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CÔNGTYCÒPHλNFULLPOWER Mãu s6 B 01 - DN 

BÁNG cÂN ÐÓI KÉ TOÁN 

T{li ngày 30 tháng 9 nãm 2016 Ðcm vi tính: Ðông Vi~t Nam 

TAISAN Mã sÔ Thuyêt 
SO minh 30/09/2016 。110112016

A. TAI SAN NGAN HAN 100 74,712,870,932 86,820,929,905 

L Tiên và các khoån ttrO'ng ðlfO'ng tiên 110 V.01 10,977,136,014 19,388,228,198 
1. Tiên 111 862,136,014 9,388,228,198 
2. Các kho缸1 的σng dUOi1g tiên 112 10,115,000,000 10,000,000,000 

n. Ðâu t叮 tài chính ngãn h個 120 

1. ChÚTlg khoán kinh doanh 121 

2. D1,( phòng gi扭1 giá ch的gkho的 kinh do位ùl 122 

3. Ðâu tu n[m giù dên ngày dåo híltl 123 
"f 
h戶

ill. Các khoån phåi thu ng五nh宇n 130 34,762,517,062 41,966,618,491 
1. Phài thu ng街1 h敏1 cùa khách hàng 13 1 V.03 28,085,430,652 26,253,729,161 
2. Trà 甘uác cho ng吋i b個 ng加 han 132 V.04 30,137,524,794 29,907,968,094 

3. Phài thu n(l i b申 ng[n híltl 133 

4. Phài thu theo tiên d(l KH hσp dÔng xây d仰g 134 

5. Phài thu vê cho vay ng泌 han 135 

6. Phài thu ng街1h串n khác 136 V.05 208,310,242,549 212,835,939,818 :站L 
7. D\I phòng phài thu ng[n h恆1 她的 dòi 137 V.3,4,5 (231 ,804,965,883) (227 ,065,303,532) 

8. Tài s紅1 thiêu chò xù lý 139 34,284,950 34,284,950 

1\'. Hàng tÔn kho 140 V.07 27,662,601,254 21,779,282,098 

L H街19 tôn kho 141 27,662,601 ,254 2 1,779,282,098 

2. D1,( phòng gi釘n giáh祉19 tôn 泌10 149 

Tài sån ng量n h~n khác 150 1,310,616,602 3,686,801,118 
:. Chi phí叫 truác ngãn h胡 151 

~. Thuê GTGT dUÇlc khâu tnÌ 152 1,101,831 ,487 3,478,0 16,003 

3. Thuê và các khoàn khác phài thu Nhà nuác 153 V.13 208,785, Ll 5 208,785,115 

.! Giao dich mua b卸 l卒i trái phi已u Chính ph白 154 

5. Tài s但 ng[n híltl khác 155 

TAISAN Mãsô 反 Tuhuuynent 30/09/2016 01101/2016 

B. TAI SAN DAI HAN 200 9,836,055,660 10,031,986,911 

:. Các khoån phå i thu dài h~n 210 2,017,010,800 2,060,500,800 

!. Phài thu dài h但1 cùa khách h祉19 211 

:!. Trà truác cho nguèri bán dài h早n 212 
3. Vôn kinh doanh å dan vi 甘1，(c thu i;ìc 213 
.!. Phài thu ni;ìi bi;ì dài h制1 214 

5 Phài thu vê cho vay dài híltl 2 15 

~ Phái thu dài híltl khác 2 16 V.05 2,017,0 10,800 2,060,500,800 
- D1,( phòng phài thu dài h敏1 khó dòi 219 

G. Tài sån cÔ ðinh 220 4,825,874,155 5,595,348,244 
• Tài s的 cõ dinl】 h飢1 hình 22 1 V.09 4,825,874,155 5,595,348,244 

- Nguyên giá 222 33,6 90,359,492 33， 69α359，492 

- Giá tri hao mδn luÿ kê 223 (28，864，485，33η (28,095,011,248) 

Trallg I 
báo cåo tài chính là phân không thê tách rài cua báo cáo này. 



CÔNGTYCÒPHλN FULLPOWER 

BÁNG cÂN DÔI KÉ TOÁN 

Tr;lÎ ngày 30 tháng 9 nãm 2016 
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111. Bãt ðQng s3n dâu tu. 

- Nguyên gi孟

- Giá tri hao mòn 1uy kê 

IV. Tài sãn dÕ' dang dài h♀n 

1. Chi phí 5ån xuãt, kinh doanh dδdang dài híU1 

2. Chi phí xây d lJl1g CCJ bån dδdang 

V. Ðãu tu' tài chính dài han 

1. Ðâu tl1 vào công ty con 
2. Ðãu tl1 vào công ty liên doanh, liên kêt 

3. Ðâu tl1的p vðn vào åan vi khác 

4. D1,I' phòng åãu tl1 t剖 chính dài han 
5. Ðâu tl1 nâm giù åên ngày dáo h胡

VI. Tài s晶n dài han khác 

1. Chi phí trå tmác dài híU1 

2. Tài s的 thuê thu nh~p hoãn l~i 

3. Thiêt bi, v~t tu, ph l,l tùng thay thê dài h仰
4. Tài 5但 dài han kh直c

TÒNG CQNG T ÀI SÀN 

NGUÒNVÔN 

C. NQ PHAI TRA 

{. Ng ng益n h l;ln 

:. Phåi tr3 cho ngl1ài bán ngân h學n

三• Ngl1ài mua trå tiên tmác ng世1 h敏1

3. Thuê và các kho的 phåi nQp Nhà nl1Ó'c 

- Phài trå nguài lao dQng 

三Chi phí phåi trå ng釘1 h但1

;; Phåi trå nQi bQ ng釘1 h敏1

一_ Phài 甘à theo ti是n dQ KHhσp åðng xây dlJl1g 

Doanh thu ch l1a th1,l'C hi~n ng加 híU1

Phåi 甘à ngân híU1 khác 

可 \'ay và nσthuê tài chính ng加 han

1. D1,r phòng phåi 訂ång釘1 h羽1

三。哼， 划len thl1的g， phúc IÇYi 

玉 。于 bình ôn giá 
:.t. Giao dich mua b釘11串i trái phiêu Chi叫1 phù 

dài han 

roo lài ch(llh là phâll khôllg lhê lách rùi clÍa báo cáo này. 

Mãu s6 B 01 - DN 

Dσn vi tính: Dõng Vi~t Nam 

224 

225 
226 

227 

228 
229 

230 
23 1 

232 

240 V.08 

241 ~ 、

242 ';, t 

250 V.02 、F、i:

251 
252 

253 326,192,000,000 326, 192,000,000 
254 (326,192,000,000) (326, 192,000,000) 

I、‘T、導E -255 

260 2,993,170,705 2,376,137,867 
261 V. lO 2,993 ,170,705 2,376, 137,867 
262 
263 

268 

270 84,548,926,592 96,852,916,816 

MS SOTEhnuinyh 6t 30/09/2016 。1/01/2016

300 357,378,702,875 352,855,990,909 

310 357,378,702,875 352,855,990,909 
3 11 V.ll 27,269,625,477 29,481 ,884,200 

312 V.12 37,499,213,378 39,866,234,522 

3 13 V.13 13,510,748 2 1,800,992 
3 14 303,385,316 469,506,970 
315 V.14 55 ,679,337,888 57,878,126,061 
316 

317 3,746,842,153 

3 18 

3 19 V.15 131 ,219,787,9 15 122,529,595,091 
320 V.16 101 ,647,000,000 102,557,000,000 
321 

322 5 1,843,073 
323 

324 

330 

Tr，αIlg 2 



Mãu sÔ B 01 - DN CÔNG TY CÓ PHÀN FULL POWER 

BÀNG cÂN ÐÔI K豆 TOÁN

Dσ'11 vj tính: Ðông Vi~t Nam 
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Tq.i ng句 30 tháng 9 nãm 20/6 

331 

332 

333 

334 

335 

336 

337 

338 

339 

340 

341 

342 

343 

1. Phåi trà nguài b釘1 dài h制

2. Nguài mua trà tiên truác dài h但1

3. Chi phí phåi trå dài h♀n 

4. Phåi 悅 nQi bQ vê vðn kinh doanb 

5. Phài trà n申i bQ dài hl;lIl 

6. Do缸ùl thu chua th l,l'c hiçn dài h祖

7. Phài 甘à dài h制1 划lác

8. Vay và nQ' thuê tài chính dài h但1

9. Trái phiêu chuyên dôi 

10. CÔ phiêu t!U個

11. Thuê thu nh~p hoãn I(li phài 甘a

12. DI,l' phòng phài trà d孟i h制1

13. Quy phát triên 岫oa hQc và công ngM 

NGUÒNVÔN 01/01/2016 30/09/2016 
Thuyêt 

minh 
Mãsð 

(256,003,074,093) 

(2.56,003,074,093) 
329,999,910,000 

329,999,910,000 

(272,829,776,283) 

(272,829,776,283) 
329,999,910,000 
329,999,910,000 

V.17 

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 , 160,439,244,443) 
(1 ,143,612,542,253) 

(16,826,702,190) 

400 

410 
411 
411a 

411b 

412 

413 

414 

415 

416 
417 

418 
419 

420 

421 
421a 
421b 
422 

VÔn chù sÕ' h甘u

Vδn g6p cùa chù sδhùu 

- CÕ phi已u phð thông c6 quyên bi已u quyêt 
- CÔ phiêu uu dãi 

2. Tb?ng du vôn cδph釘1

3. Quyên chQn chuyên dôi trái phi缸

4回 Vôn khác cùa chù 50 hùu 

5. CÔ phiêu quy 
6. Chênh lçch dánh giå I早i tài s釘1

7. Chênh lçch tý giá hði doái 

8. Quy dâu tu phát triên 
9. Quy hô trσ5ãp xêp doanh nghiêp 

10. Quy khác thuQc vôn chù sδhÙ'u 

11. Lσi nhu在n sau thuê chua ph紐 phði
- LNST chua phãn phôi lùy kê d是n cuði k夕甘uác

- LNST chua phân phði k夕 n孟y
12. NguÔn vðn dâu tu XDCB 

VÓN CHÛ SÖ HÛ"U D. 

1. 

430 

431 

432 

NguÔn kinh phf, quy khác 

Nguôn kinh phí 
Nguôn kinh phí dã hlnh th釘lh TSCÐ 

El2 

96,852,916,816 84,548,926,592 440 

K已 to直n tr叮缸19

心~

TÓNG CONG NGUÒN VÓN 

Ng叮òil事p biêu 
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Trallg 3 

L宜 QUÓC THÀNH VINH 

báo cáo tdi ch(lIh là pluin khõng thé tách rùi cùa báo cáo này. 



Mh .áB02- DN CÔNG TY CÓ PHÀN FULL POWER 

BÁO CÁO KßT QUÀ HO.:\T ÐQNG KINH DOANH 

Cho kjl kIf lOán 9 rhállg ddu nõm 2016 Ðan 叮 rính: Ððng Vifr Nam 

9 tháng dilu n且m
2015 

66,504,9 16,439 

66,504,916,439 
60,735,086 ,222 

5,769,830,217 

9 tháng d!ìu nlim 
2016 

69,549,637,380 

69,549,637,380 
64,742,148,060 

4,807,489,320 

Quý 03/20 15 

32,889,852,152 

32,889,852,152 
31 ,718.537,735 

1,171,314,417 

Quý 03/2016 

19,547,579,733 

19,547,579,733 
16,711,192,905 

2,836,386,828 

Thuyêt Mã sõ ----.-
mmn 
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CHiTI企U

L Doa吋I thu bán hàng và cung câp djch V\l 

2. Các kho仙 g訂n 甘(r doanh thu 

3. Doanh thu thuân v在 bán hàng và cung câp djch V\ 

4. Giá v6n hàng bán 

5. LQi nhu~n gqp vê bán hàng và cung câp djch v 
(20 = 10 -11) 

819,152,609 
8,211 ,605,173 
5,566,044,605 

1,672.330,744 
5,723,022,220 
5,722,982,209 

﹒
肉
，
A
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，
戶
，

12,233,286,906 

(13,855,909,253) 

15,379.072,872 

(14,622,275,028) 

241 ,535,178 
1,916.07 1.522 

1,914,931 ,386 

3,231 ,754,209 

(3,734,976,136) 

128,172,991 

1,920,866,141 
1,920,826,130 

VI.04 
VI.05 

1,858,445,882 

(814,752,204) 

V I.06 

-
i

呵
，
。、
3

，
、J
Z
O
A

U

呵
，
-
呵
，
“
呦，
色
，
-
n
J
甸
甸

3

6. Dωnh thu hoat d(ìng tài chí:他

7. Chi phf tài chf:叫1

Trongdó. Chi phí lãi vay 

8. Chi phí bán hàng 
9. Chi phí qu細 1ý doanh nghiêp 

10. LQi nhu學n thulìn tù- ho串t dqng kinb doanb 
(30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)) 

l區
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'
，
、
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1
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8,677,769,811 
9,446.946,674 

(769,176,863) 

(14,625,086,116) 

1,012,424,234 

3,216,851 ,396 

(2,204,427,162) 

(16,826,702,190) 

8,201.278,833 

6,642,597,280 

1,558,681,553 

(2,176,294,583) 

535,986,029 

2,650,768,893 

(2,114,782,864) 

(2,929,535,068) 

VI.07 
V l.08 

'
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1LηlU nhäp khác 
12. Chi phf khác 

13.L們 nhu串n khác (40 = 31 - 32) 

14. Tlìng 1Q'i nhu~n k是 toán tnrÓ'c thu是
(50 = 30 + 40) 

dFS 

VI.09 '
l

內
，&
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Z
J
P
3
'

。 (14，6詣，0衍，116)

(443) 

(443) 

(16,826,702,190) 

(510) 

(2,176,294,583) 

(66) 

(66) 

(2,929,535,068) 

(89) 

(89) 

VI.l1 

VI.ll 

70 

71 

的. Chi phf thuê TNDN hiên hành 
16. Chi phf thuê TNDN h。在n lai 

17. LQ'i nbu車n sau tbuê thu nh~p doanb nghiçp 
(60 = 50 - 51 -52) 

18. Lãi cσ bãn trên cÔ pbi是u

19. Lãi suy giãm trên cô pbi是u

Tro t1g4 

LÊ QUÓC THÀNH VINH 

NgIlÒ'i l~p biêu 

Od叫L-

W CÓO Idi ch{nh Ià phðn kJUj，咕咐 lách耐 clÌa báo c帥 nåy.



Mãu sð B 03 - DN CÔNG TY CÓ PHÂN FULL POWER 

BÁO CÁO Ll1U CHUY宜NTI宜NT:'::

Theo phuang pháp gián tiêp) 

Dσn vj tính . Dông Viçt Nam Cho 妙 kê toán 9 tháng ðâu nãm 2016 
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(14,625,086,116) 

(241 ,535,149) 

5,566,044,605 

(8,140,058,557) 

(1 1,601 ,868,289) 

(10,634,027,518) 

1,160,518,103 

(16,826,702,190) 

(127,607,443) 

1,920,826,130 

(14,264,009,414) 

4,049,121 ,024 

5,883,319,156 

769,474,089 V.08 

Vl.6 

VI.5 

Vl.5 

L LUlJ CHUYÊN TI宜N TU HO~ T ÐQNG阻NHDOANH

01 

02 

03 

4567 nunununu 

lO 

08 

09 

16,404,394,885 

416,092,042 

( 163,000,000) 

(3,590,097,556) 

(617,032,838) 
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1. LQ'i nhu~n tr叮&c thu益

二。iêu chinh cho các khoan : 

- Khâu hao tài sàn cδdjnh và bât dQng sàn dâu 仙

- C孟c khoàn dg phòng 

- Lãi, lÔ chê叫1 l~ch cy giá hôi doái do dánh giá l\\i các 
khoàn mυc tiên t~ có gδc ngo早i t~ 

- Lãi, lÔ tù ho孕t dQng dâu tu 

- Chi phí lãi vay 

- Các khoån diêu chinh khác 
三 LQ'i nhu~n tir ho~t ðQng kinh doanh tnr&c thay ðÔi 

vÔn lu-u ðQng 

- Tãng (-), giåm (+) các khoån phåi thu 

- Tãng (.), giåm (+) hàng tôn kho 

- Tãng (+), giåm (.) các khoàn phåi trà 
không kê lãi vay phåi t的， thuê thu nh~p 

phåi nÇìp) 

- T孟ng (.), giàm (+) chi phí trå truÓ'c 

- Tãng (.), giàm (+)出的g khoán kinh doanh 

- Tiên lãi vay dã trå 

- Thuê thu nMp doanh nghi~p dã nÇìp 

- Tiên thu khác tù ho\\t âÇìng kinh doa吋1

- Tiên chi kh泌的 ho早t dQng kinh doa叫1

Ltru chuy缸 tiên thuãn t全 ho抖的ng kinh doanh (13,718,467,437) 

(861,863,636) 

(8,538,699,627) 20 

234 
內J
b
弓
，L

弓
，
“

21 

241 ,535,149 

Trallg 5 

( 620,328,487) 

127,607;443 

127,607,443 
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LUlJ CHUY宜NTI宜N TU HO~T ÐQNG ÐÂU Tlf 

了iên chi dê mua sãm, xây dVng TSCÐ và các TSDH 
...n.ac 

一了iên thu t訂 thanh 1夕， nhuçmg bán TSCÐ và các TSDH 
且孟c

了iên chi cho vay, mua các cδng Cv nσcùa dσn vj khác 

了iên thu hδi cho vay, b紅1 1早i các cδng cυnσcùa dσn 
khác 

了ìên chi dâu tu góp vδn vào dαn vj khác 

了這n thu hôi dâu tu góp vôn våo dan vj kl泊c

• r是n thu 的 lãi cho vay, cδtúc và lÇl'i nhu~ duÇl'C chia 

;:_I!'I] chuy臼 tiên thuãn tir ho~t 的ng ð i1u tu. 

~~~~~M~W.~~~~~~~ 



Mãu sÔ B 03 - DN CÔNGTYCÒPHÀNFULLPOWER 

BÁO CÁO LUU CHUYEN TI宜NTÊ

(Theo phuσng pháp gián tiêp) 

Dσn vj tính: Ðδng Vi~t Nαm Cho ky kê toán 夕 tháng aâu nðm 2016 
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(14,338,795,924) 

37,956,270,209 

(8,411,092,184) 

19,388,228,198 

III. Llfu CHUY豆N T1ÊN TÜHO~TÐQNG TÀI CHÍNH 

31 

32 

40 

61 

60 

司
令d
A

峙
，
、
M

正
U

q
J

句
3

司3

司
J

50 

1. Ti主n thu t訂 phát hà吋1 c6 phiêu, nh~ vðn góp cùa CSH 

2. Tiên trà l",-i v6n góp cho các chù sà hfru, mua 1早i cô 
phiêu cùa doanh nghi~p dã phát hà叫1

3. Tiên thu tÌI di vay 

4. Tiên trà nq gôc vay 

5. Tiên 甘à nq gôc thuê tài chí.吋l

6. Cδt(rc， lqi nhu~n dã trà cho chù sà hfru 

Ltru chuy缸 tiên thuãn t趾 ho~t ðQng tài chính 

Ltru chuyên tiên tbuãn trong k夕 (50 = 20+ 30 + 40) 

Tiên v益 t叮O"ng ð叮σng tiên ðãu kjr 

Anh huàng cùa thay dδi tý giá hôi doái quy dδi ngo亭l

tê 

Tiên và ttrong ðtrO"ßg tiên cuÔi kjr (70 = 50+60+61) 23,617,474,285 10,977,136,014 70 

Trang 6 

ob n '
σ
 

wu r-
et n 'a hv et 

es
c 

k 

一九~
L盒QUÓC THÀNH VINH 

. 垂I minh báo cáo lòi chính lò phân không Ihê lách rèti cùa báo cáo nòy 

Ngtrò.i I~p biêu 

N 

L

m 

m

y 

1
似
凡U

M

'",

-A

f
>

HT AO T 



可司司司'"

M~u sÔ B 09 - DN CÔNG TY CÖ PHÀN FULL POWER 

BÁN THUYÉT MINH BÁO CÁO T ÀI CHÍNH 

Dσn v; tính: Ðông Vi~l Nam Chok少 kê toán 9 tháng ââu nãm 2016 

1. Ð~C ÐIÈM HO~T ÐONG CUA DOANH NGHI~P 

1. H'mh thÚ"c sÒ" hfru vÔn: V6n c6 phân. 

2. Lính v,!c kinh doanh: xây d t,rng 

一
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3. HOl.lt dQng chính cua Công ty: 

Thiêt kê thi công 1孟pâ草t h~ thông âi~n cδng nghiçp 仕ong 吋là máy và các tòa nhà d訂1 dυng， hÇ thδng câp thoát ntråc, hÇ 

thông 1早曲，甘甜g 甘í n9i ngo早i thât, sân vuàn; Nh~p khâu các v車t tu thiêt bi trong nuåc chua sàn xuât âuÇYc âê phυc V\l thi 
công các công 虹、ình trúng thâu; Sàn xuât và lãp dì_ít 的 diêu 組討ên， hQp nôi diçn, máng cáp, thang cáp, ngã rë, ti treo và các 
phυkiçn âi但他ác; Xây d1,Ing dlIèmg dây trung thê và tr平m biên di~n dên 35KV; Gia công cãt，的n， san phù bê m草tkim
10早i; Thiêt kê thi công và sån xuât các phυkiçn 6ng công nghiçp, v~t 1içu cách nhiçt, bÔn ch1Ía áp It,rc bãng kim 10亭i; Thi已t
kê thi công và sån xuât máy móc 也i在t bi d祉19 cho nâng h車， bôc dδvà v~n chuyên hàng hóa; Thiêt kê và xây d t,rng c且c công 
甘ình cδng nghiçp và d街1 dυng; Nghiên cÚ'u umn 甘δng và kinh doanh cây cành, hoa bonsai và cây công nghiçp; Thi cδng 

- . " .. '" . 'f :.. :........... ，‘'、lãp â ì_ít hç thδng phòng cháy chiía cháy, hç thông chông d9t 吋l~p cho các công 甘、ình dân d\lng và công nghiçp; Sån xuât 
kinh doanh hç thδng chδng dõ ph\lc vυcho công 甘、ình xây d1,Ing tâng hâm; Sån xuât b谷的ng， các éâu kiçn bãng bê -的ng;

Sàn xuât khung cÙ'a, tuàng rào bãng kim 10斜; Sàn xuât gi訂1 giáo, côt pha, các m草th訂19 甘ang 仕í nQi thât bãng gδ; Gia công 
thép; Sån xuât khung kèo (吋là tiên chê); Sån xuât gia công các 10學i dá; Ðâu tu ki凶1 do街Ùl Cσsδhé;l tâng t平i khu công 
nghi旬， cυm công nghiçp，她lU công nghç cao (gQi t孟t là dâu tu khu công nghiçp); Ðâu tu xây d t,rng truàng kÿ血u車t xây 

.... ........ ......泣，

d t,rng; Ki吋1 doanh bât âQng sån (ââu tu t早o l~p 叫尬， công trình xây dυng dê bán, cho thuê, cho thuê mua; dâu tu cåi té;lo dât 
và dâu tu các cδng 的.nh trên dât thuê dê cho thuê lé;li dât dã c6 h♀ tâng); Ki叫1 doa叫1 dich vυbât dQng sàn (dich V\l môi giåi 
bât âQng sån, djch V\l dinh giá bât dQng sàn, dich v\l sàn giao djch bât dQng sån, dich v\l tu vân bât dQng sån, dich v\l dâu 
giá bât dQng sàn, dich vυquàng cáo bât dQng sàn, dich vυquàn lý bât dQng sån) 

4. Chu 峙 sãn xuãt, kinh doanh thô月曲的rng.

Chu k夕 sån xu缸， kinh doanh cùa Cδng ty kéo dài 甘ong vòng 12 tháng theo nãm tài chính thδng thuàng bãt dâu tÌI ngày 01 
tháng 01 âên ngày 3 1 tháng 12. 

,. ，旬- -~ 5. 的c diêm hOl.lt dQng cùa doanh nghi~p trong nãm tài chính có ãnh htrÒ"ng dên b的 cáo tài ch包h: không có. 

6. TÔng sÔ nhân viên dên ngày 30 tháng 09 n量m 2016: 27 nhân viên. (Ngày 31 tháng 12 nãm 2015: 49 nhân viên) 

- . Tuyên bÔ vê khã n逼og so sánh thông tio t rên Báo cáo tài chính 

Viçc 1t,ra chQn sδ liçu và thδng tin cân phài tr、ình bày 仕ong báo cáo tài chính duÇYc tht,rc hiçn theo nguyên tãc có thê so sánh 
âuÇYc gi üa các )φkê toán tuang 的g.

立 NIÊN ÐQ KÉ TOÁN，。σN VJ TI宜N T~ sú' Dl)NG TRONG K盈 TOÁN

1. Niên dQ kê toán 

Niên d9 kê to的 cùa Cδng ty bãt d卸的 ngày 01 th卸g 01 và kêt thúc ngày 31 tháng 12 hàng n加J.

1. Ðσn vj ti色n tç sU' d\lng trong kê toán 

的ng Viçt Nam (VND) duÇYc S11 dυng làm dcm vi tiên tç 峙的i 泊的 toán

;立 CHUÀN MVC V À CH直 ÐQ KÉ TOÁN ÁP Dl)NG 

~. Ch益的 k后 to仙過p d\lng 

Cδng ty áp d\lng C的 di) kê t。但 do位lh nghiçp Vi~t Nam 出eo hu加g dân té;li Thδng tu s6 200/2014汀T-BTC âuÇYc Bi) Tài 
chính Viçt Nam ban h祉lh ngày 22/12/2014, thay thê cho Chê â9 kê t。但 do位lh nghiçp ban h祉由 theo Quyêt âinh sô 
15/2006/QÐ-BTC ngày 20/3/2006 cùa Bi)甘uångBδTài chính và Thông tu sô 244/2009!TT-BTC ngày 31 /1 2/2009 C白aBi)

T孟i chính. 

Trang 7 、il minh này /à b(5 phQn hσ'p Ihàllh các Báo cáo lài chfllh 



Mãu sÔ B 09 - DN CÔNG TY CÓ PHÀN FULL POWER 

BAN THUYET 1\位NH BAO CAO TAI CHINH 

Dσn vj tính: Ðõng Vi~t Nam 

2. Tuyên bÔ vê viçc tuân tbu chuãn m,!c kê toán và chê ðQ k已 toán.

Chúng tôi dã th\!'c hi~n công vi~c k已 toán 1車p và 甘、ình bày b孟o cáo tài chính theo các chuãn m1,fc k已 toán Vi~t Narn, ch已 dÔ
kê toán doa由 nghi~p Vi~t Nam và các quy dinh pháp lý có liên quan. Báo cáo tài chính dã duqc tr、ình bày mQt cách trung 
th1,fC và hqp lý 沾自由 hình tài chính, k是t quå kinh doa吋1 và các lu6ng tiên cùa doanh nghiçp. 

Viçc 11,fa chQn sδ Iiçu và thông tin cân phài trình bày 甘ong bàn Thuyêt minh báo cáo tài chính duqc th1,fC hi~n theo nguyên 
tãc trQng yêu quy dinh t早i chuân mυc kê toán Viçt Nam sô 21 "Trình bày Báo Cáo Tài Chính". 

Cho 妙 kê toán 9 tháng dâu nãm 2016 

~. CÁC CHÍNH SÁCH KÊ TOÁN ÁP Dl)NG 

'.. 

，
F
﹒
恥
、
"
，
.
"

1. Các lo~i ty giá hÔi ðoái áp d l)ng trong kê toán 

Cδng ty th1,fc hi~n quy d6i d6ng ngo平i t~ ra d的g Viçt Nam cãn cÚ' vào tY giá giao dich th1,fc tê và t夕 giá ghi s6 kê to釘1 .

~guy在nt量c xác ðjnh cy giá giao djch th'!c t已

Tât cå các giao dich bãng ngo平i tç phát si曲 trong kY (ghi 油加 nσphåi thu, nσphåi trå duqc th約1h t。但 ngay bãng ng。但 tç)

duσc h平ch toán theo t夕 giá th1,fc 的 t早i thòi diêm giao dich phát sinh. 

Sô du cuδik夕 cùa các khoån m\lC tiên tç (tiên, tuσngduσng tiên, các 的loån phåi thu và phåi 甘å， ngo~i 仕lr các khoan muc 
:rà truác cho nguòi b缸， nguòi mua 甘å tiên truác, chi phí trå tnrác, các khoån d車t CQC và các khoån doa咄 thu 咄~n truác) 

兵，、~、.._có gδc ngo平i tç duqc dánh giá 1早i theo tY giá giao dich th\fc tê công bõ t早i thòi diêm I~p báo cáo tài chính: 
An,wf 

- T夕 giá giao dich th \fC tê 的ü dánh gi且 l早i các 組loàn mυc tiên tç có gδc ngo亭i tç duqc ph訂110早i là tài sån: áp dυng theo tY 
giá mua ngo學i tç cùa Ngân h訪19 Ngo~i thuσng Viçt Nam . T夕 giá mua quy dôi t早i ngày 30/09/2016: 22.270 VND尺JSD.

- T夕 giá giao dich th1,fC tê khi dánh giá I串i các 划loån mυc tiên tç có gδc ngo串i tç duqc ph釘110早i là nq phåi 甘à: áp dυng the。
可 giá bán ngo平i tç cùa Ngân hàng Ngo平i thuσng Viçt Nam. T夕 giá bán quy dδi t學i ngày 30/09/2016: 22.270 VND八JSD.

Chê吋1 lçch tY giá phát sinh trong nãm 的 các giao dich bãng ngo平i tç duqc ghi nh~ vào kêt quà ho學t dQng kinh doanh. 
亡hê叫1 I~ch tY gi孟 do dánh gi孟 1平i c孟c khoån mυc tiên tç c6 gÔc ngo平i tç t早i ngày k已t thúc nãm tài chí叫1 sau khi bù 甘Ù' chênh 
」是ch t且ng và chênh I~ch giàm duqc ghi nh事n vào kêt quå ho平t dÔng kinh doanh. 

::'<ìguyên t孟c xác ðjnh t5' giá ghi sÔ k是 toán

巫i thu h6i các khoàn nσphåi thu, các khoån ký cu叭， ký quy ho~c thanh toán các khoàn nq phài 風聞ng ngo c;ti 吟， Cδng ty 
s:: dυng t夕 giá ghi sδth \fc tê dÍch danh. 

鄧lyên t垣c ghi nh~n các khoan tiên và tuσngðuσng tiên 

了'iên bao gδm tiên m草t t平i qu夕， tiên gùi ngân hàng 她的ng J寸 h切 và tiên dang chuyên. 
、

ζác khoàn tU'O'ßg ðu'O'ng ti缸 bao g6m các 他oàn tiên gùi có k:夕 h~n và các 油oàn dãu tu ngãn h早n có thòi han 的c 仙。ng
,:=-....i ba tháng, c6 tính thanh khoån cao, c6 khà nãng chuyên dÔi dê dàng th訂1h các luqng tiên xác dinh và khδng có 吋üêu 吋i
:: iIOng chuyên dδi th訂1h tiên. 

~yên t垣ck已 toán các khoàn ðãu tu' tài chính 

到y在n tãc kê toán các khoàn ðãu t l1 góp vÔn vào ðO'n vj 岫ác

k立即 dãu tu g6p vδn vào dan vi khác là khoàn dâu tu cùa Cô月 ty vào các d<Yn vi kl前c dê th\fC hiçn các d1,f án hqp tác 
aζ=..1 doanh. 

Trang 8 

二.. khoàn dãu 切 duqc ghi nh~n theo giá g缸， bao 的m các chi phí liên quan 甘υc ti已pd是n viçc dãu tu. ' 

~ trích I車p d1,f phòng duqc th1,fc hi~n cãn c白 vào kêt quå cùa các d1,f án hqp tác kinh doanh. 

~ này là bç ph';n h(1p Ihành các Báo cáo tài chính. 



Mâu sÔ B 09 - DN CÔNG TY CÕ PHÀN FULL POWER 

BÃN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Dσn vi tính: Ðông Vit?t Nam 

~. Nguyên t逼c ghi nh~n các khoan phai thu thuσng m lJi và phai thu khác: 

~guy在nt這c ghi nh~n các khoan phai thu: theo gi孟 gδc 甘ù d lJ phòng cho các khoàn phài thu khó dòi. 

:~ok夕 ki toán 9 tháng aÓu nãm 2016 

Viçc phân 10平i các khoàn phài thu là phài thu khách hàng, phài thu n9i b9 và phài thu khác tùy thu9c theo tính chât cùa giao 
dich phát sinh ho草c quan hç giùa Cδng ty và dôi tuσng phài thu. 

Phu.O'Ilg pháp l~p d l[ phòng phai thu kl泌的i: d lJ phòng phài thu khó dòi dUÇTc uÓ'c tính cho phân giá tri bi t5n thãt cùa 
c且c khoan nÇT phài thu và các khoàn dâu tu nãm giù dên ngày dáo h早n khác có bàn chât tuαng tl,l các kho的 phài thu khó có 
khà nãng thu hÔi dã quá h早n tha叫1 to釘1， chua quá h學n nhung có 趴在 尬的ng dòi duQ'c do khách nσ 恰恰ng có 划過 nãng thanh 
toán vì lâm vào tình 甘早ng phá sàn, dang làm thù t\lc giài t峙， mât tí帥， bò tr6n... 

: ~guyên t益c ghi nh~n hàng tÔn kho: 

~guy在nt益c ghi nh~n hàng tÔn kho: H訂港的n kho dUÇTC ghi 吋1~ theo giá gôc (-) tr訂 dlJ phòng giàm giá và dυphòng cho 
hàn皂 的n 划101δi thè肘， mât phâm chât. 
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Giá gÔc hàng tÔn kho ð叮f!c xác ðinh nhu- sau: 

- Nguyên li仙， v車t liçu, hàng hóa: bao gδm giá mua, chi phí v?n chuyên và các chi phí liên quan trl,lC tiêp khác ph且t sinh dê 
có dUÇTc hàng tôn khoδdia diêm và tr早ng thái hiçn t~i. 

- Chi phí sàn xuãt kinh doa吋1 dδdang: bao gôrn chi phí nguyên v車t liçu chí吋1， 叫法n công 甘I，IC tiêp và chi phí sån xuât 
、

chung phát s仕ùl 世ong quá tr、ình th l,lC hiçn xây 1且P các Cδng 甘、ình xây d lJng dδdang. 

PhU-O'Ilg pháp tính giá trj hàng tÔn 岫o:Nh卸 truÓ'C xuât t凹的

H liICh toán hàng tÔn kho: Phuang pháp kê 岫ai thuòng xuyên. 

Ph叮σng pháp l~p d l[ phòng giam giá hàng tÔn kho: DIJ phòng cho hàng tÔn kho dUÇTc trích l?p 凶1Ì giá tri thuân có th已
均C hiçn dUÇTc c ùa h抽g tôn 泌的叫lÒ han gi孟 gôc. Giá 甘i thuân c6 thê th lJC hi~n dUÇTc 1孟 giá bán u Ó'c tí油叫 di chi phí uÓ'c 
;::nh 品 hoàn th祉血 sàn phâm và chi phí bán hàng uÓ'c tính. SδdlJ phòng gi訕訕 giá hàng tδn kho 1晶晶 chê吋11~ch gi白a giá 的c
且ng tδn kho 1臼1 hσn giá 叫 thuân có thê thlJC hi~n ÔUσC cùa ch已ng. D t,r phòng giàm giá hàng tôn 蛤10 ÔUσc l?p cho tùng 
a車t hàng tôn kho có giá gôc 1的 hσn giá tri thuân có thê th lJC hi~n dUÇTC 

;guyên t孟c ghi nh~n và kllãu hao tài san cÔ ðjnh (TSCÐ): 

、.guyên tãc ghi nh~n TSCÐ hÜ'u hình: 

了.ll sàn cô di位1 hùu hình dUÇTC ghi 叫1?n theo nguyên giá 甘ù di (.) giá tri hao mòn lüy kê. Nguyên gi孟 là toàn bQ các chi phí 
=à do紅ùl nghi~p phài bò ra ô已 c6 dUÇTC tài sàn c6 ôinh tính ôên thòi diêm dua tài sàn dó vào tr亭ng tl1ái sãn sàng sù d1,lng 
:::.eo d lJ tính. Các chi phí phát sinh sau ghi nh?n ban dâu chi dUÇTC ghi tãng nguyên giá tài sàn cδ dinh nêu các chi phí n孟y
斗孟C chãn làm tãng lÇTi ích kinh tê trong tuang lai do sù dυng tài s扭曲 Các chi phí không thòa rnãn d iêu ki~n 甘ên duQ'c 
~的制 là chi phf trong Jφ. 

':::U tài sàn cô dinh dUÇTC b的 ho草cth約1h l夕， nguyên giá và khâu hao lüy kê ôuqc x位的 và bât k夕尬。如 lãi lð nào phát si吋1
-.: vi~c thanh lý ôêu dUÇTC tính vào thu nh?P hay chi phí trong k夕. 
.....c dinh nguyên giá trong t1Ìng truèmg hçrp 

三. sàn cô ainh hiéu hình mua sãm 

' ;uyên giá tài sàn c6 dinh bao g6m gi孟 rnua (釘釘(-) các khoàn duσC chiêt khâu thuang rn學i ho草c giàrn giá), các khoàn thuê 
&泊ng bao gδm các khoàn thuê dlIÇTC hoàn 1學i) và các chi phí liên quan tflJc tiêp dên viçc ôua tài sàn vào tr學ng thái sãn 
:::g sù d \lng, nhu chi phí lãp d訟， ch早y th函， chuyên gia v孟 các chi phí liên quan trυC ti在pkt泊c.

可..; sàn cð di叫1 hình thà吋1 do dâu tu xây d lJng theo phuσng th企c giao thâu, nguyên giá là giá quyêt t，。如 cδng trình dãu tu 
-: dlJ嗯， các chi phí liên quan tflJc tiêp khác v孟 lç phí truÓ'c 切 (nêu có). 

-_sàncδdinh là 叫1孟 c恥， V?t kiên trúc gãn liên vÓ'i quyên Slr d1,lng dãt thì gi á 叫 quyên Slr dυng dât dUÇ1c xác dinh riêng 
:~ và ghi 叫1?n là tài sàn cδdinh vδ hình. 

Trang 9 的 này là bç p ht)n hσ'P thànlr các Báo cáo tài chính 
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Cho k~戶 kê toán 9 tháng t1âu niím 2016 Dσn vj tính: Ðông Vit?t Nam 

6.2 PhU'σng pháp khâu hao TSCÐ 

Tài sàn cδdinh ôllqC khâu hao theo phllσng pháp âllèmg thãng dva 仕扭曲èYi gian sù d l,mg llác tính cùa tài sàn. ThèYi gian 
hüu dυng llác tính là thài gian mà tài sàn phát huy âllqC tác d l,mg cho sàn xuât kinh doanh. 

Thèri gian h Ü'u dl!-ng U'{Tc tính cúa các TSCÐ nhU' sau; 

Nhà xu{Tng, w,îl kiên trúc 

Máymóc， 的iêl bj 

Phu，σng /i.手n vt;în låi, truyên dân 

Thiêt bi, dυng c~ quån lý 

20 niím 

05-08 nãm 

06nãm 

05-06 niím 

7. Nguy是nt量c ghi nh~n chi phí xây dlplg cσbàn dÒ' dang: 

Chi phí xây d明19 cσbàn dδdang dllσc ghi 叫l~n theo giá gδc. Chi phí này bao gδm: chi phí mua sãm m出 tài sàn cδâinh， 

xây dVng mái ho草c s台a chüa, cài tl,iO, mδrông hay trang bi 1學 i ky thu~t cδng 汀ình.

Chi phí này dllqC kêt chuyên ghi tãng tài sàn khi công trình hoàn thàr曲， viçc nghiçm thu tông thê âã thvc hiçn xong, tài sàn 
dllqC bàn giao và â lIa vào tr早ng thái sãn sàng sù dυng. 

8. .Nguyên t這c ghi nh~n chi phí trà tmÓ'c 

Chi phí 甘á truác t早 i cδng ty bao gδm các chi phí thvc tê d直 phát sinh nhlIng c6 liên quan âên kêt quà ho亭tdδng ki凶1 doa吋1

cùa 吋liêu 峙 kê to釘1. Chi phí trà truác cùa công ty bao 的m các chi phí sau: Chi phí thuê d缸， chi phí công cυdυng C\.1 và 
các chi phí khác... 

PhllO'ng pháp phân bô chi phí 甘à truác: Viçc tính và ph組 bδchi phí trà trl1ác vào chí phí hOl,it âÔng ki的 doa的 tùng 峙

theo phllO'ng pháp âllàng thãng. Cãn c白 v孟o tính chât và mÚ'c â(> tùng 10早i chi phí mà c6 thèYi gian phân bô nhll sau: chi phí 
甘å tnrác ng孟n hl,in phân bδtrong vòng 12 tháng; chi phí 甘孟甘lIác dài h亭n phân bδt訂 12 tháng dên 36 tháng. 

9. Nguyên t通c ghi nh~n nQ' phãi trà 

Các khoán nq phài trà dllqC ghi nh~n theo nguyên giá và 他δng thâp hσn nghia V l,l phài thanh.toán 

Công ty thvc hiçn phân lol,ii các khoàn nq phài 甘à là phài trà nglIèYi b釘1， phài trà khác tùy thuôc theo tWJl chât cùa giao djch 
phát sinh ho草c quan hç giüa công ty và âôi tu加g phài 廿孟.

- ' ~ ..，:' . • ~ , ~ ~. . ,. ..._.:.. Các khoàn nq phåi trà dllQ'C theo dõi chi tiêt 也eo kY hl,in phài 仕à， dôi tll9'ng phài 仕à， lo早1 月uyên tç pÌlái trá (bao gôm viçc 
dánh giá 1學i nQ' phài trà thòa mãn dinh nghia các khoàn mυc tiên tç c6 gôc ngo平i tç) và các yêu 給他1ác the。 他u câu quàn lý 
cùa Cδng ty. 

T早i thèYi diêm 1卸 báo cáo tài chính, Công ty ghi nh~n ngay mÔt khoàn phài trå khi c6 các bãng chÚ'ng cho thây ffiÔt khoàn 
tôn thât có 凶à nãng chãc chãn xåy ra theo nguyên tãc th~n trQng. 

_~_ Nguyên t量c ghi nh~n vay 

Giá tri các khoan vay âlIσc ghi nh~n 泌的ng sδ tiên di vay cùa các ngân hàng，的 Chl比， cδng ty tài chính và các dδ1 tll9'ng 
khác. 

Các 的loán vay ðllσc theo dδi chi tiêt theo tùng âôi tlIσng cho vay, cho n9', tùng khê lIác vay n9' và tùng lOl,ii tài san vay n9'. 

、 J....:. Nguyên tãc ghi nh~n và vôn hoá các khoãn chi phí ði vay: 

~guyên t孟c ghi nh~n chi phí ði vay: lãi tiên vay và các chi phí khác phát si由 liên quan 回cti句品n các khoán vay cùa 
doω由 nghiçp âllσc ghi nh車n nhlI khoán chi phí sán Xll缸， kinh doa叫1 仕ong k夕， 仕訂 khi chi phí này phát sinh 的 các khoán 
vay liên quan 甘叭 tiêp d已n vi~c dâu tlI xây dVng ho草c sån xuãt tài sàn dδ dang dllQ'C t飢h vào giá 世i tài sàn âó (dll9'C v6n 
hóa) 划li có dù diêll kiçn quy dinh t早i chuân ffiVC kê toán sδ 16" Chi phí di vay". 

:.êr minh này là b(i phçn hσp rhành các Báo cáo rài chính Trollg 10 
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Cho ky kê toán 9 tháng ââu nãm 2016 Ðan vf tính: Ðõng Vi?t Nαm 

Ty l~ vÔn hóa du'Q'c sÙ' d l}ng dê xác djnh chi phí di vay 伽Q'c vÔn hóa trong Icy: Truàng hQ'p phát sinh c缸她loàn vôn 
vay chung, trong âó có sÙ' d l,lng cho m l,lC âích dâu tu xây d \1ng ho草C sàn xuât mÇìt tài sån dÓ' dang thì sδchi phí âi vay có âù 
âiêu kiçn vÔn hóa 甘ong m6i 峙的 toán âuσc xác 割的 theo t夕 lç vÔn hóa dÔi vÓ'i chi phí lü:y k已 bình quân gia quyên phát 
sinh cho viçc ââu tu xây d\Ing ho草c sån xuât tài sàn âó. Ty lç vôn hóa âuQ'c tính theo t夕 lç lãi suât bình quân gia quyên cùa 
các khoån vay chua 吋甘ong 峙 cùa doanh nghiçp. Chi phí â i vay duQ'c vôn hóa trong 峙尬。ng duQ'c vuσt qu屋 的ng sδchi 

phí di vay phát sinh trong Iφ 曲直

U. Nguyên t通c ghi nh~n chi phí phài trä: 

Chi phi phài 的 bao gδm chi phí lãi vay phài 品， chi phí công 甘ình và c孟c chi phí phài 仕àkh孟c... dã phát sinh 甘ong 峙 báo

cáo nhung th \1c tê chua chi trà. Các chi phí này duσc uÓ'c tính hQ'p lý d \1a trên các hσpdδng， thòa thu(in,... 

13. Nguyên t垣c ghi nh~n vÔn chu 買Õ' h函'u

Nguyên t ìÍ.c ghi nh~n vÔn góp cua ch函 sÕ' h酋u:

Vδn g6p cùa chù sÓ' híiu duQ'c hl出 th前ùl tù sδtiên dã g6p vôn ban d缸， góp bδsung cùa các cδ dδng. V卸 的p cùa chù sδ 
híiu âuQ'c ghi 曲事n theo sô vôn th\1C tê dã g6p bãng tiên ho草c bãng tài s如 tính theo mçnh giá cùa cδphiêu âã phát h孟曲 khi

mÓ'i th祉lh l(ip, ho草c huy dÇìng thêm dê mδrÇìng quy mô ho早t dÇìng cùa cδng ty. 

Nguyên t ìÍ.c ghi nh~n th尋ng dU' vÔn cÔ phãn. 

Th尋ng d叮 vÔn cÔ phãn: Phàn á叫1 耐loàn chê叫1 lçch tãng gi臼a giá phát hà凶1 cð phiêu so vÓ'i mçnh giá khi phát hà凶liân
且.:. • ^ • . .... 1 ..... . .. ._ ;. . . ~ 

dâu ho革c phát h訕訕 bδ sung cô phiêu và chê凶 lçch t孟嗯， giåm giíia sô tiên th\IC tê thu duQ'c so vÓ'i giá mua 1平i khi t孟i phát 
hành cδ phiêu quÿ. T凹的ghσp mua l:;ti cδphiêu dê hùy bδngay t早i ngày mua thì giá 剖 cδphiêu duQ'c ghi giàm nguδn vôn 

AA..' 
ki叫1 doa叫1 t早i ngày mua là giá th\1C tê mua I早 i và cüng phài ghi giàm nguôn vôn kinh doanh chi tiêt theo mçnh giá và phân 
th~ng du vδncδphân cùa cδphiêu mua 1早1.

.
、
、... 
、.. 
J 

2
.
J

、

4

2 

Nguyên t孟c ghi nh~n lQ'i nhu~n chu'a phân phÔi. 

Nguyên tãc ghi 叫1車n 1σi 叫lU(in chua phân phÔi: âuσc ghi 址l(in là sÔ lQ'i 吋lU(in (ho草c 16) tù kêt quà ho事t â Çìng kinh doanh 
cùa do位lh nghiçp sau khi tr訂 (-) chi phí thuê thu 的(ip do位由 nghiçp cùa I<Y hiçn hành v孟 các khoàn diêu chình do áp dυng 
hδi tô thay dôi chính sách kê toán và diêu chình hδi tô sai sót trQng yêu cùa các nãm truÓ'c. 

Viçc phân phδi lQ'i nhu(in duQ'c cãn c白 vào âiêu lç Cδng ty và thông qua Ð:;ti h9i 的ng cô dông hàng nãm. 

J:.J. Nguyên t ìÍ.c và phu'σng pháp ghi nh~n ])oanh thu và thu nh~p khác 

Nguy是nt孟c và ph叮O'IIg pháp ghi nb~n doanh thu hQ'p dÔng xây d l[ng 

Doanh thu cua hQ'p dÔng xây dl[ng bao gÔm: Doanh thu ban dâu duQ'c ghi nh(in trong hσp dðng; và các khoàn tãng, giàm 
khi th \1C hiçn hσpdδng， các khoàn tiên thuÓ'ng và các khoàn th紅lh to孟nld泊c nêu các khoàn này có ld泊 n這ng làm thay dôi 
doanh thu, và có thê xác djnh duQ'c mÇìt cách âáng tin c(iy. Doanh thu cùa hσp âông xây d \1ng âuσc xác âinh bãng giá trj 
hgp lý cùa các khoàn dã thu ho草c së thu duÇYc. Viçc xác âinh doa吋1 thu cùa hσp âông chiu tác âÇìng cùa 吋liêu y卸的 khδng

chãc chãn vì ch但g tu夕 thu9c vào các S\1 kiçn së xày ra 仕ongωcmg lai. Viçc uÓ'c tính thu的g phài âuQ'c sÙ'a âδi khi c孟c S\I 

kiçn âó phát sinh và 吋líing yêu tô 划lông chãc chãn duÇYc giài quyêt. Vì v車y， doanh thu cùa hÇYp dδng c6 thê tãng hay giàmδ 

tirng thà i k夕.

G趾世l~n doanh thu và chi phí cua hqp dÔng xây dl[ng dU'Q'c ghi nh~n theo 2 tm的g hQ'P sau: 

1. TmÒ'ng hqp hQ'p ðÔng xây d l[ng quy ð!nh nhà thãu dU'Q'c thanh toán theo tiên ðQ k是 ho:;tch: khi k已t quå th \IC hiçn 
hσpdδng xây d \Ing duσc uÓ'c tính m9t cách dáng tin c(iy， 出ì doa吋1 thu và chi phí liên quan âên hqp dδng duQ'c ghi nh(in 
mσng úng vái phân công viçc d在 hoàn thành do nhà thâu W xác â inh vào ngày 1卸 báo cáo必i chính mà không phl,l thuÇìc 
vào hóa dσn thanh toán theo tiên d9 kê ho早ch dã l(ip hay chua và sδtiên ghi trên hóa don là bao 吋liêu.

~ minh này là b吾 ph~n hçp Ihàllh các Báo cáo lài chíllh. Trallg 11 
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':::10 ky kê toán 9 tháng élâu nãm 2016 Ðan vj tính: Ðδng Vi~t Nam 

2. TmÒ'ng hQll hQ'p ðÔng xây d ,!ng quy ðjnh nhà thãu thanh toán theo giá trj kl的 hr仰g th",.c hi~n: khi k已t quà th\IC 

hiçn hqp d6ng xây d\Ing duσc xác dinh mQt cách dáng tin c車y và duqc khách hàng xác 曲祉， doanh thu và chi phí liên quan 
dên hσp dông duqc ghi 由扣 tuang 的g vái phân công viçc dã hoàn th祉ù1 duqc khách h祖g xác nh~n 甘ong 峙 phån á的

甘ên hóa dσn dã 1車p.

Dδi vái hσpdδng xây d\Ing giá cδ 割的， kêt quà cùa hqp dδng duqc uác tính mQt cách dáng tin c車y khi thòa mãn d6ng thÒ'i 
4 diêu k.iên: 1. Tδng doanh thu cùa hqp d6ng duqc tính tom ffiQt cách dáng tin c~y; 2. Doanh nghiçp thu duqc lqi ích k.inh 

時的 hqp dông; 3. Chi phí dê hoàn th前ù1 hqp dông và phân công vi~c dã ho孟n thà叫1 t早i thÒ'i diêm 1車p báo cáo tài chính ðuσc 
自由 tom mQt cách dáng tin c~y; 4. Các khoàn chi phí liên quan dên hσpdδng c6 thê xác dinh duqc 的 ràng và tính toán mQt 
cách dáng tin c~y dê tδng chi phí th\Ic tê cùa hσpðδng có thê so sánh duqc vái tδng d\I toán. 

Dδi vái hσpdδng xây dl!ng vái chi phí phυthêm， kêt quå cùa hqp dδng duqc uác tính mQt cách dáng tin c~y khi thδamãn 
dδng thài 2 diêu k.içn: 1. Doanh nghiçp thu duσc lqi ích k.inh tê tù hσpdδng; 2. Các khoàn chi phí liên quan dên hqp dδng 
c6 thê xác ðinh duqc rõ ràng và 丘油 tom mQt cách dáng tin c車ykhδng kê có duqc hoàn 仕à hay không. 

~guyên t孟c và phu.ong pháp ghi nh~n doanh thu ho~t ðQng tài chính 

Doanh thu ho早t dQng tài chí吋1 phån á吋1 doa叫1 thu tÌI tiên lãi và doanh thu ho平t dQng tài chính kh是c cùa doanh nghiçp (lãi 
chênh l~ch tY giá dã th\IC hiçn); 

Do位lh thu phát si叫1 tlÌ tiên lãi duqc ghi 吋l~n khi thòa mãn dδng thài 2 diêu k.içn: 1. C6 泌lå n直ng thu duσc Iqi ích tlÌ giao 
dich dó; 2. Doa吋1 thu duqc xác dinh t叮σngdδi ch這c chãn. 

- Tiên lãi duσc ghi nh~n trên cσsδthài gian và lãi suât th \Ic tê tlÌng k夕.

Khi隘的ng 血ê thu hδi mQt khoàn mà 甘uác dó dã ghi vào do位ù1也u thì khoàn c6 khà n加g 泌的ng thu hδi duqc ho~c không 
chãc chãn thu hôi duqc dó phài h亭ch toán vào chi phí phát sinh 仕ongk夕， 划1δng ghi giàm doanh thu. 

三 ~guyên tãc và phu.ong pháp ghi nh~n giá vÔn hàng bán 

Gi孟 vδn hàng b如 phån 釘ù1 giá th祉ù1 sàn xuât cùa sån phâm xây lãp h。但 thà咄缸ong 峙; và các chi phí 油ác duqc ghi 
址l~n vào gi孟 vδn ho~c ghi giåm giá vδn 世ong kY báo cáo. Giá vδn duqc ghi 曲事n t亭i thÒ'i diêm giao djch phát si曲 ho~c khi 
có kl泌的19 tuoog dôi chãc chãn së phát sinh trong tuang lai không phân bi~t dã chi tiên hay chua. Giá vôn h孟ng bán và 
doa曲 thu duqc ghi nl場ndδng thài theo nguyên tãc phù hqp. Các chi phí vuqt 甘ên múc tiêu hao bình thuàng duqc ghi 曲事n
:::lgay vào gi孟 vôn theo nguyên t通c th~ trQng. 

?可guyên t通c và phlfO"ng pháp ghi nh~n chi phí tài chính 

Chi phí tài chính bao gÔm: chi phí cho vay và di vay v的， Iô tY giá hδi doái và các kh。但 chi phí tài chi的他ác.

Khoån chi phí tài chính duqc ghi 的車n chi tiêt cho 的ng nQi dung chi phí khi th \IC tê phát sinh 仕ong kY v孟 duqc xác dinh 
:nQt cách dáng tin c~y khi có dây dù bàng chúng vê các khoån chi phí này 

-:- ~guyên tãc và phu.ong pháp ghi nh~n chi phí thu是 TNDN hi~n hành. 

~ phíthuê 也u nh車p do訂出 nghiçp hiçn hành là sδthuê thu 叫l~p doa吋1 nghiçp phài nQp tính 住在n thu nh車p chiu thuê 仕ong
;:.ãm và thuê suât thuê thu nh~p doanh nghiçp hiçn hà吋1.

Các khoån thuê phåi nQp ngân sách 叫治 nuóc së duqc quyêt t。但 cυthê vói cσquan thuê. Chê吋1 lçch giüa sδ thuê phåi nQp 
. :, :...., _.a .a,.!, 1 " I 11' :. 

:.3.eo sô sách và sô liçu kiêm 甘a quyêt toán së ðuσc diêu chinh khi có quyêt toán chính thúc vái cσquan thuê. 

亡恤ù1 sách thu已 theo nhüng diêu kiçn quy dinh cho Công ty kY kê toán nhu sau: 甸甸ng m的 thuê suãt thuê TNDN 20%. 

"iguy在n tãc ghi nh~n lãi trên cÔ phi缸

:.ãi ca bàn 住在n c6 phi是u duqc tính bãng cách lãy lqi 吋lU~n hOl[lc 16 phân b6 cho 晶 晶ng Sδ hüu c6 phiêu ph6 thông cùa 
'‘三 、:ðng ty sau khi 甘訂 di phân Quy 凶en thuδng và phúc lqi duqc trích I叩 trong kY chia cho sô luqng bình quân gia quyên cùa 

Ä cδphiêu phδthδng dang luu hành trong k夕.

minh này là bç ph4n hσp Ihành các Báo cáo tði chíllli Trollg 12 
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Mãu sÔ B 09 - DN CÔNG TY CÒ PHÀN FULL POWER 

BÁN THUYÉT MINH BÁO CÁO T ÀI CHÍNH 

Dσn vi tinh: Ðδng Vi?t Nam 

Lãi suy giàm trên cδphiêu duσc tính b孟ng cách chia lçri 叫mân ho孟c 1δ sau thuê ph訂lbδcho cδdông sδ hüu cδ phiêu phô 
“ ._ 且且.-舟， 且且

出ông cùa Công ty (sau khi dã diêu chình cho cô tlÍc cùa cô phiêu uu dãi c6 quyên chuyên âôi) cho sδluσng bình quân gia 
quyên cùa sδc6 phiêu ph6 thông âang luu hà曲 trong Jφvà s6 luçrng bình quân gia quyên cùa c6 phi是u ph6 thông së âuçrc 
pháth孟nh 甘ong truÒ'ng hσP tât cå các cô phiêu phδthông tiêm nàng có tác âQng suy giåm âêu âuσc chuyên thà叫1 Cδphiêu 

phô thông. 

Cho k)山 kêtoán 夕 tháng dâu nãm 2016 

凹. Công c\I tài chính 

Ghi nhân ban ô~u 

•• 
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戶
、
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1. 

Tài san tài chính 

Theo thông tu s6 210/2009汀T-BTC ngày 6 th飢g 11 nãm 2009 ("Thδng tu 210"), tài sàn tài chính âuçrc phân 10串i mQt cách 
phù hçrp, cho mυc âích thuyêt minh 仕ong các báo cáo tài chính, th訂1h tài sån tài ch ính âuçrc ghi 吋l~n theo giá trj hσp lý 

~ thông qua Báo cáo kêt quå ho早t dQng kinh do位1h， các 他lOån cho vay và phåi thu,. các 的loån dâu tu giü âên ngày dáo h~n và 
tài sån tài chính sàn sàng dê bán. Cδng ty quyêt âinh phân 10學i các tài sàn tài chính này t亭i thài âiêm ghi nh~n hìn âãu. 

;. ~l 

T早i thài âiêm ghi 叫1車n lân ââu, tài sån tài chính âuçrc xác âinh theo nguyên giá cQng vói chi phí giao dich 甘I!c tiêp có liên 
quan. 、
Các tài sån tài chính cùa cδng ty bao gôm tiên và các 泌的加 tiên gùi ng孟nh徊， các khoån pnåi thu khách hàng và phài thu 
U泊c.
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Nσ phài trå tài chí.吋1 theo ph早m vi cùa Thông tu 210, cho mυc âích thuyêt minh 甘ong các b孟oc孟o tài ιhính， duçrc phân 10學i
"" .~ A ..... " 1. m(>t cách phù hçrp th訕1h các kh。但 nçr phåi 甘å tài chính âuçrc ghi 吋1胡 thông qua Báo cáo kêt quà ho亭t dQng kinh doa吋1，

các khoàn nçr phài 仕å tài chính duçrc xác djnh theo gi矗仕i ph釘1 bô. Cδng ty xác âinh vi~c ph訂110平i các 泌的ån nçr phåi trå tài 
chính ~i thài diêm ghi nh~n lân dâu. 

Tât cà nçr phài trà tài ch加h âu仰的i nh~ ban dâu theo nguyên giá cQng vói các chi phí giao dich tf\fC tiêp có li在n qu凹，

Nσ phài trå tài chính cùa Công ty bao g6m các khoàn phåi trà nguài bán, các khoån phåi trà kl泊c ， nσvà vay. 

Giá tri sau ghi nh~n lãn ô~u 

Hi~n t學i khδng có yêu câu xác djnh I~i giá trj cùa các cδng c\l tài chính sau ghi 叫1車n ban dâu 

Bù trìr các công CI} tài chính 

Các tài sån tài chính và nσphåi 仕à tài chính duçrc bù trù và giá 叫 thuân së âtrσctr、ình bày 仕ên c孟c b孟o cáo tài chính nêu, và 
chì nêu, dσn vi có quyên hçrp pháp 也i h訂ù1 vi~c bù trù các giá tri dã duçrc ghi 叫咱n này và c6 Ý dinh bù 甘訂 trên cσsèr 

血u缸， ho~c thu duçrc các tài sån và tha的 toán nσphåi trå dông thÒ'i. 

Các bên liên quan 

Các bên liên quan là các doanh nghi~p， các cá nh鈕，甘I!C tiêp hay gián tiêp qua mQt hay nhiêu 甘ung gian, có quyên kiêm 
ωát ho草c chju SI! kiêm soát cùa Cδng ty. Các bên liên k缸， các cá 咄ân nào 仕I!c tiêp ho革c' gián tiêp nãm giü quy主n biêu 
quyêt và c6 ành hu釘19 dáng kê dôi vói Công 旬，叫1üng chÚ"c 甘ách quàn lý chù chδt nhu Tδng giám âôc, HQi âδngQu如叭，

前1üng th訂由 viên thân c扣 trong gia âình cùa 吋1üng cá 咄ân hoãc các bên liên kêt ho草cnl沿ng cδng ty iiên kêt vói cá 叫法n
này c口ng dtrçrc coi là các bên liên quan. Trong vi~c xem xét tùng mδi qu創1 h~ giüa các bên liên quan, bàn chât cùa mδi 

quan h~ duçrc ch白 Ý chlÍ khδng phåi là 蛤曲曲的 pháp lý. 

;'\guyên t孟c tr、ìnhb益y tài san, doanh thu, kêt quå kinh doanh theo bí) ph~n 

B(> ph~n kinh doanh bao gôm bQ ph~n theo lïnh vl!c kinh doanh và bQ ph~n theo khu vl!c dia lý. 

3(> ph~n theo lïnh vl!c kinh do位1h là m(>t bQ ph~n có thê phân bi~t âuσc cùa Công ty tham gia vào quá 甘、ình sån xuât ho~c 
: ung câp sån phâm , dich V l,l riêng 1忌 ， mQt nhóm các sån phâm ho草c các djch V\l có liên quan mà b(> pMn này có rùi ro và lçri 
.è:h ki吋1 tê kl泊c vói các bQ ph~n ki吋1 doanh khác. 

Trang 13 minh nðy là bØ pMn hçp thành các Báo cáo rài chính. 



M~u sÔ B 09 - DN CÔNG TY CÓ PHÂN FULL POWER 

BÁN THUYÊT MINH BÁO CÁO T ÀI CHÍNH 

Dσn vj tính: Ðông Vi~t Nam 

BQ ph車n theo khu Vl,lC dja lý là môt bÔ ph~n có thê phân bi~t duσc cùa Công ty tham gia vào quá 甘、ình sån xuât ho草c cung 
câp sån phâm, djch vυ 仕ong ph~m vi mQt môi truÒ'ng kinh tê C\l thê mà bÔ pMn này có rù i ro và 1qi ích kinh tê 划lác vái các 
bÔ ph~n kinh doa吋1 甘ong các môi t凹的19 ki叫1 tê kl泊c .

Y. THÔNG TIN BÓ SUNG CHO CÁC KHOÃN M()C TRÌNH BÀ Y TRONG BÃNG CÂN ÐÔI K直 TOÁN

0110112016 

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

9,315,762,811 

10,000,000,000 
10,000,000,000 

10,115,000,000 
10,115,000,000 

Các khoån t叮σngðu﹒σng tiên 

Tiên g白i có k夕 h♀n 3 tháng . 
、
.• 
甸

、
'

，
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l

19,388,228,198 10,977,136,014 CQng 

1. Ðãu tu. tài chính dài h串n: xem 仕ang 27 và 28. 

B
I

t
--e
4
. 

0110112016 

D" phòng Giá tri D l,I'phòng Giá tri 

Cho kj; kê toán 9 tháng ðâu nðm 2016 

30/09/2016 

862,136,014 
2,738,196 

859,397,818 

1. Tiên và các khoån tu'O'Og ðu'o'ng tiên 

Tiên 
Tiênm這t

Tiên 的i ngân hàng không 峙 h~n

30/09/2016 

(12,505,524,020) 26,253,729,161 (1 1,528,761 ,913) 28,0 85,430,652 

(4,140,800,000) 4,140,800,000 (4,140,800,000) 4,140,800,000 

(3,318,455,250) 3,318,455,250 (3 ,318,455,250) 3,318,455,250 

2,793,406,149 

6,873,168,992 

9， 12丸898， 770

工296，815，016

5,120,000,000 

10,209,360,386 

3. Phåi tbu ciía khách bàng 

Ngãn h~n 
Khách hàng trong nuác 

- Cty TNHH XD Quång 

Thành 

- CtyTNHH Cδng Trình 
Vlnh Ðúc 

-Cδng ty TNHH Rehab 
Jtalian Design 
- Can Sport Shoes 

Co. ,Ltd 

- Khách hàng khác (5,046,268,770) (4,069,506,663) 

(12,505,524,020) 26,253,729,161 (11,528,761,913) 28,085,430,652 CQng 

0110112016 30/09/2016 ~ Trå tnrÓ'c cho nguÒ'i bán 

(27,125,501,307) 

(27,125,501 ,307) 

(27,125,501,307) 

D" phòng 
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Giá tri 

(28,470,076,415) 

(28,470,076,415) 

(28,470,076,415) 

D" phòng 

30,137,524,794 

30,137,524,794 

Giá tri 

?可g逼n hl}n 

Nhà cung câp trong nuác 

30,137,524,794 CQng 

0110 lí20 16 30/09/2016 ~ Phåi thu khác 

(185,551,777,405) 
(17 1,596,341,486) 

( 13,536,982,919) 
(418,453 ,000) 

D" phòng 

212,835,939,818 
194,698,962,346 

16,862,401,817 

1,274,575,655 

Giá tri 

(189,923,626,755) 
(175,135,558,18 1) 

(13,536,982,9 19) 

(1,251,085,655) 

D" phòng 

208,310,242,549 
192,435,683,977 

14,596,982,917 

1,277 ,575,655 

Giá tri 
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σ
-

C

泣

,ac 
n
岫

2
)的
，

a
﹒

u

叫
扎

h

咐
，
u
u

n
-
-

而

Q
S

J
m
v
u
M
徊
，Y

NPTK a 

(1,882,500,800) 

( 1,882,500,800) 

2,060,500,800 

2,060,500,800 

(1,882,500,800) 

(1 ,882,500,800) 
2,017,010,800 

2,017,010,800 

b. Dài han 

Ký quÿ, ký cuσc dài han 

(187,434,278,205) 

Trαng 14 

214,896,440,618 (191,806,127,555) 210,327,253,349 

minh nàylàb手 phr)n hσrp Ihành các Báo cáo lài chính. 

CQng 
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CÔNG TY CÓ PHÀN FULL POWER M~u sÔ ß 09 - DN 

BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH 

Cho ky kê toán 9 tháng t1âu nam 2016 ÐO'n vi tính: Ðδng Vi?t Nam 

5. Phäi thu khác (ti益p theo) 30/09/2016 的/0112016

Giá trj Dl}' phòng Gi孟 tri DIJ phòng 

C. Phäi thu khác là các bên liên quan 

+ Công ty CP Bào Gia 

+ Công ty CP XD TM 
PhúMy 

165,000,000 165,000,000 

71 ,279,012,793 (70,505,482,778) 71 ,279,012,793 (69,216,266,083) 

+ Ong Tomg Jen Shiaw (1,836,194,122) 1,836,194,122 (1,836,194,122) 1,836,194,122 
、.. 

+ Ông Lee Hsien Pin 

CQng 

l 6,877,804,970 

90,158,011,885 
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(71,052,460,205) l (72,341,676,900) 
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fa 30/09/2016 

Giá t r i có thê thu 

Giá gÔc hÔi 

。1/0112016

Giá tri có thê thu 
Giá gÔc hÔi 

. TÔng giá trj các khoän 
phãi thu, cho vay quá h~n 
thanh toán ho草c chua quá 
h~n nh叮ng khó có khã 
B量ng thu hÔi 234,339,594,138 233,584,469,898 
... Khoån phåi thu thuang m平i 11 ,528,76[ ,913 12,505,821 ,020 

Cδng ty TNHH Ritek VN 1, 134,219,01 1 1, 134,219,011 
Công ty TNHH San Fang 
VN 1,319,982,452 1,319,982,452 
Cδng ty TNHH XD 
Quång Thành 4,140,800,000 4， 140，800， 00。
Công ty TNHH Công 
trình Vinh Ðúc 3,318,455,250 3,318,455,250 
Các khách hàng khác 1,615,305,200 2,592,364,307 

- Khoàn phài thu kh缸 177,259,088,197 17丸259， 088， 197

Ong Chen Li Hsun 13,478,550,191 13,478,550,191 

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

Cδng ty CP Phú Ðúc 76,875,000,000 76,875,000,000 
Các khách hàng khác 15,626,525,213 15,626,525,213 

- Khoån trà truérc cho nguài 
道n 28,720,174,654 27,125,501 ,307 

Cδng ty Full Trading 4,608,083,994 4,608,083,994 
Cδng ty TNHH Thai 
Maxwell Electric 2,915,470,000 2,915,470,000 

Công ty TNHH KongLin 3,724,953,110 3,724,953,110 
Các khách hàng khác 17,471,667,550 15,876,994,203 

- Khoån t早m úng 13,536,982,919 [3,536,982,919 

。ng Tsou Sheng Chang 2,840,214,271 2，84α214，271 

Ong Liao Yao Huy 2,994,548,140 2,994,548,140 

明inh này là bØ ph(jn hσ'P thàllh các 8áo cáo tài chính. Trong 15 
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CÔNG TY CÖ PHÂN FULL POWER Mãu sÔ B 09 - DN 

BÁN THUYÉT MINH BÁO CÁO T ÀI CHÍNH 

Nguyên li~u， v~t l i~u 

Công C1,l, d1,lng C 1,l 
Chi phí SX, KD dδdang 

CQng 

- G浴缸i hàr穹的n kho 白 dQng， kém, mât phâm chât khδng c6 他lå n量ng tiêu th1,l t早i thòi diêm cuδi ky: 划lông có. 
- Giá tri hàng tÔn kho dùng d產品已 châp， dì.m cÔ båo dåm các khoån nÇ1 phåi trå t學i thài di已m cuÔi k夕:他δngc6.

- Lý do dãn dên vi~c trích l~p thêm ho草c ho祖 nh~p dυphòng giåm giá hàng tÔn kho: 恤δng phát sinh 

C'ho kj; kê toán 9 tháng éJ，旬 niím 2016 

。ng Cai Sheng Chang 
Các cá nhân khác 

6. Nq xl1u (ti是p theo) 

+ Khoån ký qu夕， ký CLrÇ1C 

ngãn h亭n
+ .tVloan Ky quy, Ky CLrÇ1C dal 
han 

. Các kho3n phiii tbu vê lãi 
trà ch~m... phát sinh tìr 
Các khoiin nq quá h~n 
nhu'ng không thrqc ghi 
nhân doanh thu 

Công ty CP XD TM Phú M: 
V
J 

a v -t 
仿n .G 0 .

h叫

K + 

+ Khoán lãi trá chÇm 
HÐ thuê VP 

Cδng ty CP Phú Ðúc 
+ Khoån lãi vay 

CQng 

- Hàng tàn kho 

ÐCJn vj tính: Ðδng Vi?t Nam 

4,811 ,172,404 

2，89人048，104

4,811,172,404 
2,891,048,104 

Giá gÔc 
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Giá gÔc 

1,277,575,655 

2,017,010,800 

1,274,575,655 

1,882,500,800 

.
、-
4

12,381,960,269 7,078,433,384 
4,506,960,269 2,578,433 ,384 

1,757,155,553 1,004,873,332 

2,749,804.716 1,573,560,052 

7,875,000,000 4，500，000，00。
九875，000， 000 4,500,000,000 

246,721,554,407 240,662,903,282 

30/09/2016 。1/0112016

Giá gÔc D1r phòng Giá gÔc D \f phòng 
7,048,861 ,568 7 ,048,861,594 
4 ,622,413,860 7,260,107,471 

15,99 1,325,826 7,470,313,033 

27,662,601,254 21,779,282,098 
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Tài s3n dÒ' dang dài h早n 30/09/2016 o 1I0L'20 16 
Giá tri D\f phòng Giá tri D\f phòng 

Chi phí S晶n xu釘， kinh 
doanh d Ò' dang dài h學n 110,973,724,024 (11 0,973,724,024) 110,973,724,024 (110,973,724,024) 
Cδng trình Cδng ty Cαo 

Su Chính Tân 22,892,420,102 (22,892,420,102) 22，892，42α 102 (22 ,892,420,102) 

Công trình Phú My 18,366,500,268 ( 18,366,500,268) 18，366，50α268 ( 18,366,500,268) 
Cδng trình Cδng viên 23/9 20.175,073,762 (20,175,073,762) 20,175,073,762 (20,175,073,762) 

Công trình tâng hâm 
Công viên 23/9 20,902,275,658 (20,902,275,658) 20,902,275,658 (20,902,275,658) 
Cáccδng trình khác 28,637,454,234 (28,637,454,234) 28,637,454,234 (28,637,454,234) 
Cí}ng 110,973,724,024 (110,973,724,024) 110,973,724,024 (110,973,724,024) 

Cáccδng trình trên éJã ngung thi cõng do các dl! án dã khδng tiêp tυc lh l!c hi?此

Tài s3n cÔ ðjnh hü'u hình: Xem 仕ang 29 . 

."inh này là bØ ph~n hçrp Ihành các Báo cáo lài chính Trollg 16 



CÔNG TY CÓ PHÂN FULL POWER 

BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CIDNH 

Cho k夕 kê toán 9 tháng tlâu nãm 2016 

M~u sÔ B 09 - DN 

。σn vj tính: Ðδng Vi?t Nam 

:!l. Chi phí trã t ru-Ó'c 

Chi phí trã tmÓ'c dài h l,l n 
Chi phí thuê dât 甘主 truác t早i KCN Sóng Thân U 
Chi phí thuê dât trà truác t~i KCN NhO'I1 Tr亭ch 1 

Chi phi sùa chüa, máy móc thiêt bi vãn phòng Full Power 

Chi phí xãy dt,rng vãn phòng t仰句i các CN NhO'I1 Tr早ch

Chi phí dàn giáo sù d~ng cho cδng t泣nh

C(ìng 

30/09/2016 。110112016

2,993,170,705 2,376,137,867 
449,845,180 459,586,978 

265,248,199 

154,764,659 219,541,148 

973,375,681 1,042,872,655 

1,415,185,185 388,888,888 

2,993,170,705 2,376,137,867 

Gi矗 tri

30/09/2016 
SÔ có khã n垣ng trå 

旦旦
Giá tri 

0110112016 
SÔ có khå nãng trã 
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a.Ng垣nh學n

Khách hàng trong nuác 
-Cδng ty TNHH Full Holding 

- Các khách hàng khác 

C(ìng 

b. Ngu'Ò'Í mua trå tiên tru'Ó'c là các b是n liên quan 

+Cδng ry Cδng ry CP XD TM Phú Mÿ 

+ Công ry CÔ phân Báo Gia 

C(ìng 

: Thuê và các khoån phåi nQp Nhà nu'Ó'c 

。1/01/2016

a. Phãi n(ìp 
Thu已 giá tri gia tãng 
Thuê thu nh~p cá nhãn 

Các khoàn phí, lç phí và 
các khoàn phài nQp khác 

qìng 

b. Phåi thu 

了òuê thu nh~p doanh nghiçp 
Thu已 nhà thâu 

qìng 

21,800,992 

21,800,992 
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Chi phí phåi trã 

:'\g逼n h l,ln 

minh này là b{5 phçn h(1p Ihàllh các Báo cáo lài chíllh. 

27,269,625,477 29,481,884,200 

27,269,625,477 29,481,884,200 

27,269,625,477 29,481,884,200 

30/09/2016 

37,499,213,378 

37,499,213,378 
12,100,000,000 

25,399,213,378 

37,499,213,378 

19,482,138,385 

19,482,138,385 

SÔ phåi nQp trong SÔ ðã nQp trong 
n通m n逼m

543,758,652 543,758,652 
45,935,415 54,225,659 

4,000,000 4,000,000 

593,694,067 601,984,311 

30/09/2016 
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,1 
29,481,884,200 

29,481,884,200 

29,481,884,200 
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。110112016

39,866,234,522 

39,866,234,522 

12,100,000,000 

27,766,234,522 

39,866,234,522 
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30/09/2016 

13,510,748 

13,510,748 

200,468,538 
8,316,577 

208,785,115 

。110112015
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. CÔNG TY CÖ PHÂN FULL POWER Mãu sÔ B 09 - DN 

BÅN THUYÉT MINH BÁO CÁO T ÀI CHÍNH 

7切 k:jJ k是 to的 9 tháng âdu nãm 2016 

Chi phí lãi vay phài trà Ong Lin Chen Hai 
Trích tnrÓ'c chi phí cõng trình 

Cqng 

Ðan vf tính: Ðδng Vil?l Nam 

3 . Phãi trã khác 

Ng通nh學n

Kinh phí cõng doàn 

Bàohi已mxãhδI
Phåi trå khác 
- Thù lao HÐQT và Ban Kiêm soát nãm 2007 

- Cô lúc niím 2007 

-Cδng ty TNHH Safety 

-Cδng ty CP Phú Ðúc 
-Cδng ty TNHH Taichi Biotech (khoán nhtjn tiên hσp tác âáu I l.l dv án 
tÇli P.Phú Hi1'u, Q.9 theo HÐ sô:2014/01/HTKD) 

- Công ty Neo Neon 

- Cδng ty TNHH CN Cao su Chính Tân Vi l?t Nam 

- Nguyên Tht Kim Tuyêt 

Cqng 

55,560,237,231 50,284,269,862 
119,100,657 7,593,856,199 

55,679,337,888 57,878,126,061 

30/09/2016 。110112015

1,575,000 2,875,000 

117,031 2,729,975 

131,218,095,884 122,523,990,116 

658,707,639 658， 70丸639

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

九418，247，530 7,418,247,530 

5,800,000,000 5,800.000.000 

42.360.000,000 42,360.000,000 

3. 25久205.947 3,257,205,947 

夕.024， 105，769
330.000.000 

131,219,787,915 

30/09/2016 。1101/2015

101,647,000,000 102,557,000,000 
101,647,000.000 102,557,000,000 

101,647,000,000 102,557,000,000 
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Khoán vay ngán hσn cMn ngày 30/6/2016 cúa Ông Lin Chen Hai 戶l.lσngâl.lσng 4.550.000 USD). Theo Biên ban thòa 
thugn cho vay tiên sô 05-091LA ngày 05/06/2009 gi郎郎 bên là Ong Lin Chen Hai, Công ty CÔ phán Full Power và 
Công ty C6 phdn TM XD Phú Mjí, Cδng ty Cð phdn Full Power së â l.lÇlc Ông Lin Chen Hai cho vay sð tièn là 5.000.000 
USD, lãi suât vay là 7.5%/niím. Khoan vay này âu，σc báo âám biíng vil?c câm cδ giây chúng nhgn quyên sú. d7,mg âât 
toa lac tσi Phl.làng Tân Phú, Qugn 9. Tp.HCM. Quyên sir d7,mg cúa thira âât này do hai bên Công ty Cδ phân Full 
Powervà Cδng ty Cδ phâm TM XD Phú 心σ cùng h9P lác kinh doanh 

- VÔn ch iJ sO. hfru 

'、反a. Bäng ðôi chiêu biên ðqng ci1a Vôn chu so- hü.u: Xem trang 30 

b. Chi tiêt vÔn góp cua chu sO' hü'u 

P
旬

,a -n k u e『
、

u 、
A
a

AU 
、
a
h nu p

LV 
'a p

uv 
a 'u pb 

P
A

軒
"

,on 
σ
b

《
0
.

nC 'AO V 
Tý I~ vÔn góp 30/09/2016 。1/01/2015

100.00% 329,999,910,000 329,999,910,000 

100.00% 329,999,910,000 329,999,910,000 

Quý 3/2016 Quý 3/2015 

329,999,910,000 329,999,910,000 
329,999,910.000 329,999.910,000 
329.999. 910,000 329，999， 910，00。

c. Các giao djch vê vÔn vÓ'i các chu sO' hu.u 
咕 phân phÔi cä t此， chia lQ'i nhu~n 
Vδn dâu tu cùa chù sèt hüu 

Vôn góp ââu nãm 

Vôn góp cuδiniím 
Cô t企c， lσi nhu~n dã chia 

minh này là bð ph4n hçrp thành các Báo cáo lài chín九 Trang 18 



TY CÒ PHÂN FULL POWER 

;AN THUYET 1\位NH BAO CAO TAI CIßNH 

9妙 kê toán 9 tháng ââu nãm 2016 

d. CÕ phiêu 

Sôll1σng cô phiêu âãng ký phát hà吋1

Sδ 111çrng cô phiêu âã b如此 Cδng chúng 

Cô phiêuphδ Ihông 

Sδ 111Q'ng cδphiêu dang 111u hành 

Cô phiêu phô thông 
.W.?nh giá cô phiêu âang luu hành: âông Vi?1 Nam/cô phiêu 

e. Các quÿ cua doanh nghiçp 
Quÿ dãu tl1 phát triên 

CQng 

* M\I.c dích trích 1車p và Slr d\lng các quÿ cùa doanh nghi~p 

Mâu sð B 09 - DN 

Dσn vf lính: Ðδng Vi?1 Nαm 

30/09/2016 0110112015 

32,999,991 32,999,991 

32,999,991 32,999,991 
32,999,991 32,999,991 
32,999,99 1 32,999,991 
32,999,991 32,999,991 

10,000 10,000 

30/09/2016 。1101/2015

7,609,558,160 7,609,558,160 

7,609,558,160 7,609,558,160 

Quÿ ââu lu phát triên âuσ'c trích 14p tù 19'i nhuqn sau thuê Ihu nhÇp doanh nghi?p và âuσc sú dνng vào vi?c ââu tu må 
rçngquymδ sån xuât, kinh doanh hOÇlc ââu tu chiêu sâu cua doanh nghi?p. 

THÔNG TIN BÒ SUNG CHO CÁC KHOÃN M l)C TRÌNH BÀ Y TRONG BÁO CÁO KÊT QUÃ HÐKD 

:.. Doanh thu bán hàng và cung cãp djch V l} 

Doa油 thuhσp âông xây d l,1ng 

CQng 

二 Doanh thu thuãn vê bán hàng và cung cãp djch Vl} 

Doa吋1 thu thuân hgp dδng xây dl,1ng 

CQng 

: Giá vÔn hàng bán 

Giá v6n hσp â6ng xây d\]'ng 

CQng 

l . Doanh thu ho~t ðQng tài chính 

Lãi tiên gùi 

Lãichê叫1 I~ch t夕 giá âã thl,1C hiçn 
Lãi chênh Içch t夕 giá ch l1a th l,1C hiçn 

CQng 

= Chi phí tài chính 
Chi phí lãi vay 
Lô chê吋1 I~ch tY giá âã th\]'C hiçn 

Lð chênh I~ch tY giá chva th\]'c hiçn 

CQng 

.ël minh này là bç ph(in h(1p Ihành các Báo cáo lài chính. 

Quý 3/2016 Quý 3/2015 

19,547,579,733 32,889,852,152 

19,547,579,733 32,889,852,152 

Quý 3/2016 Quý 3/2015 

19,547,579,733 32,889,852,152 

19,547,579,733 32,889,852,152 

Quý 3/2016 Quý 3/2015 

16,711 ,192,905 31 ,7 18,537,735 

16,711,192,905 31,718,537,735 

Quý 3/2016 Quý 3/2015 

127,607,443 241 ,535,149 
565,548 29 

128,172,991 241,535,178 

Quý 3/2016 Quý 3/2015 
1,920,826,130 1,914,931,386 

40,011 1,140,136 

1,920,866,141 1,916,071,522 

Trallg 19 
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:ÔNG TY CÓ PHÂN FULL POWER 

.AN THUYET 1\位NH BAO CAO TAI CIDNH 

了 -LJ 紗 kê toán 9 tháng tJâu niím 2016 

Mâu sÔ B 09 - DN 

。O'n vi tính.-Ðδng Vi~t Nam 

Quý 3/2016 Quý 3/2015 

987,984,469 1,964,031,634 
7,758,545 23,029,862 
1,210,000 29,618,509 

306,982,284 5日，289，330

8,557,688 7,314,500 

71,198,607 574,057 ,937 
474,754,289 120,412,437 

1,858,445,882 3,231,754,209 

Quý 3/2016 Quý 3/2015 / 于

535,986,029 8,201,278,833 人
535,986,029 8,201,278,833 

Quý 3/2016 Quý 3/2015 ...-

2,650,768,893 6,642,597,280 

2,650,768,893 6,642,597,280 

Quý 3/2016 Quý 3/2015 

(2,929,535,068) (2,176,294,583) 

Chi phí quan lý doanh nghiçp 
Chi phính缸1 viên quån lý 
Chi phí v~t 1içu qu的 lý

Chi phí dδdùng vãn phòng 
Chi phí khâu hao TSCÐ 
Thuê, phí và lç phí 
Chi phí d \I phòng 
Chi phí dich vυmua ngoài 
Chi phí b且ng tiên 凶ác

CQng 

- Thu nh~p kh通c

Thanh 1夕， nhugng bán TSCÐ 
Thu 川l~p khác 

CQng 

Chi phí khác 
Giá trj còn l;;ti TSCÐ và chi phí th位Ùl lý， 的lU開g bán TSCÐ 
Chi phí kh孟c

CQng 

Chi phí thu益 thu nh~p doanh nghiçp hiçn hành 

1. TÔng Igi nhu~n k已 toán t ru'Ó'c thl且是

2. Các khoån ðiêu chinh t逼ng， gi晶m 19i nhu~n k是 toán ðê xác ðjnh thu 
凶神 chju thuê thu nh~p doanh nghiçp: 

- Các khoàn tJiêu chình tiíng 

+ Chiphí khδng tham g ia hot;lt tJ9ng SXKD 

+ Ch i p h{khác 

3. Thu nh~p chju thuê nãm hiçn hà曲 ( 1+2) 

4. Chi phí thuê thu nh~p doanh nghiçp hiçn hành 

5. Ðiêu chình chi phí thu已 thu nh~p doanh nghiçp cua các 

n五m tmÓ'c vào chi phí thu是 thu nh~p doanh nghiçp n且mnay

6. TÔng chi phí thu已 thu nh~p doanh nghiçp n逼m hiçn hành 
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minh này là bÇi phgn h(i'p Ihàlih các Báo cáo tài chính. 

(2,929,535,068) (2,176,294,583) 

Quý 3/2016 Quý 3/2015 

3,7 10,384,069 4,316,498,539 
503,081 ,250 148,626,250 
225,000,000 

12,236,926,568 29,737,119,733 
1,894,246,900 748,047,422 

18,569,638,787 34,950,291,944 
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CÔNGTYCÓPHÁNFULLPOWER Mâu s8 B 09 _ DN 

BÁN THUYÉT MINH BÁO CÁO T ÀI CHÍNH 

Cho 紗， kê toán 9 tháng t1âu nãm 2016 Dσn vi tính: Ðδng Vi?t N，αm 

:.1. Lãi tr是n cÔ phi心
f. LQ"i nhu~n kê toán sau thuê thu nh~p doanh nghi~p 

Các khoãn ði色u chinh 倍ng ho尋cgiãm
_ Các khoan c1iêu chinh tãng 

_ Các khoan t1iêu chinh giam 

LQi nhu~n ho暑c lð phân bÔ cho cÔ aông so- hfru cÔ phi是u phÔ thông 

Cδphiêu phδthông dang luu hành bình quân 世ongk夕

Lãi cσb晶n trên cÔ phiêu 

Lãi suy giäm 釘在n c6phiGu(女)

Quý 3/2016 

(2,929,535,068) 

Quý 3/2015 

(2,176,294,583) 

(2,929,535,068) 

32,999,991 

(89) 

(89) 

(2,176,294,583) 

32,999,99 l 

(66) 

(66) 

內的ông có tác t1(jng nào làm suy giåm các cô phiêu phô thông tÇli ngày 30 tháng 09 nãm 2016. 

5 
:;_ M l}c tiêu và chính sách quãn lý riíi ro tài chính 

Các rùi ro chính 的 cδng cυtài chính bao gôm rùi ro thi truàng, rùi ro tín dl,mg v孟晶i ro tha帥:khoán

Ban Tông Giám dδc xem xét và áp dl,lng các chính sách quån lý cho nhfrng rùi ro nói trên nhu sau: 

三.1. Rúi ro thj tnrimg 

Rùi ro thi tm訪活 l孟 rùi ro mà giá 甘i hqp lý cùa các luδng tiên 甘ong tlIσng lai cùa môt cδng Cl,l tài chír:h së biêr> dÔng theo 

nhfrng thay dδi cùa gi孟 thi tmàng. Rùi ro thi 甘u的19 có ba 10平i rùi ro: rùi ro lãi su缸， rùi ro tiên t~ và rùi ro vê giá kh缸，
且， ~~ 

chãng h;;ln nhu rùi ro vê giá cô phân. Công Cl,l tài chinh bi ånh hu的gbδi rùi ro thi tmèmg bao gôm 吐c khoån vay và nq, 
世ên gùi, các khoån dcÌu tu sãn sàng dê bán. 

Các phân tích dÔ 叫Wy 吋lU duqc tr、ình bày dlIái dây liên qu個 dên tình hình tài chính cùa Công ty t早i ngày 30 th釘199 nãm 

2016 và ngày 31 tháng 12 nãm 2015. 

LA-

-hq 

JF'fp 

Các phân tÍch âÔ nh~Y này dã duqc 1卸甘ên CC1 sδgiá 甘i các khoån nσthuãn， t夕 l~ gifra các khoån nq có lãi suãt c6 dinh v孟
các khoàn nq có lãi suât thà r的i và tý I~ 仙σng quan gifra các công Cl,l tài ch(吋1 c6 gδc ngo早i tê là khδng thay dôi 

Khi tí咄 t。但 các ph細 tÍch dQ 曲呵， Ban Tδng Gi孟m dôc giå ðinh rãng âQ nh~y cùa c孟c cδng Cυnσsãn sàng dê bán trên 

bàng cân d6i kê toán và các khoàn mυc có liên quan trong báo cáo kêt quån ho平t ðQng kinh doanh bi 的h huδng bδi các 

thay âδi trong giå âinh vê rùi ro thi tm的g WC1ng úng. Phép phân tÍch này duqc dl，Ta 的n các tài sån và nq phåi 吋 tài chính 

màCδng ty nãm gífr t早i ngày 30 tháng 9 nãm 2016 và ngày 31 tháng 12 n這m 2015. 

Rúi ro lãi suât 

Rùi ro lãi suãt là rùi ro mà giá 仕i hqp lý ho草c các luðng tiên trong t lIC1ng lai cùa môt cδng Cl,l tài chính së biên dQng theo 

nhfrng thay ðδi cùa lãi suât thi t凹的19. Rùi ro thi tmàng do thay ðδi lãi suât cùa Cô月。I chù yêu liên quan d已n khoàn vay và 
nq, tiên và các khoån tiên gùi ngãn h早n cùa Cδng ty 

Công ty quàn lý rùi ro lãi suât bãng cách phân tích t1吋1 沁川1 C早nh tra凶1 世ên thi trlIàng ðê có ðuqc các lãi suãt có lqi cho 

muc ðích cùa Cδng ty v孟 vân nãm trong giái h~n qu的 lý rùi ro cùa mì叫1.

Ð(5 nhÇlY t1ôi wýi lãi suât 

ÐQ nh~y cùa các khoån vay, tiên và các khoån tiên gùi ng通n h~n cùa Công ty d6i vái sυthay dÔi có th已正åy raδmúc ðQ hσp 
lý trong lãi suât ðuσc thê hi~n nhu sau 

Vái già ðinh là các biên s6 khác không thay ð缸， các biên ðÇìng 仕ong lãi suãt cùa các kho的 vay vái lãi suãt thà n品的的h
hlIÒ'ng dên lqi nhu~n tmác thuê cùa Cδng ty nhu sau: 

Táng/ giam 
t1iêm cO' ban 

Anh huáng t1ên Iσi 

nhuân In.rC!c thuê 

Chok夕 kê toán 9 tháng aàu n五m2016

自 minh này là bð ph~n hσ'p Ihàllh các Báo cáo tài cilíllh. Trallg 21 



Mâu sð B 09 - DN CÔNG TY CÒ PHÀN FULL POWER 

BÀN THUY釘 MINH BÁO CÁO T ÀI CHÍNH 
Dσn vi tính: Ðδng Vi?t Nam 

109,771 ,360 
(109,771,360) 

(l,016,470,000) 

1,016,470,000 

+ 100 
- 100 

+ 100 
- 100 

:1w 妙 kê toán 夕 tháng tJâu niím 2016 

悶
悶
鉛
印

VVUU 

472,349,486 

(472,349,486) 

(991,217,500) 

991 ,217 ,500 

+ 200 
- 200 

+ 100 

- 100 

Chok夕 kê toán 9 tháng ðãu nam 2015 
VND 

VND 
USD 

USD 

'
，
全
﹒J

Múct孟ng/ giàm ði已mcσbàn sù d l}ng ðê ph組 tích d<) 凶1平y dði vδi lãi suât dugc già dinh d\1a 甘ên các diêu ki~n có thê qu組
sát dugc cùa th i tr吋ng hi~n tC;li. Các diêu ki~n này cho 曲直y m的 biên dQng cao hcm không dáng kê so vÓ'i các 1寸 tnrÓ'c.

-L3lBUl

--JFf 

Rui ro ngoçzi t? 

Rùi ro ngo平i t~ là rùi ro mà giá 叫 hσp lý cùa c孟c luông tiên 仕ong tuσng lai cùa mδt cδng cυtài chính së biên dQng theo 
凶沿ng thay dδi cùa t夕 giá ngo早i t~ . Công ty chiu rùi ro do S \1 thay dδi cùa t夕 giá hδi doái liên quan 仕1，Ic tiêp dên các ho早t
dQng kinh doanh cùa cδng ty bãng các dσn vi tiên t~ khác Ðδng Vi~tNam. 

Công ty quàn lý rùi ro ngo平i t~ bãng cách xem xét tình hình thi 仕uàng hi~n h祉lh và dl}' kiên khi Công ty I~p kè ho平ch cho 
các nghi~p y\l trong tuσng lai b這ngngo平i t~. 

Ðç nhçy dôi véri ngoÇlÎ l? 
'、'、三 " • .'、、 啥 ﹒ 且 . ..‘ 

Cδng ty không thl}'c hi~n phân tích dQ nh學.y dôi vÓ'i ngo平i t~ vì rùi ro do thay dôi ngo孕1 t早 t早i ngày l~p b孟o cáo tài chí曲 là

恤δng dáng kê 

Rui ro vÆ giá cð phiiu 

Công ty không có 的loàn dâu tu vào cô phiêu dã niêm yêt và chua niêm yêt nên 尬的ng bi 臼h huδng bδl 吋i ro vê giá cô 
phiêu. 

I三2. Rui ro tín d{lng 

Rùi ro tín d l}ng là rùi ro mà mQt bên tham gia 甘ong mQt cδng cυtài chính ho草c hgp dδng khách hàng không th \IC hi~n các 
nghïa V l} cùa m、ình， dân dên t6n thât vê tài chính. Công ty có 吋i ro tín d l}ng 的 các ho平t d<)ng sàn xuât kinh doanh cùa mình 
(chù yêu dôi vái các 划loàn phài thu khách hàng) và tù ho字t dQng tài ch訊hcùam、ình， bao gδm tiên gùi ngân hàng. 

Phåi thu khách hàng 

Cδng ty giàm thiêu rùi ro tín dl}ng bãng cách chì giao dich vái các dσn vi có 站站 n孟ng tài chính tôt công ty thu的Jg xuyên 
由eo dδi ch草t chë ng phài thu dè dδn dôc thu hδi. Trên cσsδ này và khoàn phài thu cùa Cδng ty liên quan ðên nhiêu kl泊ch
hàng khác 吋lau nên rùi ro tín d l}ng không t~p 仕ung vào mQt khách hàng 叫1直t dinh. Công ty tiên hà址1 仕ích I~p d\l phòng dði 
vái các khoån ng phài thu 她的 dòi.

Tiên gùi ngân hàng 

的ng ty chù yêu duy 的 sô tiên gùi t早i các ngân hàng lán 的 uy tínδVi~t Nam. Công ty nh~n thây m恥的時P trung rù i ro 
血 dl}ng dδi vÓ'i tiên g企i ngân hàng là thâp. 

Ban T6ng Giám dðc cùa Cδng ty dánh giá rãng hâ u h已t các tài sån tài chính ctêu trong h早n và khδng bi suy giàm vì các tà i 
這n tài chính này dêu liên quan dên các khách hàng c6 uy tín và có khà nãng thanh to卸的t ngoC;li trù các khoån phåi 由u quá 
h個 vàJho草c bi suy giàm duσc trình bày 仕ong bâng sau dây: 

Không quá h仰

Trang 22 

Quáh仰

>il minh này là b手 ph司n hçp thành các Báo cáo tài chíllh 



CÔNGTY CÓPHλN FULLPOWER 

BÁN THUYÊT MINH BÁO CÁO T ÀI CHÍNH 

Cho 妙 kê toán 9 tháng t1âu niím 2016 

Ngày 30 tháng 9 n量m 2016 
Duái 90 ng孟y
>181 ngày 

TÔng ci)ng giá trl ghi sÔ 
D l! phòng giåm giá 廿i

Giá trj tbuãn 
Ngày 31 tháng 12 n逼m2015

Duái 90 ng孟y
>181 ngày 

TÔng ci)ng giá trj ghi sÔ 
Dl! phòng giàm giá trj 
Giá tri thufln 

:'1.3. Rúi ro thanh khoán 

她lông bj suy giàm 

16,556,668,739 

16,556,668,739 

16,556,668,739 

13,747,908,141 

13,747,908,141 

13,747,908,141 

bj suy giam 

M~u 56 B 09 - DN 

Dσn vf tính: Ðδng Vi~t Nam 

“lông bj suy giam bj suy giàm 

11 ,528,76 1,913 

11,528,761,913 
(1 1,528,761,913) 

12,505,821 ,020 

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

297,000 

Rùi ro thanh khoån là rùi ro Công ty g革p 尬的“lan khi thl!C hiçn các nghTa vυtài chính do thiêu v6n. Rùi ro tha吋1 khoàn 
cùa Công ty chù yêu phát sinh 的 viçc các tài sàn tài chính và ng phài trå tài chính có các thài âiêm âáo h仰 lçch nhau. 

Cδng ty giám sát rùi ro tha叫1 khoàn thông qua viçc duy 的 mQt lugng tiên m草t và c孟c khoàn tuang âuang tiên và các khoàn 
vay ngân hàngδmlÍc mà Ban Tδng Giám âôc cho là âù ðê dáp IÍng cho các ho平t âQng cùa Cδng ty và â已 gl釘n thiêu ành 
huång cùa nhfrng biên âQng vê luδng tiên. 

Bàng duái âây tông hgp thài h扭曲anh t。但 cùa các khoàn ng phài 仕å tài chính cùa Công ty dl!a trên các khoàn thanh t。但
dl! kiên theo hgp âông theo cσsδchua dugc ch訕訕地u

Ngày 30 tháng 9 n量m 2016 

Các khoàn vay v孟 nσ

Phài trà nguài bán 

Các khoàn phài 仕å， phài nQp 
khác và chi phí phài trà 

?可gày 31 tháng 12 n話m 2015 

Các khoån vay và ng 

Phåi trå nguài bán 

Các khoàn phài 甘丸 phài nQp 
誼通c và chi phí phåi trà 

Duái 1 niím Tìr 1-5 niím 

101 ,647,000,000 

27,269,625 ,477 

124,197,604,772 

253,114,230,249 

102,557,000,000 

29,481,884,200 

117,702,287,177 

249，74且且是77

Trên 5 niím Tông c(5ng 

101 ,647,000,000 

27,269,625,477 

l24,197,604,772 

253,114,230,249 

102,557,000,000 

29,481,884,200 

l 17,702,287,177 

249,741,171,377 

Công ty c6 dù 他å nãng ti已P c~ các nguðn vÔn và các khoàn vay dên h平n thanh t。如甘ong vòng 12 tháng c6 thê dugc tái 
[\lc vái các bên cho vay hiçn t早1.

Tài san l1am bao 

Công ty âã s台 dl，mg mQt phftn quyên slÍ d l,mg dãt làm tài sàn th已 chãp cho các khoån vay ngiÍn h平n cùaδng Lin Chen Hai 
Thuyêt minh sδV .16 - thuyêt minh vay ng這nh早n) .

Tài san tài chính và ßQ' phãi tra tài c尬ính: xem trang 3 1. 

Giá 甘jh叩 lý cùa các tà i sån tài chính và nσphài 的 tài chính âl1σc phån ánh theo giá 叫 mà công cυtài chính c6 日
:huyên dôi trong mQt giao dich hiçn t亭 i gifra các bên tham gia, ngo早i 甘訂 truàng hσp bãt bUQc 'phài bán ho草c thanh lý. 

minh này là bç ph{Ïn hσ'P thành các Báo cáo tài chính Trang 23 

i~' 



Mãu sÔ B 09 - DN 亡。NG TY CÔ PHÀN FULL POWER 

B.Ã.N THUYÉT MINH BÁO CÁO T ÀI C區間
Dσn vi tính: Ðõng Vi?l Nam ':10 衫I kê toán 9 tháng dâu niím 2016 

Công ty sù dt,mg phvong pháp và già di叫1 sau dây dvçrc dùng dê vác tính giá trj hçrp lý: 

Giá 仕i hçrp lý cùa tiên m草t và tiên gÙ'i ngan hl:ln, các 的loàn phài thu khách hàng, các khoàn phài 甘à nguÒ'i bán và nσphài trà 
ngan h草n khác tvang dvang vái giá trj ghi sδcùa các 尬。的 mt，lc này d。他íing công cυnày c61φhl:ln ngan. 

Ngo平i 甘臼 các khoàn dê c~p à 仕在n， giá 甘i hqp 1ý cùa tài sàn tài chính v孟 ng phài 仕à tài chính .dài h早n chva dugc dánh giá và 
xác dinh mÇìt cách chính th的 vào ngày 30 tháng 9 nam 2016 và 3J 也是ng 12 n迦n 2015. Tuy nhi缸， Ban Tδng Giám dôc 
Cδng ty dánh giá giá 仕i hgp lý cùa các tài sàn tài chính và nçr phài 甘à tài chính này không có khác bi~t 缸。ng yêu so vái giá 
trj ghi sδvào ngày kêt thúc nam tài chính. 

也THÔNG TIN BÔ SUNG CHO CÁC KHOÃN MI) C TRÌNH BÀ Y TRONG BÁO CÁO LU'U CHUYÈN TI直N T~: 
油ông có. 
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立1. NHUNG THÔNG TIN KHÁC 

:... Các sI! kiçn phát sinh sau ngày k已t thúc k吉 kê toán 9 tháng dãu n垣m 2016 

Không c6 SI! ki~n quan trQng nào xày ra 峙的 ngày kêt thúc k夕 kê toán 9 tháng dâu n這m 2016 yêu câu phài c6 các diêu 
chinh ho~c thuyêt minh trong các b的 cáo tài chính. 

二 Giao' dich vÓ'i các bên li在nquan

sô du' cuÔi ky phài 
thu 

(Phài trä) 
由
細

-mMn tgb Mm phu 
反， • • ~‘ 'A Các giao dich trqng yêu và sô du' vÓ'i các bên Iiên quan trong n逼m nhu'sau: 

Tính chãt 
giao dich MÔi quan hç 

CÕ dông 

Các bên liên quan 

Công ty Cδphân Bào Gia Nh車n 自ng truác 

165,000,000 Phåi thu khác 
PLW 的

-h
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s
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岫
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,mw t2 .ar ha pn 

(3 ,343,99) ,792) 
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( ) 9,482, 138,385) Nh~n úng truác CÕ dông 

22,502,483,500 Phåi thu kl泊c

Phài thu 他oån thanh 
lý hgp dδng thuê VP 
và lãi do châm thanh 
toán 29,371 , lO8,182 

19,405,42 1,111 

(4,779,671 ,968) 

118,487,000,000 

Trang 24 

Phåi thu kho的 cho

vay và 1ãi vay 

Phài trá khác (cδtúc 
nam 2007) 

207,705,000,000 
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Cδng ty liên qu位1

~I minh nðy lð bó phçn h(1p Ihðnh các Báo cáo lði clrính. 

Công ty TNHH XD KD PT 
凶là Sang Anh 



CÔNG TY CÖ PHÂN FULL POWER 

BÁN THUY且T MINH BÁO CÁO TÀI cHÍNH 
Cho妙 kê toán 9 tháng c1âu nèím 2016 

2. Giao djch vó'i các bên liên quan (ti后p theo) 

các bên liên quan 

Ông Lin Chen Hai 

Ong Tomg Jenn Shiaw 

OngL后e Hsien Pin 

+ Thu nh~p cüa TÔng Giárn dÔc 

Tδng Giám dδc 

MÔi quan hç 

Cδdδng 

Cδdδng 

Tính chãt 
giao dich 

K.hoàn ði vay 

K.hoàn lãi vay 

Phài trà khác (cô 的c

nãm 2007) 

Phài thu 岫ác

Phài trà khác (cδtlÍc 

n量m 2007) 

Tδng Giám dôc Cho mUQ'n 

LU01lg và thu的g

3. Trình bày tài sãn, doanh thu, kêt quã kinh doanh theo bQ pb~n 

a. Báo cáo kêt quã kinh doanh bQ ph~n theo lính V l}'C kinb doanb: 

MAu sð B 09 - DN 

Ðan vi lính: Ðông Vi?t Nam 

SÕ du' cuÔi ky phài 
Phát sinh thu 
t rong n磊rn (Phãi trà) 

(101,647,000,000) 

5,722,982,209 (55,560,237,231 ) 

( 11 ,703,971,272) 

1,836,194,122 

(146,162,841) 

14,102,380,000 

Quý 3/2016 Quý 3/2015 

80,394,000 78,348,000 

Cδng ty chi c6 ho平t dQng kinh do位ù1 chính là xây dυng， do dó Công ty không 仕ình b孟y báo c孟o bQ ph~n theo lính V,!C kinh 
doa叫1 甘ong thuyêt mi叫1 báo cáo tài ch飢h.

b. Báo cáo kêt quã kinh doanh bQ ph~n theo khu vl}'c dia lý: 

T早i ngày 30 tháng 6 nãm 2016, Công ty chi ho學t dQng chù y已u 甘ên dja bàn tinh nên không 的叫1 bày báo cáo ho平t dQng theo 
bQ ph~n khu vυc dja lý trong thuyêt minh báo cáo tài chính. 

~. Thông tin vê hOl,lt dQng Iiên t \lc: 

Chi tiêu 

Tδng Tài sàn 

NQ' phài trà 

T夕 l~ NQ' phài tràl Tδng tài sàn 

các chi tiêu vê khã nãnl! tbanh toán 

a. K.hà nãng thanh toán hi~n h訕ù1

b. K.hà nãng tha叫1 toán nhanh 

30/09/2016 。1101/2016

84,548,926,592 96,852,916,816 

357,378,702,875 352,855,990,909 

422.69% 364.32% 

0.24 0.27 

0.03 0.05 

Các chì s6 vê 他à nãng thanhωán hiçn hành và khà nãng thanh t。但吋lanh cùa Công ty t早i ngày 30月12016 so vói ngày dãu 
::ãm cho 出.ây tình hình ho亭t dQng cùa Công ty vãn chua c6 chuyên bi缸的t han (cà hai chi 晶晶u 叫lÒ hσn 0,5) cho thãy 
:ông ty vân còn g卸泌的 khãn trong vi社 thanh toán trong diêu ki~n kinh doanh bình thuèrng. 

胃inh này là bç ph~n h"p Ihành các Báo cáo lài cllínlr Trang 25 
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Mãu sÔ B 09 - DN CÔNG TY CÕ PHÀN FULL POWER 

BÁN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Dσn vi tính: Ðδng Vi~t Nam 

4. Thông tin v色 hOl;lt ôQng liên t \lc (tiêp theo): 

Ban TÔng Giám d6c dã c6 叫lùng dánh giá 倍的lå nãng tiêp tl,lC ho平t d(>ng cùa Công ty và dua ra các kê ho早ch duy trì và 
phát tri已n ho學t dçmg cùa cδng ty nhu: 

-cδng ty dê ra kê ho早ch doanh thu nãm 2016 là 2 甘içu USD vå 9 th如g dâu nãm 2016 dã d<,lt duqc doa叫1 thu là 70 t夕
dông; 

- Công ty vân tiêp t l,lC duy的油oån vay vÓ'i Ông Lin Chen Hai (cÔ dδng cùa cδng ty); 

- Công ty có d t.I kiên tãng vδn trong tuσng lai. 

Ban Tông Giám dôc tin t吋ng rãng Cδng ty së tiêp tυc ho平t dQng trong tuong lai. 

Bình DU'lYng, ng砂 20 tháng 10 nãm 2016 
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Cho 妙 kê toán 9 tháng ââu nãm 2016 

NgU'iri I~p biêu 
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CÔNG TY CÖ PHÀN FULL POWER Mâu sÔ B 09 - DN 

BÁN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI cHÍNH 
Cho 妙 kê toán 9 tháng tlâu nãm 2016 Ð(m vi tính: Ðõng Vi?{ Nam 

V.02. Ðãu t甘 tài chính 

Ðãu tu vào ðσn vi khác 

+ Ðâu tu vào du án khu 
dân cu Qw;în 9 (句

+ Ðâu tu vào du án khu 

TM và VP cho thuê tai 

Tp.ÐàNãng(叫

+ Ðâu III vào du án khu 
aât Qw;în 12 (抖句

+ Ðâu tu vào du án khu 
CN Ðúc Mÿ - Long An 
(****) 

CQng 

AV 
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υ
 

AV AV 

;
C
一
側

，
[
圖
，o
b
-
可
血

泊
-
U

G

一
呵
呵
，

句
3

30/09/2016 

Dl! phòng 

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

01/01/2016 

Dl! phòng 

(326,192,000,000) 

Gi通 gÔcGiá tri hQ'p lý Giá tri hQ'p lý 

68,924,000,000 68，924，000，00。 (68,924,000,000) (68,924,000,000) 

12,493 ,000,000 12,493,000,000 ( 12,493,000,000) (12,493,000,000) 

207,705,000 ,000 207,705,000,000 (207,705,000,000) (207,705,000,000) 

37,070,000,000 (37,070,000,000) 

(326,192,000,000) 

37，070，000，00。 (37,070,000,000) 

(326,192,000,000) 326，192，000，00。 326,192,000,000 

- T6m tãt tì吋1 hì叫1 cua các khoàn dãu tu: 

戶): DI! án khu dân cu Quçn 9là d l! án h叩 tác kinh doanh vái Công ty TNHH Thiit ki XD TM Phú Mÿ (nay là Công ty CP XD TM Phú Mÿ) tli tlðu lLr xây dl!ng khu 

dân cu tqi PhuÒ'ng Tân Phú, Quçn 夕， Tp.HCM. D I! án này phát sinh t企 nãm 2006, 2007 nh,,rng t1in nay vðn chua thu tlu，σ'c hi?u quå và Công ty tlang c6 kê hoqch thu 
hôi khoån tlâu tu này. 

(*句: DI! án khu TM và VP cho thuê tqi Tp. Ðà Nðng là dl! án hσP tác kinh doanh vái Công ty TNHH Thiit ki XD TM Phú Mÿ (n甸的 Công ty CP XD TM Phú Mÿ) tlê 

t1du tu dl! án khu cao 6c t，σi s6 234 t1uÒ'ng Nguy品 Lu，σng Bð.峙; PhzrÒ'ng Hòa Khánh Bðc, Quçn Liên chiiu, Tp.Ðà Nð，月!g. D I! án này phát sinh 吋 nãm 2006, 2007 

nhung chzra thu t1ltσ'c hi?u quå. Bên cqnh t1ó, dl! án này t1ã khδng t1uσc Ðqi hði c6 t1õ月g bðl thuÒ'ng ngày 19/09/2009 thông qua nên Công ty aang tiin hành vi?c thu 
hôi khoån tlâu tu này 

Các Ihllyél minh này là bç phçn hσ'p Ihành các Báo cáo lài chl加h. Trong 27 
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CÔNG TY CÓ PHÀN FULL POWER 

BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CmNH 
Cho 妙 kê toán 9 tháng dâu nðm 2016 

V.02. Ðãu t叮 tài chinh (tiêp theo) 

- T6m tãt tì咄 hìllh cua các khoán dâu tu: 

Mãu sÔ B 09 - DN 

Dσn vi tính: Ðδng Vi?( Nam 

(***): D1! án khu dât Quçn 12 là d1! án hçp tác kinh doanh vói Công ty TNHH XD KD nhà Sang Anh dê dâu tu xây d1!ng khi dân cu tçi PhuÒ'ng Thái An, Quçn 12, 
Tp.HCM. D1! án này phát sinh tù nðm 2007 nhung chua thu du，σc hi如 quá. Bên cçmh dó, d1! án này dã không du，σ'c Ðçi h9i cô dô月g bât thuÒ'ng ngày 1910912009 
thông qua nên Công ty dang tiên hành vi?c thu hδi khoán dâu tu này. 

( ****): D1! án khu CN Ðr:tc Mji - Long An là d1! án h9P tác kinh doanh vói Công ty TNHH ThùÙ kd XD TM Phú Mji (nay là Công ty CP XD TM Phú Mjí) dt dðu tu vào 

C1,lm công nghi?p Ðr:tc Mji, giai doçn 2 tçi xã ÐlÍc Hòa, Huy?n ÐlÍc Hòa Long, Tinh Long An. 

C6c rhuyêr minh này là bØ pht;in hσp fhành các B60 cáo rài chí的h.

' , 

Trang 28 



CÔNG TY CÓ PHÀN FULL POWER 

BAN THUYET MINH BAO CAO TAI ClllNH 
C的妙 kê toán 夕 tháng tJâu nãm 20 J 6 

V.09. Tài san cÔ dinh hfru hình 

Nhà cua, v~t kiên 
Khoãn muc trúc Máy móc thiêt bi 

Nguyên giá 
Sð du dãu nàm 

Sð du cuði kY 

Giá tr j bao mòn lúy kê 
Sô du ðâu nãm 

Khâuhαo trong kY 
SÔ du cuôi n且m

Giá tri còn lai 
Sð du dãu n這m
S6 du cu6i k夕

9,275 ,833,479 
9,275,833,479 

6,112,800,395 
34咒843， 763

6,460,644,158 

3,163,033,084 
2,815,189,321 

16,909,153 ,787 
16,909,153,787 

15,758,383,119 
130,580,928 

15 ,888,964,047 

1,150,770,668 
1,020,189,740 

Phuo'ng ti~n v~n 
tãi 

2,822,079,447 
2,822,079,447 

1,618,114,512 

25工52人358

1,873,635,870 

1,203 ,964,935 
948 ,443 ,577 

* Giá 仕i còn 1♀i cúa TSCÐHH ðã dùng d已 th已 chåp， câm cð dàm bào các kh。但 vay: không có. 
* Nguyên giá tài sàn cð ðinh cuði n孟mdã 站在u hao hêt nhung vân còn 吋 d1，.mg: 19.475.684.938 VND. 

* Nguyên giá tài sàn cð ðinh cuði nàm chà thanh lý: 她1ông có. 

Cdc ,huyê', minh này là b(Î ph(in h(1p thành các Báo cáo tà; chính 

• • :.1..""" 

Mãu sÔ B 09 - DN 

Ðan vj tính: Ðδng Vi~t Nam 

Thiêt bi, d l} ng Cl} Tài sàn cô ðinh 
qu孟nlý hfru bình khác Tang ceng 

4,399,068 ,428 284,224,351 33,690,359,492 
4,399,068,428 284,224,351 33,690,359,492 

4,399,068,428 206,644,794 28,095,011,248 
35,528,040 769,474,089 

4,399,068,428 242,172,834 28,864,485,337 

77,579,557 5,595,348,244 
42,051 ,517 4,825,874,155 

Tlllfl lI } 9 



CÔNG TY CÔ PHÀN FULL POWER Mâu 5Ô B 09 - DN 

BÁN THUYÊT MINH BÁO CÁO T ÀI cHÍNH 
Cho 妙 kê toán 9 tháng dâu nãm 2016 Dσn v; I的h﹒。ðng Vi?1 Nam 

V.17. VÔn chií SÖ' hfru 

a. Bàng ðÔi chiêu biên ð{ìng ctia VÔn chu sÕ' h伽

Khoän muc 

SÔ du ðãu "3m tr官。c

VÔn góp cua chti SÖ' 

h含u

329,999,910,000 

Thhg duv6n c6 
phãn 

550,000,000,000 

Quy ðãu tu phát 
triên 

7,609,558,160 

LC{i nhu~n sau thuê 
chua phân phôi 

(1,104,967,345,883) 

. Lqi 叫lU~n 9 tháng ctãu nãm truÓ'c (1 4,625,086,116) 

sÔ du cuÔi ky tr_!l~c 329,999,910,000 550,000,000,000 7,609,558,160 (1,119,592,431,999) 

SÔ d叮 ðãu n逼ll1 nay 329,999,910,000 550,000,000,000 7,609,558,160 (1,143,612,542,253) 

CQng 

(217,357,877,723) 

(14,625,086,116) 

(231,982,963,839) 

(256,003,074,093) 

Lqi nhu~ 9 tháng dãu n誼m nay (16,826,702,190) (16,826,702,190) 

sÔ du cuÔi kv nà329,999,910,000 550,000,000,000 _7,609,558,160 (1,160,439,244,443) (272,829,776,283) 

Các Ihuyê'1 minh này là bð ph(În hσrp thành cdc Bdo cáo lài chính Trang 30 



CÔNG TY CÒ PHÀN FULL POWER Mãu sÔ B 09 - DN 

nÁN TIIIJY (c:T MINII ßÁO CÁO TÀI CHÍNH 

( '11" kl' ~I I ((11//1 υ (IlIíllJ! l l!ÌU l11ífll 2016 Ðo'n vi tính: Ðδng Vi?t Nam 

VI . I 丸 ' I 'M NJl II fÌlI ('11(,,11 và nQ' phài trå tài chính: 

II I III~ 111 1('" tI(ly trlllh bày giá tri ghi sδvà giá tri hgp lý cùa các công cυtài chính dugc trình bày trong báo c孟o tài chính cùa Công ty. 

Giá trj ghi sô Giá trj hQ'p lý 

30/09/2016 31/12/2015 30/09/2016 31/12/2015 

Giá trj DI.1' phòng Giá trj D'.)'phòng 

28,085,430,652 (1 1,528,761 ,913) 26,253,729,161 ( 12,505,524,020) 16,556,668,739 13,748 ,205 ,141 

192,435,683,977 (1 75,135,558,181) 194,698,962,346 (171 ,596,34 1,486) 17,300,125,796 23,102,620,860 

10,977,136,014 19,388,228,198 10,977,136,014 19,388,228,198 

17,891 ,569,372 (1 6,670,569,374) 20,197,478,272 (1 5,837,936,719) 1,220,999,998 4,359,541 ,553 

Tài sàn tài chính 

- Phài lhu khách hàng 

- Phài lhu khác 

- Tiên và các khoàn tU011g dU011g tiên 
- Tài sàn tài chí吋1 划lác

LH n LH 
P
、

G
U
剖

NM ao-
IN 

C-B GJM NP ZOq TN 
249,389,820,015 (203,334,889,468) 260,538,397,977 (199,939,80)-,225) 46,054,930,547 60,598,595,752 

- Vay và ng 101 ,647,000,000 

27,269,625 ,477 

102,557,000,000 

29,481,884,200 

101 ,647,000,000 

27,269,625,477 

102,557,000,000 
29,481 ,884,200 - Phài lrà nguà i bán 

- Khoàn phài 甘à， phài n9P khác và chi 
phí phài trà 

TÔNG CQNG 

124,197,604,772 117,702,287,177 124,197,604,772 117,702,287,177 

253,114,230,249 - 249,741,171,377 - 253,114,230,249 249,741,171,377 

、斗且每7'"
Các thuy的 lIIinh này lð bíj phíjn hσ'P thành các ßáo cáo tài chính '('1(11111 .11 




