dài h仰 30/06/2016 。110112016

Giá tri D\I' phòng Giá tri D \I' phòng 

Chi phí sån xu缸， kinb doanb 
dÕ' dang dài b學n 110,973,724,024 (110,973,724,024) 110,973,724,024 (110,973,724,024) 

Công trình Cδng ty Cao Su 
Chính Tân 22,892,420,102 (22,892,420,102) 22,892,420.102 (22.892.420.102 ) 

Công tr切hPhúMjí 18.366,500.268 (18.366，50α268) 18.366,500.268 (18.366,500.268) 

Công trình CÔ月g viê月 23/9 20,175,073.762 ρ0. 175，073， 762) 2α 175.073， 762 (2α 175，073， 762) 

Công trình tâng hâm Công 
viên 23/9 2α902，275， 658 ρ0.902.275.658) 2α902.275.658 (2α 902.275，658) 

Cáccδng trình khác 28.63咒454.234 (28,637,454,234) 28,637,454.234 (28.63久454.234)

CQng 110,973,724,024 (110,973,724,024) 110,973,724,024 (110,973,724,024) 

Các công 的lh trên t1ã ngung thi công do các d'/f án này âã không tiφ 忱的uch你

:ãi sãn cÔ dinh bú'u hình: Xem 住組g 30, 

Dú phí trå t ru-ó'c 

:::m phí trà t ru-Ó'c dài h扭

Chi phí thuê dât trå truác t學i KCN Sóng Thân II 

Chi phí thuê dât trå truác t早iKCNNhσn Tr亭ch 1 

Chi phí sùa ch臼a vãn phòng F叫1 Power 

Chi phí CCDC vãn phòng 

Chi phí xây d l)'ng vãn phòng 句mt學i các CN Nhcrn Tr亭ch

30/06/2016 

2,545,143,107 

453,092.446 

。1/0112016

2,376,137,867 

459.586,978 

265,248.199 

219,541,148 

178,842,657 

996.541,339 人042，872， 655

釘 minh này là b(Ï ph(in hçp rhàllh các Báo cáo tài C/ríllh. Trang 18 



G TY CÓ PHÂN FULL POWER 

THUY豆T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
.: ~ñính kêt thúc ngày 30 tháng 06 nãm 2016 

Mãu sÔ B 09 - DN 

Ðon vi tính: 加ng Vi~t Nam 

chi phí d祉1 giáo SÙ d\lng cho cδng 甘ình

C(ìng 

油 trã ngu的 bán 30/06/2016 

Giá tri 
SÔ có khã n這ng

trå nQ' 

28,446,358,757 28,446,358,757 

28,446,358,757 28,446,358,757 

2,318,906,247 2,318,906,247 

1,937,374,311 1,937,374,311 

1,719,827,381 1， 71夕，827，381

161,682,000 161,682,000 

22,308,568,818 22,308,568,818 

28,446,358,757 28,446,358,757 
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- Công ty TNHH Bê Tông C.A 

- Nhà cung câp khác 

C(ìng 

、'guòi mua trå tiên tru'Ó'c 

'Õguòi mua t r å tiên trtrÓ'c ng五nh學n

Khách hàng 仕ong nuÓ'c 

- cδng ty TNHH Full Holding 

- Các khách hàng khác (*) 

f句 Trong t1ó: bên liên quan 

+ Công ty Công 砂 CP XD TM Phú "σ 

+Cδng tyCδng ty Båo Gia 

Ci}ng 

Thu已 và các khoån phãi nQp Nhà nu'Ó'c 

916,666,666 388,888,888 

2,545,143,107 2,376,137,867 

01/01/2016 

Giá tri 
SÕ có khã n逼ng

trã nσ 

29,481,884,200 29,481,884,200 

29,481,884,200 29,481,884,200 

2,318,906,247 2,318,906,247 

1 ， 93咒374，311 1,937,374,311 

1,719,827,381 1,71 9,827,381 

1,108,422,500 1,108,422,500 

22，39久353， 761 22,397,353,761 

29,481,884,200 29,481,884,200 

30/06/2016 。1101/2016

39,866,234,522 39,866,234,522 

39,866,234,522 39,866,234,522 

12, 100,000,000 12,100,000,000 

27,766,234,522 27,766,234,522 

21,849,159,529 21， 84兒 159，529

l少'，482， 138.385 19,482,138,385 

2，36久021， 144 2，36丸。21，144

39,866,234,522 39,866,234,522 

01/01/2016 n這m

SÔ phåi nQp t rong SÔ âã nQp trong 

chi phíph孟i trã 30/06/2016 

:\gãn h學n
Chi phí lãi vay phài trà Ong Lin Chen Hai 54,086,425,941 
Trích truÓ'c chi phí công trình 7,593,856,205 

CQng 61,680,282,146 

a. Phãi nQp 
Thuê giá tri gia tãng 
Thuê thu nh~p cá nhân 

Các khoàn phí, l~ phí và c孟c
泌的紅1 phåi n9P khác 

Ci}ng 

]). Phãi thu 

Thuê thu nh~p doanh nghi~p 200,468,538 
Thu已 nhà thãu 8,316,577 

21 ,800,992 
287,194,163 . 
32,657,823 

4,000,000 

323,851,986 21,800,992 

CQng 208,785,115 

b yêl minh này là þ9 ph伽 h(fp rhành các Báo cáo rài chính. 

w nam 30/06/2016 

287,194,163 
21,567,837 32,890,978 

4,000,000 

312,762,000 32,890,978 

200,468,538 
8,316,577 

208,785,115 

。1/0112016

50,284,269,862 
7,593,856,199 

57,878,126,061 

Trang 19 



TYCδPHÂN FULL POWER 

、 TH"GYET l\位NH BAO CAO TAI CIDNH 

~ñính kêt thúc ng，句1 30 tháng 06 nãm 2016 

Z童n ban 

r.:.inh phí công âoàn 

Båo hiêm xã hδi 

Pbåi 甘åkhác

- 7頁Ù lao HÐQTvà Ban Kiêm soát nãm 2007 

- CÔ tírc nãm 2007 

- Công ty TNHH Safety 

-Cδng ty CP P hú Ðírc 
- Công ty TNHH Taichi Biotech (khoàn nht;în tiên hσ'P tác dâu tu dl! án tgi 
P.Phú H仇J， Q.9 theo HÐ sô:2014/01lHTKD) 

- Công ty Neo Neon 

- Nguyln Thi Kim Tuyit 

- Công ty TNHH CN Cao Su Chính Tân Vi吾t Nam

Ci.ìng 

--ay ng垣nh學n

Vay Ong Lin Chen Hai 

CQng 

M益u sÔ B 09 - DN 

Ð<m vi tính: Ðδng Vi~t Nam 

30/06/2016 。1/0112016

4,050,000 2,875,000 

1,164,583 2,729,975 

131,218,095,885 122,523,990,116 

658,707,639 658,707,639 

62,699,829,000 62,699,829,000 

7，418，24咒530 7,418,247,530 

5,800,000,000 5,800,000,000 

42,360,000,000 42,360,000,000 

3,257,205,947 3,257,205,947 

330.000.000 

9,024,105,769 

131,223,310,467 122,529,595,091 

30/06/2016 。110112016

102,557,000,000 102,557,000,000 

102,557,000,000 102,557,000,000 

的oàn vay ngðn hgn din ngày 31刀2/2015 cúa 6ng Lin Chen Hai (tu<mg dU<mg4.550.000 USD). Theo Biên bàn thòa 
th吋n cho vay tién sð 05-091IA ngày 05/061宮009 giua ba bên là 6ng Lin Chen Hai, Công ty Cð phðn Full P.ower và 
Công ty Cð phðn TM XD Phú Mÿ, Cδng ty C6 phðn Full Power se duσc 6ng Lin Chen Hai cho vay sð tién là 
5.000.000 USD, lãi suât vay là 7,5 'YoInãm. Khoàn vay này duσ'c bào dàm bãng viêc câm cô giây chírng nh4n quyên sír 
d仰'g dât toa 19c tσi Phuðng Tân Phú, Qu4n 9， 布.HCM. Quyên sírdυngcI泌的的 dât này do hai bên Công ty Cδ phân 
Full Power và Công ty Cδphân TM XD Phú ^佇 cùng hσ'P tác kinh doanh. 

一Ôn chíí sÖ' hü.u 

主 Bãng âÔi chi是u bi已n â i.ìng cùa VÔn chù sÖ' hü.u: Xem trang 31. 

~ Chi tiêt vÔn góp cua chù sÖ' hfru 

- -õn góp cua c泌的à dâu tu khác 

Ci.ìng 

己 Các giao d.jch vê vÔn vÓ'Î các chù sÒ' h世U
T孟 phãn phÔi cÔ t此， chia lQ'i nhu~n 
-.-õn dâu tu cùa chû så hfru 

Vôn góp dâu nãm 

Vôngóp cuδinãm 
~õ túc, 19i nhu~n dã chia 

主 CÔ phi缸

5õ lugng c6 phi缸1 dãng ký phát hàJ由

占:ryêl minh nà}' là bçî pht;în hr;rp Ihành các Báo cáo tài chính. 

Ty l~ vÔn góp 

100.00% 

100.00% 

30/06/2016 。1/0112016

329,999,9 10,000 329,999,910,000 

329,999,910,000 329,999,910,000 

30/06/2016 01/0112016 

329，999，910，00。 329,999,910,000 

329,999,910,000 329,999,910.000 

329,999,910,000 329，999，910，00。

30/06/2016 。1/0112016

32,999,99 1 32,999,991 

Trang 20 



G TY CÔ PHÀN FULL POWER 

THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

..::: chính kêt thúc ngày 30 tháng 06 nãm 2016 

~- 之切19 cδphiêu dã bán ra cδngch自19

CÕ phiêu phõ thông 

,_ !':.J'研19 cô phiêu dang luu hành 

Cõphiêuphδ thô月g

~ .. .h giá cð phiiu aang 1叫 hành: aðng 間t Nam/cð phiiu. 

已 Các quÿ c函a doanh nghi~p 

三叮 dâu tu phát triên 

Ci}ng 

~'~l，IC dích trích l~p và 吋 dl，lng các quy cùa doanh nghiçp 

Mäu sð B 09 - DN 

Ðan v; tính: Ðông Vi?t Nam 

32,999,991 

32,999,991 

32,999,991 

32,999,991 
10,000 

30/06/2016 

7,609,558,160 

7,609,558,160 

32,999,991 

32,999,991 

32,999,991 

32,999,991 
10,000 

0110112016 

7,609,558,160 

7,609,558,160 

三á":; adu tu phát tridn cJuçc trích l(lp tÌt lσi nhu(ln sau thui thu nMp doanh nghi?p và auçc sÚ" dl,mg vào vi?c aðu tu må 
J宅:g quy mô sán xuât, kinh doanh hoijc aâu tu chiêu sâu cúa doanh nghi?p. 

了HÔNGT到 BÔ SUNG CHO CÁC KHOÃN M l)C TRÌNH BÀ Y TRONG BÁO CÁO K釘 QUÃ HÐKD

去組nh thu bán hàng và cung cãp dich v \l 

3但由 thu hqp âông xây d\Ing 

Ci}ng 

Trong dó: 

+ Doanh thu cúa hσ'P aông auçc ghi nh(ln trong妙

+ Tông doanh thu lüy kê cúa h叩 aðng xây dl,mg 

auσc ghi nh(ln áên thåi áiêm l(lp báo cáo tài chính 

_ ::>Oanh thu thuãn vê bán hàng và cung dp djch v\I 

3。也1h thu thuân hgp âδng xây dVng 

CQng 

Gi孟 vÔn hàng bán 

G:á vδn hqp âông xây d切19

Ci}ng 

:Joa叫1 thu hO l;lt ð i}ng tài chính 

::.ãi tiên 'gùi, tiên cho vay 

::.ãi chê曲 lçch t)r giá dã th\IC hiçn 

Ci}ng 

chi phí tài chính 
Cni phí lãi vay 

:..õ chênh lçch t)r giá dã th\IC hiçn 

:..õ chênh lçch t夕 giá ch l1a th\Ic hiçn 

CQng 

chi phí quàn lý doanh nghi~p 
Chi phí 址1m viên quàn lý 
Chi phí v(ìt liçu quàn lý 
Chi phídδ dùng vãn phòng 
Chi phí khâu hao TSCÐ 
Thuê, phí và lç phí 
Chip凶 d\I phòng 
Chi phí dich vυmua ngoài 

;uyêl minh này là b(Ï pht;in hÇ1p Ihành các Báo cáo rài chfnh 

Quý 0212016 

21 ,530,945,407 

21,530,945,407 

21,530,945,407 

Quý 02/2016 

21,530,945,407 

21,530,945,407 

Quý 02/2016 

20,232,848,304 

20,232,848,304 

Quý 02/2016 

29,009,827 

20, 132 

29,029,959 

Quý 0212016 

1,903,576,644 

1,903,576,644 

Quý 02/2016 

1,210,373,295 
9,258,091 

14,106,618 
435,877,637 

2,741 ,793,063 

591,909,101 

Quý 02/2015 

14,427,899 ,379 

14,427,899,379 

14，42丸899，379

Qu~ 02/2015 

l4,427,899,379 

14,427,899,379 

Quý 02/2015 

13,232,213,882 

13,232,213,882 

Quý 02/2015 

248,307,341 

32,114 

248,339,455 

Quý 02/2015 

1,85 1,669,246 
2,644,191,828 

4,495,861,074 

Quý 02/2015 

1,889,834,086 
8,552,000 

46,032,494 
579,263,234 
228,479,417 

1,89 1,554,141 

Trang 21 



G TY Cδ PHÀN FULL POWER Mãu sÔ B 09 - DN 

; THUYET 1\生INH BAO CAO TAI CIDNH 

ζchính kêt thúc ng，砂 30 tháng 06 nãm 2016 Dσn vj tính: Ðδng Viçt N，αm 

chi phí bãng tiên khác 

CQng 

"C::I nh~p khác 

了泣::lh lý, nhuqng bán TSCÐ 

~nh~pkhác 

CQng , 

ζ::.ï phíkhác 

主~ rrj còn 1亭i TSCÐ và chi phí th位ÙJ. l了， nhuqng bán TSCÐ 

--= rlo âánh giá l~i tài sàn 

三: phíbi ph學t

三三 phíkhác

CQng 

'::::::ï phí thuê thu nh~p doanh nghi~p bi~n hành 

... TÔng lQi nhu~n kê toán tnrÓ'c thuê 

二_ Các khoån ðiêu chinh t語ng， giåm IQi nhu~n k已 toán ðê xác ðjnh thu nh~p 
~u thuê thu nh~p doanh nghi~p: 

- Các khoån diêu chinh tãng 

+ Chi phí không tham g ia ho r;lt dçng SXKD 

+ Chi phí khác 

-.. Thu nh~p chju thuê n垣m hi~n hành ( 1+2) 

Chi phí thuê thu nMp doanh nghi~p hi~n hành 

i. Ðiêu chinh chi phí thuê thu nh~p doanh nghi~p cùa các 

重m trU'ó'c vào chi phí thu已 thu nh~p doanh nghi~p n逼mnay

TÔng chi phí thuê thu nh~p doanh nghi~p n逼m bi~n hành 

_Jj tr在n cÔ phi缸
~ • • • Á -1Ì nhu~n kê t。如 sau thuê thu nh~p doanh nghi~p 

主c khoån diêu chinh tãng hoi_ic giäm 

Các khoån diêu chinh tãng 

Các khoån diêu chinh giåm 
Ã " Ã ........ ... '" _ Á ", . Á 

-1Î nhu~n ho尋c IÔ phân bÔ cho cÔ ðông sÕ' hü'u cÔ phiêu phÔ thông 

三 phiêu phô thδng âang luu h但h bình quân trong ky 

....5 CO' bån tr在n cÔ phiêu 

....5 suy giåm tr是n cÔ phiêu (*) 

192,290,558 

5,195,608,363 

Quý 02/2016 

15,000,000 

10,719,606 

25,719,606 

Quý 02/2016 

6,250,000,003 

6,250,000,003 

Quý 02/2016 

(11,996,338,342) 

(11,996,338,342) 

Quý 02/2016 

(11,996,338,342) 

(11,996,338,342) 

32,999 ,991 

(363.53) 

(363.53) 

• Khδng có tác dçng nào làm suy giåm các cδphiêuphô thδng tçlÍ ngày 30 tháng 06 nãm 2016, 

了c tiêu và ch訂血 s孟ch quån lý r函i ro tài c區nh

-~ rùi ro chính 的 công Cl,l tài chfuh bao g6m 吋i ro thi t凹的g， 吋i ro tín dl,lng v孟 晶i ro tha油 kho抽

泣:l Tδng Giám âôc xem xét v孟勾 dl，lng các chí曲 sách quàn lý cho nhüng 晶i ro r的i trên nhu sau: 

唔1 minh này là b手phçin h何7 Ihành các Báo cáo lài chính. 

23 ,747,755 

4,667,463,127 

Quý 02/2015 

206,299,35 1 

3,637,528 

209,936,879 

Quý 02/2015 

323,714,250 

1,649,634,620 

1,973,348,870 

Quý 02/2015 

(9,482,711,240) 

(9,482,711,240) 

Quý 02/2015 

(9,482,711,240) 

(9,482,711,240) 

32,999,991 

(287.35) 

(287.35) 

Trang 22 



TY CÓ PHÀN FULL POWER Mãu s6 B 09 - DN 

THUYÊT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

:.= â lính kêt thúc ngày 30 tháng 06 nãm 2016 Dσn vi tinh: Ðδng 阱。Nam

z;ii ro thf tru咖19

了。 血i 甘uèmg là 吋i ro mà giá t:ri hgp lý cúa các lufmg岱n trong tU011g 1位 cúa môt cô呵呵 tài chính se biên ðÔng theo 
~g也ay ðÔi cùa gi孟 thj truàng. Rùi ro thi truàng c6 ba 10早i 吋i ro: rùi ro lãi su缸，吋i ro ti缸 tç và 吋i ro vê giá kh缸， chäng 
ζ三曲U rùi ro vê giá cδphân. Công C\l tài chính bj 組h hu計19 bδi rùi ro 由i 仕u說19 bao gôm các khoàn vay và nq, tiên güi, 
-二 mo釘1 ðâu tu s孟n sàng ðê bán. 

~ phân tích ðÔ nh平y 吋1u ðuqc 仕ình bày du6i dây liên quan ðên tình hình tài chính cúa Công ty t亭i ngày 30 血但g 06 nãm 
:6 và ngày 30 tháng 06 n且rn 2015. 

三.c phân tích Ôô nh~y này dã ôuqc 1卸的ncσ så giá trj các khoàn nq thu缸， tY lç giüa các khoàn 吋 có lãi suãt c6 djnh và 
J油oàn nq có lãi suât thà nδi và tY I~ tU011g quan giíïa các công Cl,l tài chính có gôc ngo早i tê là 划的ng thay ôδi 

L立 血ht。但 c孟c ph釘1 tích Ôô 前1呵， Ban Tông Giám ôôc giå ôi的 rãng Ôô nh~y cùa các công C\l nq sãn sàng ôê b組甘ên
-=g cân ôôi kê toán và các khoàn mυc có liên quan 仕ongb孟o cáo kêt quå ho平t ôÔng kinh doanh bj ånh hu的gbδi các thay 

rrong giå dj的 vê 吋i ro thj t凹的19 tu011g 的g. Phép ph組 tích này duqc dlJa 仕ên c是c tài sàn v孟 nq phài trà tài chính mà 
二三三g ty nãrn giíï t亭i ngày 30 tháng 06 nãrn 2016 và ngày 31 thång 12 nãm 2015. 

王三i ro lãi suiÍt 

之i ro lãi suât 1孟晶iromàgi孟甘j h叩 lý ho~c các luông tiên trong tuong lai cùa mÔt cõng C\l tài chính se biên ôÔng 位leo
z三二六ng thay ôδi cùa lãi suât thj 仕u的19. R白 i ro thj truèmg do thay dôi lãi suât cùa Công ty ch白 yêu liên qu個 ôên khoàn vay v益
，弋 ùên và các khoàn tiên g官i ngãn h學n cùa Công ty. 

二:lg ty quàn lý 吋i ro lãi suãt bãng cách ph組 tích tình h凶1 qmh tranh 世但也i t凹的gô已 c6 ôugc các 1位 suãt có lqi cho 
=c dích cùa Công ty và vãn nãm trong gi6i h事n qu組 lý rùi ro cúa m、ình.

::: ~ nhrzy aôi vÓ'i lãi suât 

~ 咄平y cúa c孟.c khoàn vay，的n và c孟c khoàn tiên güi ngãn h~n cua Công ty ôÔi vδi SlJ thay dÔi c6 th已 xày ra à m臼 dÔ hqp 
立ong lãi suât dugc thê hiçn nhu sau. 

::;i già <1inh là các biên s6 他孟c khδng thay ô缸， các bi已n ôÔng trong lãi suãt cua các khoån vay vúi lãi suãt th孟 晶i có ành 
:òng dên 19i nhu扣甘u6c thuê cua Công ty nhu sau: 

Tãngl giåm 

aiêm cσ bån 

Anh huÔ'ng dên lçi 

nhuân trurÝc thuê 

f0 ,A AO 
弓
，a

m va n ro nu gb n ,a LH 4 
••• 

au 
句J

Y ‘a qb n 
p
‘
旬

,U LH F
且
C

LR LH n ku 
ρ
、

、
a
e--m vqa rD

mm 
+ 100 
- 100 

+ 100 
- 100 

113,685 ,470 
(113,685,470) 

(1,025,570,000) 
1,025,570,000 

F3 
唔
.
A

A0 弓
缸

m ]>'q“n r0 A
υ
 

qb n ,q“ ku 
&
，ι‘
 
. 

A0 2J V
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、
a

Fb n
H F

t、
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,HuH 

桐
趴
M

&. &
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，
反A
e

ι
恥

ku n ,I LH 
p.、
-.I 、

a
&. m >q“M

DDDD 
2JJZJ 

+ 100 
- 100 

+ 100 
- 100 

391 ,862,699 
(391 ,862,699) 
(99 1,217,500) 
991 ,217,500 

::íc tãng/ giàm diêm cσbàn sù dυng ôê phân tích <1Ô 曲~y ðδi vúi lãi suât ôuqc già ôinh dlJa trên các ôiêu k.i~n c6 thê quan 
.:!: dugc cùa thj 甘uèmg hiçn t~i. Các diêu kiçn n孟y cho thãy múc biên dQng c的 hÐ11 尬的gô組g的 50 vúi các k夕 tru6c.

:ii ro ngo{li t~ 

..:nêl minh này là b(i ph(in hçp Ihành các Báo cáo lài chính. Trang 23 



:-Y Cδ PHÂN FULL POWER Mãu sÔ B 09 - DN 

THUYET MINH BAO CAO T AI CIllNH 

: i:ính kêt thúc ng砂 30 tháng 06 niím 2016 Dσn vi tính: Ðõng Vi~t Nam 

了。 ngo平i t~ là 吋i ro mà giá trj hqp lý cùa các luÔng tiên trong tucmg lai cùa mQt công CI,I tài chfuh së biên dQng 曲的
-之g 由ay dôi cùa tY gi孟 ngo平i t~. Cδng ty chju 吋i ro do sv thay ôδi cùa t夕 giá hδi doái liên quan trvc tiêp ôên các ho~t 
- -三泌的 doanh cùa công ty bãng các dcm vj tiên t~ khác Ðông Viçt Nam. 

_-足 。I quàn Iý rùi ro ngo平i t~ bãng cách xem xét 曲曲 hình thi tm的19 hi~n hành và dV kiên khi Công ty l~p kê hOlilCh cho 
--== :!ghi~p V1,l trong tucmg lai bãng ngo早i t~ . 

r.n旬I âôi vái ngot;li t~ 

::::g ty không thvc hi~n phân tÍch dQ nh平ydδi vói ngo平i t~ vì rù i ro do thay ôôi ngo早i tê t學i ngày 1車p báo cáo tài chfuh là 
~:!gôáng kê 

了 TO vi g iá cð phiiu 

二之g ty 他δng c6 khoàn ôãu tu vào c6 phi已u ôã niêm yêt và chua niêm y已t nên không bi ành h吋ng bÒ'i rùi ro vê giá c6 
嘲唱主u.

豆'üi ro tín dl!ng 

:...:! ro tm d l,lng là rùi ro mà mQt bên tham gia 甘ong mQt công cυtài chfuh ho~c hqp ôông khách hàng không thvc hi~n các 
至立a YI,I cùa m、ình， dãn ôên t6n thãt vê tài chính. Công ty c6 吋i ro tín d1,lng 的 c孟c ho平.t ôQng sàn xuât 泌叫1 doa的1 cùa mình 
訟抖的 vÓ'i các khoàn phài thu 腦ch hàng) 沌的 ho似的ng tài chfuh cùa m、帥， bao 的m tiên gùi ngân h陶.

~:ai thu khách hàng 

三三:lg ty giåm thiêu rùi ro tín dυng bãng cách chi giao dich vói các ôcm vj có khà nãng tài chính tδt công ty thuòng xuyên 
..::eo dõi ch草t chë nçr phài 血u ôê ôδn ô6c 也u hÔi. Trên cσsÒ' này và 蛤lOån phài 也u cùa Cδng ty liên quan ôên nhiêu khách 
::._:)g 油ác 吋lau nên rùi ro tÍn d\lng không t~p trung vào mQt khách h祖g 叫lât ôinh. 

τen giri ngân hàng 

三":-:lg ty chú yêu duy trì 滔滔ên gùi t亭i các ngân h祖g 1侃 c6 uy tín δVi~t N訂n. Cδng ty 曲事n 血ây múc ôQ t車P trung rùi ro 
之甸ng ôôi vói tiên gùi ngân hàng 1孟 thâp.

三.!:l Tδng Giám ôôc cùa Công ty ôá址1 gi孟 r且ng hâu hêt các tài sàn tài chfuh ôêu 仕ong h祖 và 必lông bi suy gi釘n vì các tài 
zl tài chfuh n孟y dêu liên qu個位n các kháchh訂19 c6 uy tín và có 站的通ng th紅由 t。但 t6t ngo亭i 叫 các kho的 phài thu qu丘
立.:::t vàlho~c bj suy giàm ôuçrc trình b益y trong báng sau dây: 

gày 30 tháng 06 n垣m 2016 
Duói 90 ngày 
>181 ngày 
旬，

Tôog cQog giá tri ghi sô 
DV phòng giåm giá 甘i

Giá tri thuãn 
藍色y 31 tháng 12 nãm 2015 

Duói 90 ngày 
> I81ngày 

TÔng cQng giá tri ghi s8 
DV phòng giàm giá tri 

Giá tri thuãn 

Rui TO thanh khoiín 

Không quáh早n

không bi suy giàm bi suy giám 

16,816,054,721 

16,816,054,721 

16,816,054,721 

13,747,908,141 

13,747,908,141 

13,747,908,141 

Quáh學n

的lông bi suy giåm bj suy gi釘n

12,505,821 ,020 

12,505,821,020 
( 12,505,524,020) 

297,000 

12,505,821,020 

12,505,821,020 
(12,505,524,020) 

29弓，000

毛主i ro thanh khoån là rùi ro Cδngty 草草P khó 地ãn khi thvc hi~n các nghîa vυtài ch但h do thiêu vδn. Rùi ro th位油 油oán cùa 
主ng ty chù yêu phát sinh tù vi~c các tài sån tài chfuh v孟 nçr phài trà tài chính có các 也òi ôiêm dáoh制 l~ch 凶lau.

cyël minh này là bØ pMn h何1 1hành các Béo cáo rài c}Z fllh. Trang 24 



.G TY CÓ PHÀN FULL POWER Mlíu sÔ B 09 - DN 

‘'\ THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH 

~ ch ính kêt thúc ngày 30 tháng 06 nam 2016 Dσn vi tính: Dông Viêt Nαm 

:i!::J墓 。' giám sát晶iro 血anh khoån thông qua vi~c duy 的 m(ìt hrQ'Ilg tiên m~t và c孟c khoån tucmg ducmg tiên và các khoån 
~.' ngân hàng 台 múcm詛 Ban Tông Giám dδc cho là dli dê dáp 的19 cho các ho♀t d(ìng cùa Công ty và dê giàm thiêu ånh 
三的g cùa曲üng bi已n d(ìng v主 lu6ng tiên. 

三ng duá i dây tδng hqp thÒ'i h扭曲位lh toán cùa các kho卸的 phåi 的 tài chính cùa Công ty dlJa trên các kho扭曲位lht。但

~ki已n theo hgp dÔng theo cσsδchua âuσc chì已t khâu: 

﹒室主y 30 tháng 06 n矗m2016 Du(于i 1 nam Tù 1-5 nam 

乙是c khoàn vay và ng 102,557 ,000,000 

:~的 nguÒ'ibán 28,446,358,757 

己主c khoån phài trà, phåi n(ìp 治lác

::. chi phí phåi trà 130,198,549,030 

261,201,907,787 

gày 31 tháng 12 n逼m 2015 

三tr; khoàn vay và ng 102,557,000,000 

去這i trå nguÒ'i bán 29 ,481 ,884,200 

三是c khoàn phàì 仕主， phàì nÇìp khác 
_ chi phí phài trà 117,702,287,177 

249,741,171,377 

Trên 5 nam Tông cç5ng 

102,557 ,000,000 

28,446,358,757 
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102,557,000,000 

29,481 ,884,200 

117,702,287,177 

249,741,171,377 

二ng ty có âù 油å nãng ti已p c~n các ngu6n v6n và các khoàn vay d已n h但 thanh toán trong vòng 12 tháng có thê duqc tái 
::c vái các bên cho vay hi~n t早i.

了主i sàn dàm bào 

二illlg ty âã sù d\lng môt phãn quyên sù d\lng dãt làm tài sån th已 chãp cho các khoàn vay ngãn h開 cùa Ông Lìn Chen Hai 
了!lUyêt mình sδV. 1 6 - thuyêt mi曲 vay ngãn h明).

‘ zi sàn tài chú由 và ng phäi trä tài chính: xem trang 32. 

主孟 甘i hqp lý cùa các tàì sàn tài chính và nσ phài trà tàì chính âl1gc phàn 釘lh theo gi孟 仕i mà công C\l tàì chính có thê 
之lyên d，δi trong m(ìt giao dich hi~n t平i gi白a các bên tham gia, ngo♀i trù t凹的g hqp b孟t buÇìc phài bán ho~c thanh lý. 

二三耳 ty sù d1,lng phuσng pháp và già di址1 sau âây dugc dùng dê uác tí吋1 giá trj hgp lý: 

Ã.i 甘i hgp lý cùa tiên m革t và tiên gùi ng盈nh平凡 C孟c khoàn phåi thu kh孟ch hàng, các khoån phåi 甘å ngl1Ò'i b釘1 và nσphài trå 
三:m h但他ác tirσng dl1cmg vái giá tri ghi sδ cùa các khoàn m\lc này do nhfrng cδng C\l này có 峙 h祖 ngãn.

三0早itr訂 các khoån dê c~pδtrên， gi孟世i hσP lý cùa tài sàn tài chính v詛 ng phài 甘å tài chính dài h早n chua dugc dá址1 giá v孟
-= âinh môt cách chính 血的 vào ngày 3 1 由組g 03 n孟m 2016 và 31 th如g 12 nãm 2015. Tuy 凶üên， Ban Tδng Giám dôc 
~g ty dánh gì孟 giá trj hgp lý cùa các tài sàn tài chính và ng phåi trà tài chính này 泌的ng có khác bi~t trQng y已u so vái gi是
~ ghi sô vào ngày kêt th的 nãm tài chính. 

:B.ÔNG TIN BÒ SUNG CHO CÁC KHOÁN M UC TRÌNH BÀ Y TRONG BÁO CÁO LUU CHUYEN TI宜N TÊ: 
咕ngcó .

~lIÜ'NG THÔNG TIN KHÁC 

主c s \l' ki~n phát sinh sau ngày k是t thúc niên dQ 

Pit minh này là b{j ph(in hçp thành các Báo cáo tài chín九 Trang 25 



~G TY CÒ PHÂN FULL POWER Mãu sÔ B 09 - DN 

.-\_'l THUYET MINH BAO CAO TAI ClllNH 

;;-; tài chính kêt thúc ngày 30 tháng 06 nãm 2016 Dσn vi tính: Ððng 盯êtNam

主hông CÓ S\I ki~n quan 切ng nào xày ra 峙的 ngày k已t thúc quý 02/2016 yêu câu phài có các diêu chinh ho~c thuy已tmi站
了。ng các báo cáo tài chfuh. 

二 Giao djch vÓ'i các bên liên quan 

Các giao djch tn~mg yêu và sÔ d叮 vói các bên liên quan trong n逼m nhtr sau: 

Tính ch益t
Các bên liên quan MÔi quan h~ giao djch 

Công ty Cô phân Bào Gia Cδdδng Nh~n úng truác 

Phåi thu khác 

Phåi 甘å khác (cô 的c

n這m 2007) 

Công ty Cô phân XD TM Phú Mÿ . Cδdông Nh~ 的19 甘uÓ'c

Phài thu khác 
出訂lh lý hσpdδng 
thuê VP và lãi do 

Phài thu khoàn cho 
vay và lãi vay 

Phài trà khác (cδtúc 
n這m 2007) 

G6pvδn hgp tác 
kinh doanh 

Cδng ty TNHH XD KD PT 叫治 G6p vôn hgp tác 
Sang Anh Công ty liên quan kinh doanh 

_ Giao djch v Ó'i các bên liên quan (ti益p theo) 

Tinh chãt 
Các bên liên quan MÔi quan h~ giao djch 

Ong Lin Chen Hai Cδdông Khoàn di vay 

Khoàn lãi vay 

Phài 甘à khác (cô 的c

nãm 2007) 

Ong Chen Li Hsun Cδdông Phài thu khác 

Phài trà khác (cô túc 
nãm 2007) 

。ng Tomg Jenn Shiaw Cδdδng Phài thu khác 

Phài trà khác (cδt白♀
nãm 2007) 

Dng Lee Hsien Pin Tông Giám dδc Cho mmm 

'!:Jyêl minh này là bç phqn hσp thành các Báo cáo tài chính. 

Phát sinh 
trong n誼m

Phát sinh 
trong n量m

3,802,156,079 

250,000,000 

SÔ d甘 cuÔi ky phãi 
thu 

(Phãi trä) 

(2,367,021 ,144) 

165 ,000,000 

(3 ,343,991 ,792) 

(19,482,138,385) 

22,502,483,500 

29 ,371,108,182 

19,405,421 ,111 

(4,779,671,968) 

118,487,000,000 

207，705，000，00。

SÔ dU' cuði ky phåi 
thu 

(phåi trä) 

(102,557,000,000) 

(54,086,425,941 ) 

(1 1,703,971 ,272) 

13,478,550, 191 

(1 0,171,313,434) 

1,836,194, 122 

(146,162,841) 

17, 127,804,970 

Trang 26 
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~， THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH 
Ðcm vi tính: 的ng Vi~t Nam 二主: chính kêt thúc ngày 30 tháng 06 nãm 2016 

2,777 ,804,970 

Quý 02/2015 

78,348,000 

2,777,804,970 

Quý 02/2016 

80,544,000 

Ðã thu tiên IDU加

- Thu nh~p cua TÔng Giám ðÔc 

了õng Giám dôc Lu<mg và thu的g

士rình bày tài s3n, doanh thu, kêt quà kinh doanh theo b i} ph~n 

a. Báo cáo k已t quà kinh doanh bi} ph~n theo lïnh v,!c kinh doanh: 

Cõng ty chi c6 ho~t dQng kinh do位ù1 chính là xây dl!ng, do dó Cδng ty 蛤lông 甘ình bày báo cáo bQ ph~n theo lïnh Vl!C kinh 
三0釘ù1仕ong thuyêt minh báo cáo tài chính. 

b. Báo cáo kêt q uà kinh doanh bi} ph~n theo 岫u v,!c ð ja lý: 

?早i ngày 30 tháng 06 n孟m 2016, Cδng ty chi ho字t dQng chù yêu 住在n ôia b祉1 tinh nên không 甘ình bày b是o cáo ho平t dQng 
:heo bQ ph~ khu vl!c dia lý trong thuyêt minh báo cáo tài chính. 

=- Thông tin vê hO :_lt ð i}ng liên t l}.c: Công tý vãn tiêp tl,lC ho學t dQng trong tU011g lai. 

01101/2016 30/06/2016 Chì tiêu 

Tông Tài sàn 96,852,916,816 102,372,815,774 

352,855,990,909 374,248,350,697 
-a 

甘
.1 .a -n De 

σ


yu 

364.32% 365.57% T夕 lç Nq phài trà/ Tông tài sàn 

các chi tiêu vê khà nãn2" thanh toán 

0.27 0.27 a. Khà n這ng tha址1 toán hi~n h誼ù1

0.05 

Các chi sô vê khà n祖g thanh toán hi~n h坦白 và khà nang th訂ù1 t，。但此1倒也 cùa Công ty t早i ngày 30/06/2016 so vÓ'i ng孟y
ôâu nãm cho thãy 伽圳、叫 ho學t dQng cùa Cδng ty vãn chua CÓ chuyên日n t6t h011 (cà hai chi s6 品u nhò h011 0,5) cho thãy 
công ty vãn còn g革p khó 他孟n 甘ong viçc tha曲 toán trong diêu kiçn kinh doa由 bình thu的g.、

Ban Tδng Gi釘n d6c dã có nh位ng ôánh giá vê 岫å nãng tiêp tl,lC ho平t dQng cùa Công ty và dua ra các k已 ho~ch duy 的 và
phát triên ho學.t dQng cùa công ty nhu: 

0.03 b. Khå nang tha叫1 to位1 nhanh 

- Công ty dê ra kê ho學ch doa吋1 thu n孟m 2016 là 2 tri~u USD; 

- Công ty vân tiêp t \lC duy 仕ì khoàn vay vÓ'i Ong Lin Chen Hai (cô dông cùa cδng ty); 

-Cδng ty có dl! kiên t這ngvδn trong tU011g lai. 

Ban Tông Giám dôc tin tu計19 r孟ng Công ty së tiêp tl,lC ho平t dQng trong tuang lai. 

Bình Du，σng. ngày 18 tháng 07 nãm 2016 

TÔng Giám dÔc σ
b
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CÔNGTYCÓPHλNFULLPOWER 

BÁN THUYÊT MINH BÁO CÁO T ÀI cHÍNH 
Nãm tài chính kêt thúc ngày 30 tháng 06 nãm 2016 

V.02. Ðâu t汀 tài chính 

Ðâu tu vào ðO'n vi khác 

+ Ðâu ttc vào dtc án khu 
dân ctc Qw;în 9 (*) 

+ Ðâu ttc vào dtc án khu 
TM và VP cho thuê tai 
Tp.ÐàNãng (叮

+ Ðâu {tc vào dtc án khu 
áât Qu(in 12 (**可

+ Ðâu ttc vào dtc án khu 
CN Ðúc My - Long An 
f料**)

CQng 

Giá gÔc 

326,192,000,000 

68,924,000,000 

12,493,000,000 

207,705,000,000 

37,070,000,000 

326,192,000,000 

-T6m t且t tì由 hì吋1 cùa các khoàn dâu hr: 

30/06/2016 

D1J phòng 

(326,192,000,000) 

(68,924,000,000) 

(12,493,000,000) 

(207,705,000,000) 

(37,070,000,000) 

(326,192,000,000) 

Giá tri hQ'p lý Giá gÔc 

326,192,000,000 

68,924,000,000 

12,493,000,000 

207,705 ,000,000 

37,070,000,000 

326,192,000,000 

Mâ u sÔ B 09 - D N 

Ðan vi tính: Ððng Vi?t N.αm 

。1/01/2016

D1J phòng 

(326,192,000,000) 

(68 ,924,000,000) 

(1 2,493,000,000) 

(207,705,000,000) 

(37,070,000,000) 

(326,192,000,000) 

Giá trj hQ1l lý 

(*): D1! án khu dân Ctc Qu(in 9là d1! án hσ7J tác kinh doanh vÓ'i Công ty TNHH Thiêt kê XD TM Phú My (nay là Công ty CP XD TM Phú My) dê áâu {tc xây d1!ng khu dân 
Ctc tCJi Phtcàng Tân Phú, Qu(in 9, Tp.HCM. D1! án này phát sinh tù nãm 2006, 2007 nhtcng áên nay vân chtca thu átcσ'c hi?u quå và Công ty áang có kê hoσch thu hδi 
khoån áâu (tc này 

付*): D1! án khu TM và VP cho thuê tCJi Tp. Ðà Nðng là d1! án h9P tác kinh doanh vái Công ty TNHH Thiit ki XD TM Phú My (nay là Công ty CP XD TM Phú My) ád 
ââu {tc d1! án khu cao ôc tCJi sõ 234 dlrÒ'ng Nguy品 LUIω19 Bðng, Phuàng Hòa Khánh B舟， Qu(in Liên Chidu, Tp.Ðà Nð.月'g. D1! án này phát sinh tù nãm 2006, 2007 nhung 
chu'a thu duçrc hi?u qllá. ßêll cçmh c1lí. d"r 611 lIày dã không dU9'C Ðçi h(5i cδ áông bât thuàng ngày 1910912009 thδng qua nên Công η dang tiên hành vi?c thu hôi khoån 
dâu !tr này. 

Cá(' III/Iyèt 1II;lIh I/(ly ,(1 /J<Î 1,/r(III /r(lll lltrllllt ‘'r!,. IIrl11 ('(IIJ 1M ('hflllt. Trang 28 



CÔNG TY CÔ PHÀN FULL POWER 

BAN THUYET MINH BAO CAO TAI ClllNH 
Nðm tài chính kêt thúc ngày 30 tháng 06 nðm 2016 

V.02. Ðfiu t叮 tài chính (tiêp theo) 

- T6m tãt lình hình cùa các khoàn dãu tu : 

Mâu sÔ B 09 - DN 

Dσn vj tính: Ððng Vi?t Nam 

(***): D(< 611 khu tlât QU(jn 12 là dl! ân hçrp t6c kinh doanh vói Công ty TNHH XD KD nhà Sang Anh tlê tlâu tu xây d l!ng khi dân cu tÇli Phuàng Thái An, Qutjn 12, 
Tp.HCM. D?r 6n này phát sinh t命 nðm 2007 nhung chua thu tluσ'c hi?u quá. Bên cçmh tló, d l! 6n này tlã không é1uσ'c ÐÇli h9i cô é1ông bât thuàng ngày 19/0912009 thông 
qua nên Công ty é1ang tiên hành vi?c thu hõi khoån é1âu tu này. 

(****): DI! 6n khu CN Ðírc Mjí - Long An là d l! án hσ'P tác kinh doanh v(Ji Công ty TNHH Thiit ki XD TM Phú Mjí (nay là Công ty CP XD TM Phú Mÿ) tld é1ðu tu vào 
C仰1 công nghi長P Ðúc Mÿ, giai é10仰 2 tÇli xã Ðírc Hòa, Huy?n Ðírc Hòa Long, Tinh Long An. 

Các IllIIyJ, /II i"II I/Ily III /J(Î /,It(11I 11(//' 1111),,11 I tfl' 1111111 (/11 Ill, ('1If1/1t. 7于ang 29 



CÔNGTYCÓPHλNFULLPOWER Mâu sÔ B 09 - DN 

BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CIDNH 
Nãm tài chính kêt thúc ng你 30 tháng 06 nèím 2016 Ðon vi tính: Ðδng Viçt N，αm 

V.09. Tài sån cÔ dinh hfru hình 

Thiêt bj, d \lng C\I Tài sån cÔ dinh 
khoån m\lc 

Nguyên giá 

Nhà ci油， v~t kiên 
trúc Máy móc thiêt bj Ph叮o'ng tiçn v~n tåi . quån lý hfru hình khác 

SÔ du dãu nãm 
Mlω trongnãm 

9,275,833,479 16,909,153,787 2,822,079,447 4,399,068,428 284,224,351 

Thanh lý, nJncçng bán 
sÔ du cuÔi n過m

Giá trj hao mòn lúy kê 
SÔ du dâu nãm 

Khâu hao trong nèím 

Thanh lý, nhuçng bán 
S6 du cu6i nãm 

Giá trj còn l~i 
S6 du dâu nãm 
SÔ du cu6i nãm 

9,275,833,479 

6,112,800,395 
231,895,842 

6,344,696,237 

3,163,033,084 
2,931 ,137,242 

16,909,]53,787 2,822,079,447 

15,758,383,119 1,618,11 4,512 
8丸。53，952 170，34久572

15,845,437,07 1 1,788,462,084 

1,150,770,668 1,203,964,935 
1,063,7 16,716 1,033,6 17,363 

* Giá trj còn 1亭 i cùa TSCÐHH dã dùng dê thê châp, câm c6 âàm bào các khoàn vay: không có. 
* Nguyên giá tài sàn c6 âi叫1C116in通md互划lâu hao hêt nhung vãn còn s白 dυng: 19.475.684.938 VND. 
* Nguyên giá tài sàn cÔ âj叫1 cu6i n這m chÒ' thanh lý: không c6. 

('11( ' /l lIlyflí IIIÎI/h /I() Y /,) /1♂ 1，11I.1 11 111.'/ ， / lu) l/h I tlr /M刊 rllll /r)! chfllh 

4,399,068,428 284,224,351 

4,399,068,428 206,644,794 
23,685,360 

4,399,068,428 230,330,154 

77,579,557 
53,894,197 

TÔng cQng 

33,690,359,492 

33,690,359,492 

28,095,011,248 
512,982,726 

28,607,993,974 

5,595,348,244 
5,082,365,518 
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CÔNG TY CÓ PHÀN FULL POWER Mau s6BO9-DN 

BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CIDNH 
Niím tài chính kêt thúc ng砂 30 tháng 06 niím 2016 Dσn vj tính: Ðóng 的。 Nam

V.17. VÔn chií s品， bfru 

a. Bäng ðÔi chi后u bi后n ðQng ciía VÔn chií SÔ' hfru 

Khoàn muc 
VÔn góp c函a ch函 SO' Th~ng d U' vÔn cÔ Quy ðâu tU' phát Quy d l! phòng LQ'j nhu~n sau tbu是

CQog 
hfru phân triên tài .chính chU'a pbân phÔi 

329,999,910,000 550,000,000,000 7,609,558,160 (1,104,967,345,883) (217,357,877,723) 

(38,645,196,370) (38,645,196,370) 

SÔ dU' ðâu n益m trU'ó'c 

Lqi 叫lU~ nam 2015 

T逝19lGiàm khác 
(phân 10早i l~i theo TT 200) 

sÔ dU' cuÔi n逼m trU'ó'c 

s6du dhu II通m nay 

Lσi 叫1U~n n且.m nay 
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CÔNG TY CÓ PHÀN FULL POWER 

BÁN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
Nam tài chính kêt thúc ng，砂 30 tháng 06 nam 2016 

VI.13. Tài sàn tài chính và ßQ' phài trà tài chính: 

Bãng duÓ'i dây trình bày gi且仕i ghi sô và giá tri hgp lý cùa các cõng CI,l tài chính duQ'c trình bày trong báo cáo tài ch í咄 cùaCδng ty，

- Phåi thu 划1ách h位19

- Phài thu kI泊c

tiên 

- Tài sàn tài chí叫1 k1泊c

TÓNGCÙNG 

NQ'ph晶i trå tài chính 

- Vay và nQ' 

- Phài trà nguÒ'i bán 
- Khoàn phái tr益， phài llQP kIlác và 

chi phí phài trà 

Giá trj ~hi sÔ 

30/06/2016 

Giá tri 

29,321 ,875 ,741 

192,083,303,977 

1 J ,368,546,951 

17,634,059,372 

250且也巫生041

102,557,000,000 

28,446,358,757 

130 ,198,549,030 

DI}' phòng 

(12,505,524,020) 

(171 ,596,341,486) 

(15,837,936 ,719) 

(199，9逆差也，225)

。1/01/2016

Giá tri 

26,253,729,161 

194,698,962,346 

19,388,228,198 

20 ,197 ,478,272 

260，53坐坐，977

102,557,000,000 

29 ,481 ,884,200 

11 7 ,702,287,177 

DI! phòng 

( 12,505,524,020) 

(17 1,596,341 ,486) 

(15 ,837,936,7 19) 

(199,939,802,225) 

Mãu sÔ B 09 - DN 

Ðo'n vj tính: Ðõng Vi~t Nam 

Giá tr迪且立

30/06/2016 

16,816,351,721 

20,486,962,491 

11 ,368,546,951 

1,796,122,653 

50丘笠還主816

102,557,000,000 

28,446 ,358,757 

130,198,549,030 

。1/01/2016

13,748,205,141 

23,102,620,860 

19,388,228 ,198 

4,359,541,553 

60乏些2至，752

102,557,000,000 

29,481 ,884,200 

117 ,702,287,177 

TÔNGCQNG 261,201,907,787 - 249,741,171,377 - 261 ，201，907，7~7 249J74!,I71,377 

Giá tri hQ'p lý cùa các tài sàn tài chí吋1 và nQ' phåi trà tài chí叫1 duσc phàn ánh theo giá tri mà công Cl,l tài chính có thê chuyên dδi trong mQt giao dich hi~n t早i gifra các bên tham 
gia, ngo字i trÌ1 tnrÒ'ng hgp bãt bu申c phài bán ho草c thanh lý , 

Công ty sù dl,mg phl10ng pháp và già dinh sau dây dl1Q'c dùng dê l1Ó'c tính g iá tri hQ'p lý: 

Giá 仕i hgp lý cùa tiên m草t và tiên gùi ngãn h叭， các khoán phài thu khách hàng, các khoàn phài 訂à nguÒ'i bán và nQ' phài tfà ngãn h~n kIl孟C tl1σngduσng vói giá tfj ghi sô cùa 
các khoàn m\lC này do nhfrng cõng cυ này có k夕 h~n ng通n ，

Ngo~ i trCr các khoàn (fê c~p δ trên， giii tJ'! hQ'p lý c帥的 i s :1n tà i chính và n9' phài tfá tài chí曲 dài h~n chua duQ'c dánh giá và xác dinh mQt c孟.ch chí吋1 thÚ'c vào ngày 30 tháng 06 
nãm 20 16 và 3 1 th{tng 12 n1\111 20 I 另， 'I'uy nhiên. Ban '1冶ng Giám dôc Cδng ty dánh gi孟 giá trj hQ'p lý cùa các tài sàn tài chính và nQ' phài trà tài chí叫1 này 泌的ng có khác bi~t 
tJ'Qng y6u so vói L\i{t trj ghi s0 v:ìo ngày k已t thlic l\1\m tiì i chính , 

( ',11 ，111 1\'/1""川'， 11叫\ /,1 ' ，，1 ， ，1川"1， ， 句 ， 1/,,11111 . 01, 11,1" , ,!" ,,), , ""," Trollg 32 




