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Bảng thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời được đọc cùng với các báo cáo tài chính 
đính kèm. 
 
1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG   
 

Công ty cổ phần du lịch Đak Lak (“Công ty”) thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh số 4003000058 đăng ký lần đầu ngày 31 tháng 3 năm 2005 do Sở Kế hoạch Đầu tư 
tỉnh DakLak cấp, thay đổi lần thứ nhất vào ngày 21 tháng 4 năm 2006, thay đổi lần thứ hai 
theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 6000177738 ngày 21 tháng 12 năm 2009 và 
thay đổi lần thứ ba vào ngày 22 tháng 4 năm 2010. 
 
Trong năm 2011, hoạt động chính của Công ty là:  
 
- Kinh doanh dịch vụ khách sạn, dịch vụ nhà hàng ăn uống; 
- Kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế và nội địa; 
- Hướng dẫn, kinh doanh vận tải khách bằng ô tô theo hợp đồng; 
- Kinh doanh vũ trường (dancing), phòng hát karaoke; 
- Dịch vụ tẩm quất, xông hơi, xoa bóp; 
- Mua bán hàng hóa công nghệ thực phẩm (bia, rượu, nước giải khát, bánh kẹo, hàng hóa 

mỹ nghệ), cà phê, nông sản, hàng hải sản đông lạnh; 
- Kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí, công viên nước. 
 
Công ty có trụ sở chính tại số 3 đường Phan Chu Trinh, phường Thống Nhất, thành phố Buôn 
Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam. 
 
Công ty có các đơn vị trực thuộc sau: 
 
- Khách sạn Thắng Lợi tại số 1 Phan Chu Trinh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh DakLak. 
- Khách sạn Cao Nguyên tại số 65 Phan Chu Trinh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh DakLak. 
- Khách sạn Thành Công tại Số 51 - 53 Lý Thường Kiệt, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 

DakLak. 
- Khu du lịch Hồ Lak tại Buôn Jun, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, thành phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh DakLak. 
- Công viên nước tại Km 4, Quốc lộ 14, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh DakLak. 
 
Công ty đang đầu tư xây dựng lại khách sạn Thắng Lợi thành khách sạn Saigon – Ban Mê. 
 
Đến ngày 30 tháng 06 năm 2011, tổng số nhân viên của Công ty là 256 người, trong đó số 
nhân viên quản lý là 25 người. 
 
 

2. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
 

Báo cáo tài chính được trình bày bằng đồng Việt Nam, được lập theo các chuẩn mực kế toán 
Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành. 

 
Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở giá gốc. Các chính sách kế toán được Công ty áp dụng 
nhất quán và phù hợp với các chính sách kế toán đã được sử dụng trong những năm trước. 

 
Năm tài chính của Công ty được bắt đầu từ  ngày 1 tháng 1 và kết  thúc vào ngày 31 tháng 12 
hàng năm. 
 
Đơn vị tiền tệ được sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam (VND). 
 
Hình thức sổ kế toán áp dụng của Công ty là Chứng từ ghi sổ. 
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3. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU 

 
3.1 Tiền và các khoản tương đương tiền 
 

Tiền bao gồm tiền mặt và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và tiền đang chuyển. Các khoản 
tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 
3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi 
ro trong chuyển đổi thành tiền.  
 

3.2 Các giao dịch bằng ngoại tệ 
 

Trong năm, các nghiệp vụ phát sinh bằng đồng tiền khác với VND được quy đổi ra VND theo 
tỷ giá hối đoái tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Vào thời điểm cuối năm tài chính, các tài sản 
bằng tiền và công nợ có gốc ngoại tệ được đánh giá lại theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng 
do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày này.  
 
Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm và chênh lệch đánh giá lại được ghi 
nhận vào doanh thu hoặc chi phí hoạt động tài chính trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh 
doanh.  

 
3.3 Các khoản phải thu 

 
Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác được phản ánh theo nguyên giá 
trừ đi dự phòng phải thu khó đòi.  
 
Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản phải thu 
không được khách hàng thanh toán phát sinh đối với số dư các khoản phải thu tại thời điểm 
lập Bảng cân đối kế toán.  

 
3.4 Hàng tồn kho 

 
Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện thấp hơn giá 
gốc thì tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí 
mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn 
kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính 
trừ chi phí bán hàng ước tính.  
  
Hàng tồn kho được ghi nhận theo phương pháp kê khai thường xuyên và giá xuất kho được 
xác định theo phương pháp nhập trước xuất trước. 
 
Thành phẩm bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí 
sản xuất chung có liên quan được phân bổ dựa trên mức độ hoạt động bình thường. 
 
Chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung được phân bổ cho mỗi đơn vị sản phẩm 
theo sản lượng thành phẩm sản xuất trong kỳ (tháng). 
 
Dự phòng cho hàng tồn kho được trích lập cho phần giá trị dự kiến bị tổn thất do giảm giá vật 
tư, thành phẩm, hàng hóa tồn kho thuộc quyền sở hữu của Công ty có thể xảy ra (giảm giá, 
kém phẩm chất, lỗi thời,…) dựa trên bằng chứng hợp lý về sự giảm giá trị vào thời điểm cuối 
năm tài chính. Các khoản tăng hoặc giảm dự phòng này được ghi nhận vào giá vốn hàng bán 
trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 
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3.5 Tài sản cố định hữu hình 
 

Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế.  
 
Nguyên giá của một tài sản cố định bao gồm giá mua và các khoản chi phí liên quan trực tiếp 
đến việc đưa tài sản đó vào sử dụng. Những chi phí mua sắm, nâng cấp và đổi mới tài sản cố 
định được chuyển hóa thành tài sản cố định, những chi phí bảo trì và sửa chữa được ghi vào 
chi phí của năm hiện hành.  
 
Khi bán hay thanh lý tài sản, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế của tài sản được xóa sổ 
trong các báo cáo tài chính và bất kỳ các khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được 
hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 

 
Khấu hao tài sản cố định hữu hình được tính theo phương pháp khấu hao đường thẳng theo 
thời gian hữu ích ước tính của các tài sản như sau : 

Nhà cửa, vật kiến trúc  5 - 50 năm  
Máy móc thiết bị 5 - 20 năm  
Phương tiện vận tải  3 - 10 năm  
Cây lâu năm 5 - 10 năm   

 
3.6 Tài sản cố định vô hình 
 

Phần mềm kế toán được ghi nhận như tài sản cố định vô hình và được phân bổ theo phương 
pháp đường thẳng trong thời gian 8 năm. 
 

3.7 Xây dựng cơ bản dở dang 
 

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang là chi phí xây dựng các công trình chưa hoàn thành và 
không trích khấu hao trong suốt giai đoạn đầu tư xây dựng dở dang. 
 

3.8 Chi phí trả trước dài hạn 
 

Chi phí trả trước dài hạn bao gồm chi phí công cụ dụng cụ, chi phí sửa chữa lớn tài sản cố 
định, phí tư vấn giám sát hệ thống quản lý chất lượng, phí thiết kế website, hosting, phí thiết 
kế nhận diện thương hiệu….  
 
Các chi phí này được phân bổ vào chi phí trong kỳ theo phương pháp đường thẳng trong thời 
gian từ 2 đến 3 năm kể từ khi phát sinh. 
 

3.9 Các khoản phải trả và phải trả khác 
 

Các khoản phải trả thương mại và phải trả khác được thể hiện theo nguyên giá. 
 

3.10 Chi phí đi vay  
 
Các khoản chi phí lãi vay phát sinh có liên quan đến các khoản vay dùng để đầu tư xây dựng 
cơ bản, hoặc mua sắm máy móc thiết bị trong giai đoạn chuẩn bị sản xuất sẽ được vốn hoá 
như một phần nguyên giá tài sản.  
 
Việc vốn hoá chi phí đi vay được tạm ngưng khi quá trình đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài 
sản dở dang bị gián đoạn một cách bất thường. Khi đó chi phí đi vay phát sinh được ghi nhận 
là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ cho đến khi việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài 
sản dở dang được tiếp tục. Việc vốn hoá chấm dứt khi các hoạt động chủ yếu cần thiết cho 
việc chuẩn bị đưa tài sản dở dang vào sử dụng hoặc bán đã hoàn thành. Chi phí đi vay phát 
sinh sau đó sẽ được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ. 
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3.11 Doanh thu  
 

Doanh thu bán hàng 
 
Doanh thu bán hàng được ghi nhận trên báo cáo kết quả kinh doanh khi được xác định tương 
đối chắc chắn, phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá 
đã được chuyển giao cho người mua và người mua đã chấp nhận thanh toán. Doanh thu sẽ 
không được ghi nhận nếu như có những yếu tố không chắc chắn liên quan đến khả năng thu 
hồi các khoản phải thu hoặc liên quan đến khả năng hàng bán bị trả lại. 
 
Doanh thu cung cấp dịch vụ 
 
Doanh thu từ việc kinh doanh khách sạn và từ việc cung cấp các dịch vụ được ghi nhận khi 
dịch vụ đã được thực hiện và sau khi đã trừ các khoản chiết khấu, giảm giá và các khoản thuế 
không được khấu trừ. 
 
 

3.12 Thuế thu nhập doanh nghiệp  
 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) trong năm, nếu có, bao gồm thuế thu nhập hiện 
hành và thuế thu nhập hoãn lại. Thuế thu nhập doanh nghiệp được ghi nhận trong báo cáo 
kết quả kinh doanh ngoại trừ trường hợp có các khoản thuế thu nhập có liên quan đến các 
khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu, thì khi đó các khoản thuế thu nhập này cũng 
được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu. 
 
Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế dự kiến phải nộp dựa trên thu nhập chịu thuế trong 
năm, sử dụng các mức thuế suất có hiệu lực hoặc cơ bản có hiệu lực tại ngày kết thúc niên 
độ kế toán, và các khoản điều chỉnh thuế phải nộp liên quan đến các năm trước. 

 
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25% (hai mươi lăm phần trăm). 
 
 

3.13 Các bên có liên quan 
 
Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng 
kể đối với bên kia trong việc ra quyết định tài chính và hoạt động. 
 
Công ty sau đây được xem là các bên có liên quan : 
 
 
Công ty Địa điểm Quan hệ 
Tổng Công ty Du lịch Sài gòn TP. Hồ Chí Minh Cổ đông 
   
   

 



 

V- Th«ng tin bæ sung cho c¸c kho¶n môc tr×nh bµy trong B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n 

          (§¬n vÞ tÝnh : §ång) 

01- TiÒn  Cuèi n¨m §Çu n¨m 
- TiÒn mÆt  
- TiÒn göi ng©n hµng  
- TiÒn ®ang chuyÓn  

                                        Céng 

48.268.128 
1.164.551.501 

 
1.212.819.629 

209.871.965 
1.200.793.446 

 
1.410.665.411 

02- C¸c kho¶n ®Çu t tµi chÝnh ng¾n h¹n Cuèi n¨m §Çu n¨m 
- Chøng kho¸n ®Çu t ng¾n h¹n  
- §Çu t ng¾n h¹n kh¸c  
- Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t ng¾n h¹n 

                                        Céng  

 
5.590.000.000 

 

5.590.000.000 

 
5.672.000.000 

 

5.672.000.000 
03- C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n kh¸c Cuèi n¨m §Çu n¨m 

      - Ph¶i thu vÒ cæ phÇn ho¸  
      - Ph¶i thu vÒ cæ tøc vµ lîi nhuËn ®îc chia 
      - Ph¶i thu ngêi lao ®éng 
      - Ph¶i thu kh¸c 

                                              Céng 

 
 
 

128.931.700 
128.931.700 

 
 
 

301.586.442 
301.586.442 

04- Hµng tån kho Cuèi n¨m §Çu n¨m 
      - Hµng mua ®ang ®i trªn ®êng  
      - Nguyªn liÖu, vËt liÖu  
      - C«ng cô, dông cô  
      - Chi phÝ SX, KD dë dang 
      - Thµnh phÈm  
      - Hµng hãa  
      - Hµng göi ®i b¸n 
      - Hµng hãa kho b¶o qu¶n thuÕ 
      - Hµng hãa bÊt ®éng s¶n 

Céng gi¸ gèc hµng tån kho 

      

 
80.108.406 

192.656.197 
 
 

557.073.524 
 

     

 
829.838.127 

 
97.619.236 

100.757.497 
 
 

708.543.289 
 
 
 

906.920.022 

 
* Gi¸ trÞ ghi sæ cña hµng tån kho dïng ®Ó thÕ chÊp, cÇm cè ®¶m b¶o c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶:......... 
* Gi¸ trÞ hoµn nhËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho trong n¨m:............. 
* C¸c trêng hîp hoÆc sù kiÖn dÉn ®Õn ph¶i trÝch thªm hoÆc hoµn nhËp dù phßng gi¶m gÝ¸ hµng 
tån kho :.. 

 
05- ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i thu Nhµ níc Cuèi n¨m §Çu n¨m 

 - ThuÕ c¸c lo¹i kh¸c 
            - .................. 

 - ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ 
 

                            Céng 

2.006.314 
 
 
 

2.006.314 

9.275 
 

1.021.111.209 
 

1.021.120.484 

06- Ph¶i thu dµi h¹n néi bé    
 - Cho vay dµi h¹n néi bé 

            - .................. 
            - Ph¶i thu dµi h¹n néi bé kh¸c 

 
 
 

 
 
 

                           Céng   

07- Ph¶i thu dµi h¹n kh¸c    
 - Ký qòy, ký cîc dµi h¹n  

            - C¸c kho¶n tiÒn nhËn ñy th¸c 
            - Cho vay kh«ng cã l·i 
            - Ph¶i thu dµi h¹n kh¸c 

 
 
 
 

 
 
 
 

                           Céng   

 



08 - T¨ng, gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh: 
 

Kho¶n môc 
Nhµ cöa, vËt kiÕn 

tróc 
M¸y mãc, thiÕt bÞ 

Ph¬ng tiÖn vËn t¶i, 

truyÒn dÉn 

ThiÕt bÞ dông cô 

qu¶n lý 
TSC§ kh¸c Tæng céng 

Nguyªn gi¸ TSC§ h÷u 

h×nh 

      

Sè d ®Çu n¨m 42.530.290.948 7.760.768.211 1.291.488.725  1.107.481.900 52.690.029.784 

- Mua trong n¨m   165.267.700    165.267.700 

- §Çu t XDCB hoµn thµnh        

- T¨ng kh¸c        

- ChuyÓn sang B§S ®Çu t        

- Thanh lý, nhîng b¸n        

- Gi¶m kh¸c        

Sè d cuèi n¨m 42.530.290.948 7.926.035.911 1.291.488.725  1.107.481.900 52.855.297.484 

Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ       

Sè d ®Çu n¨m  13.130.519.820 4.202.767.984 796.595.270  575.314.295 18.705.197.369 

- KhÊu hao trong n¨m 885.510.018 306.740.925 64.407.972  65.684.956 1.322.343.871 

- ChuyÓn sang bÊt ®éng 
s¶n ®Çu t 

      

- Thanh lý, nhîng b¸n 
 

      

- Gi¶m kh¸c       

Sè d cuèi n¨m 14.016.029.838 4.509.508.909 861.003.242  640.999.251 20.027.541.240 

Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ 

h÷u h×nh 

      

- T¹i ngµy ®Çu n¨m 29.399.771.128 3.558.000.227 494.893.455  532.166.605 33.984.832.415 
- T¹i ngµy cuèi n¨m           28.514.261.110 3.416.527.002 430.485.483  466.482.649 32.827.756.244 

 
 * Gi¸ trÞ cßn l¹i cuèi n¨m cña TSC§ h÷u h×nh ®· dïng thÕ chÊp, cÇm cè c¸c kho¶n vay: 14.441.655.882 d9 
 * Nguyªn gi¸ TSC§ cuèi n¨m  ®· khÊu hao hÕt nhng vÉn cßn sö dông:                           1.874.598.816 ® 
   * Nguyªn gi¸ TSC§ cuèi n¨m chê thanh lý:  
   * C¸c cam kÕt vÒ viÖc mua, b¸n TSC§ h÷u h×nh cã gi¸ trÞ lín trong t¬ng lai : 
   * C¸c thay ®æi kh¸c vÒ TSC§ h÷u h×nh : 



09- T¨ng, gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh: 
 

Kho¶n môc M¸y mãc thiÕt bÞ 
Ph¬ng tiÖn vËn t¶i, 

truyÒn dÉn 

PhÇn mÒm m¸y tÝnh 
TSC§ kh¸c Tæng céng 

Nguyªn gi¸ TSC§ thuª tµi chÝnh      

Sè d ®Çu n¨m      

 - Thuª tµi chÝnh trong n¨m      

 - Mua l¹i TSC§ thuª tµi chÝnh      

 - T¨ng kh¸c      

 - Tr¶ l¹i TSC§ thuª tµi chÝnh      

 - Gi¶m kh¸c      

Sè d cuèi n¨m      

Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ      

Sè d ®Çu n¨m      

- KhÊu hao trong n¨m      

- Mua l¹i TSC§ thuª tµi chÝnh       

- T¨ng kh¸c      

- Tr¶ l¹i TSC§ thuª tµi chÝnh      

- Gi¶m kh¸c      

Sè d cuèi n¨m      

Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ thuª TC      

- T¹i ngµy ®Çu n¨m      

- T¹i ngµy cuèi n¨m                

 

 
* TiÒn thuª ph¸t sinh thªm ®îc ghi nhËn lµ chi phÝ trong n¨m; 
* C¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh tiÒn thuª ph¸t sinh thªm; 
* §iÒu kho¶n gia h¹n thuª hoÆc quyÒn ®îc mua tµi s¶n. 



10- T¨ng, gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh: 
 

Kho¶n môc 
QuyÒn sö dông ®Êt B¶n quyÒn, b»ng  

s¸ng chÕ 

Nh·n hiÖu  

hµng ho¸ 

PhÇn mÒm m¸y  

vi tÝnh 

TSC§ v« h×nh 

kh¸c 
Tæng céng 

Nguyªn gi¸ TSC§ v« h×nh       

Sè d ®Çu n¨m    83.279.000  83.279.000 

- Mua trong n¨m       

- T¹o ra tõ néi bé doanh 
nghiÖp 

      

- T¨ng do hîp nhÊt kinh 
doanh 

      

- T¨ng kh¸c       

- Thanh lý, nhîng b¸n       

- Gi¶m kh¸c       

Sè d cuèi n¨m    83.279.000  83.279.000 

Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ       

Sè d ®Çu n¨m    35.229.625  35.229.625 

- KhÊu hao trong n¨m    2.375.972  2.375.972 

- T¨ng kh¸c       

- Thanh lý, nhîng b¸n       

- Gi¶m kh¸c       

Sè d cuèi n¨m    37.605.597  37.605.597 

Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§VH       

- T¹i ngµy ®Çu n¨m    48.049.375  48.049.375 

- T¹i ngµy cuèi n¨m              45.673.403  45.673.403 

    
 -  ThuyÕt minh sè liÖu vµ gi¶i tr×nh kh¸c: 
 



 
11- Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang: Cuèi n¨m §Çu n¨m 
- Chi phÝ XDCB dë dang    64.302.874.560 49.860.662.282 

Trong ®ã: Nh÷ng c«ng tr×nh lín: 
    + C«ng tr×nh DA KSSG-BM 
    + C«ng tr×nh TTHNDCN 
    +............... 
    

 
64.275.601.833 

27.272.727 

 
49.833.389.555 

27.272.727 

12- T¨ng, gi¶m bÊt ®éng s¶n ®Çu t: 
 

Kho¶n môc 
Sè 

®Çu n¨m 

T¨ng 

trong n¨m 

Gi¶m 

trong n¨m 

Sè 

cuèi n¨m 

Nguyªn gi¸ bÊt ®éng s¶n ®Çu 

t 

    

- QuyÒn sö dông ®Êt  
- Nhµ 
- Nhµ vµ quyÒn sö dông ®Êt 
- C¬ së h¹ tÇng 

    

  Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ     

- QuyÒn sö dông ®Êt  
- Nhµ 
- Nhµ vµ quyÒn sö dông ®Êt 
- C¬ së h¹ tÇng 

    

Gi¸ trÞ cßn l¹i B§S ®Çu t     

- QuyÒn sö dông ®Êt  
- Nhµ 
- Nhµ vµ quyÒn sö dông ®Êt 
- C¬ së h¹ tÇng 

    

 
  *- ThuyÕt minh sè liÖu vµ gi¶i tr×nh kh¸c: 
   - ..................... 
   - ..................... 
 
 
 
 



 
 

13-  §Çu t dµi h¹n kh¸c: Cuèi n¨m §Çu n¨m 
        - §Çu t cæ phiÕu:   
        - §Çu t tr¸i phiÕu:   
        - §Çu t tÝn phiÕu, kú phiÕu:   
        - Cho vay dµi h¹n:   
        - §Çu t dµi h¹n kh¸c:   

                                            Céng   

14-  Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n: Cuèi n¨m §Çu n¨m 
- Chi phÝ tr¶ tríc vÒ thuª ho¹t ®éng TSC§:   
- Chi phÝ thµnh lËp doanh nghiÖp:   
- Chi phÝ nghiªn cøu cã gi¸ trÞ lín :   

        - Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n CCDC                     475.195.260 516.980.265 
- ...   

                                            Céng 475.195.260 516.980.265 

15-  Vay vµ nî ng¾n h¹n: Cuèi n¨m §Çu n¨m 
- Vay ng¾n h¹n: 6.143.016.470  
- Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶:   

                                            Céng 6.143.016.470  

16- ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép nhµ níc Cuèi n¨m §Çu n¨m 
- ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng 
- ThuÕ Tiªu thô ®Æc biÖt  
- ThuÕ xuÊt, nhËp khÈu 
- ThuÕ TNDN  
- ThuÕ tµi nguyªn  
- ThuÕ nhµ ®Êt 
- TiÒn thuª ®Êt 
- C¸c lo¹i thuÕ kh¸c 
- C¸c kho¶n phÝ, lÖ phÝ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c 

245.014.160 
15.690.213 

 
288.399.392 

 
 
 

15.634.930 
6.815.000 

333.134.403 
13.191.611 

 
84.308.916 

2.078.890 
 
 

1.949.644 
 

                                            Céng 571.553.695 434.663.464 

17- Chi phÝ ph¶i tr¶ Cuèi n¨m §Çu n¨m 
- TrÝch tríc chi phÝ tiÒn l¬ng trong thêi gian nghØ phÐp 
- Chi phÝ söa ch÷a lín TSC§ 
- Chi phÝ trong thêi gian ngõng kinh doanh 

 
 
 

 
 
 

                                            Céng   

                  18- C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép ng¾n h¹n kh¸c Cuèi n¨m §Çu n¨m 
 - Tµi s¶n thõa chê gi¶i quyÕt  
 - Kinh phÝ c«ng ®oµn  
 - B¶o hiÓm x· héi  
 - B¶o hiÓm y tÕ  
 - B¶o hiÓm TN 
 - NhËn ký qòy, ký cîc ng¾n h¹n  
 - Doanh thu cha thùc hiÖn  
 - C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c 

 

 
230.649.203 
103.318.657 
43.109.470 
99.408.200 

7.489.312 
 

1.464.415.279 

 
128.754.825 
71.243.304 
41.237.085 

123.478.400 
6.538.161 

 
77.194.662 

                                            Céng 1.948.390.121 448.446.437 

17- Ph¶i tr¶ dµi h¹n néi bé Cuèi n¨m §Çu n¨m 
- Vay dµi h¹n néi bé 
- ... 
- Ph¶i tr¶ dµi h¹n néi bé kh¸c 

 
 
 

 
 
 

                                            Céng   

20- C¸c kho¶n vay vµ nî dµi h¹n Cuèi n¨m §Çu n¨m 
a - Vay dµi h¹n   

- Vay ng©n hµng   
- Vay ®èi tîng kh¸c   
- Tr¸i phiÕu ph¸t hµnh   

b- Nî dµi h¹n   



- Thuª tµi chÝnh 
- Nî dµi h¹n kh¸c 

 
 

 
 

Céng   

 
 
 
 
 
 



 - C¸c kho¶n nî thuª tµi chÝnh 
 

 

Thêi h¹n 

N¨m nay N¨m tríc 

Tæng kho¶n T.to¸n 

tiÒn thuª tµi chÝnh 

Tr¶ tiÒn 

 l·i thuª 

Tr¶ nî 

 gèc 

Tæng kho¶n T.to¸n 

tiÒn thuª tµi chÝnh 

Tr¶ tiÒn l·i thuª Tr¶ nî  

Gèc 

Tõ 1 n¨m trë xuèng       

Tõ 1 n¨m ®Õn 5 n¨m       

Trªn 5 n¨m       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
21- Tµi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ Cuèi n¨m §Çu n¨m 
a - Tµi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i   

- Tµi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i liªn quan ®Õn kho¶n chªnh 
lÖch t¹m thêi ®îc khÊu trõ 

  

- Tµi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i liªn quan ®Õn kho¶n lç tÝnh 
thuÕ cha sö dông 

  

- Tµi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i liªn quan ®Õn kho¶n u ®·i  
tÝnh thuÕ cha sö dông 

  

- Kho¶n hoµn nhËp tµi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i ®· ®îc ghi 
nhËn tõ c¸c n¨m tríc 

  

Tµi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i   

b- ThuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ 
- ThuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ ph¸t sinh tõ c¸c kho¶n 

chªnh lÖch t¹m thêi chÞu thuÕ 
- Kho¶n hoµn nhËp thuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ ®· ®îc 

ghi nhËn tõ c¸c n¨m tríc 
- ThuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22- Vèn chñ së h÷u 
a- B¶ng ®èi chiÕu biÕn ®éng cña Vèn chñ së h÷u 

 

 Vèn ®Çu t 

cña chñ së 

h÷u 

ThÆng d vèn 

cæ phÇn 
Vèn kh¸c cña 

chñ së h÷u 

Quü ph¸t triÓn 

®Çu t 

Quü dù phßng 

tµi chÝnh 

Quü khen 

thëng phóc 

lîi 

... 
Lîi nhuËn cha 

ph©n phèi 
Céng 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sè d ®Çu 

n¨m tríc 

- T¨ng vèn 
trong    
   n¨m tríc 
- L·i trong n¨m 

tríc 
- T¨ng kh¸c 
- Gi¶m vèn 
trong n¨m tríc 
- Lç trong n¨m 
tríc 
- Gi¶m kh¸c 

83.805.640.000 
 

9.268.510.000 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

85.317.000 
 

61.061.675 

406.143.423 
 

137.600.141 

-13.513.547 
 

61.061.675 
 
 
 
 
 

(90.502.000) 

 1.438.800.410 
 

(259.723.491) 
 
 
 

2.704.894.074 
 

(1.165.480.200) 
 

85.722.387.286 
 

9.268.510.000 
 
 
 

2.704.894.074 
 

(1.255.982.200) 

Sè d cuèi 

n¨m tríc 

93.074.150.000 

 

 

 

 

 

146.378.675 

 

543.743.564 

 

-42.953.873 

 

 2.718.490.794 

 

96.439.809.160 

 

Sè d ®Çu 

n¨m nay 

93.074.150.000 

 

  146.378.675 

 

543.743.564 

 

-42.953.873 

 

 2.718.490.794 

 

96.439.809.160 

 

- T¨ng vèn n¨m  
   nay 
- L·i trong n¨m 
nay 
- T¨ng kh¸c 
- Gi¶m vèn 
trong n¨m nay 
- Lç trong n¨m 
nay 
- Gi¶m kh¸c 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64.667.712 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

267.971.763 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64.667.712 
 
 
 
 
 

(45.700.000) 
 
 
 

  
 
 

1.859.215.775 
 
 

(2.704.117.627) 
 
 
 

397.307.187 
 
 

1.859.215.775 
 
 

(2.749.817.627) 

Sè d cuèi 

n¨m nay 

93.074.150.000 

 

 

 

 

 

211.046.387 

 

811.715.327 

 

-23.986.161  1.873.588.942 

 

95.946.514.495 

 



 
 

b- Chi tiÕt vèn ®Çu t cña chñ së h÷u Cuèi n¨m §Çu n¨m 
- Vèn gãp cña nhµ níc  
- Vèn gãp cña c¸c ®èi tîng kh¸c 
- ... 

                                        Céng 

26.862.520.000 
66.211.630.000 

 

93.074.150.000 

26.862.520.000 
66.211.630.000 

 

93.074.150.000 

 
 

* Gi¸ trÞ tr¸i phiÕu ®· chuyÓn thµnh cæ phiÕu trong n¨m 
* Sè lîng cæ phiÕu quü: 
 

c- C¸c giao dÞch vÒ vèn víi c¸c chñ së h÷u vµ ph©n phèi cæ tøc, 
chia lîi nhuËn 

N¨m nay N¨m tríc 

     - Vèn ®Çu t cña chñ së h÷u   
+ Vèn gãp ®Çu n¨m   
+ Vèn gãp t¨ng trong n¨m   
+ Vèn gãp gi¶m trong n¨m   
+ Vèn gãp cuèi n¨m   

     - Cæ tøc, lîi nhuËn ®· chia   
 

 d- Cæ tøc 
- Cæ tøc ®· c«ng bè sau ngµy kÕt thóc niªn ®é kÕ to¸n : 

+ Cæ tøc ®· c«ng bè trªn cæ phiÕu phæ th«ng:................. 
+ Cæ tøc ®· c«ng bè trªn cæ phiÕu u ®·i:.................. 

- Cæ tøc cña cæ phiÕu u ®·i lòy kÕ cha ®îc ghi nhËn:....... 
 

®- Cæ phiÕu            Cuèi n¨m             §Çu n¨m 
- Sè lîng cæ phiÕu ®îc phÐp ph¸t hµnh 
- Sè lîng cæ phiÕu ®· b¸n ra c«ng chóng 

        + Cæ phiÕu phæ th«ng 
        + Cæ phiÕu u ®·i 

- Sè lîng cæ phiÕu ®îc mua l¹i  
        + Cæ phiÕu phæ th«ng 
        + Cæ phiÕu u ®·i 

- Sè lîng cæ phiÕu ®ang lu hµnh 
       + Cæ phiÕu phæ th«ng 
       + Cæ phiÕu u ®·i  

9.307.415 
9.307.415 
9.307.415 

 
 
 
 

9.307.415 
9.307.415 

9.307.415 
9.307.415 
9.307.415 

 
 
 
 

9.307.415 
9.307.415 

 
 * MÖnh gi¸ cæ phiÕu ®ang lu hµnh :.............................. 
 

e- C¸c quü cña doanh nghiÖp: 
- Quü ®Çu t ph¸t triÓn                                      211.046.387 ®                     146.378.675 ® 
- Quü dù phßng tµi chÝnh                                   811.715.327 ®                     543.743.564 ® 
- Quü khen thëng, phóc lîi                               -23.986.161 ®                      -42.953.873 d9 

 
* Môc ®Ých trÝch lËp vµ sö dông c¸c quü cña doanh nghiÖp 

 
  

g- Thu nhËp vµ chi phÝ, l·i hoÆc lç ®îc h¹ch to¸n trùc tiÕp vµo Vèn chñ së h÷u theo qui ®Þnh cña c¸c chuÈn 
mùc kÕ to¸n cô thÓ 

 
  23- Nguån kinh phÝ        N¨m nay     N¨m tríc 

- Nguån kinh phÝ ®îc cÊp trong n¨m   
- Chi sù nghiÖp   
- Nguån kinh phÝ cßn l¹i cuèi n¨m   

 
 23- Tµi s¶n thuª ngoµi            Cuèi n¨m             §Çu n¨m 
 (1)- Gi¸ trÞ tµi s¶n thuª ngoµi   



 - TSC§ thuª ngoµi 
 - Tµi s¶n kh¸c thuª ngoµi 

 (2)- Tæng sè tiÒn thuª tèi thiÓu trong t¬ng lai cña hîp ®ång thuª 
ho¹t ®éng TSC§ kh«ng hñy ngang theo c¸c thêi h¹n 

 - Tõ 1 n¨m trë xuèng 
 - Trªn 1 n¨m ®Õn 5 n¨m 
 - Trªn 5 n¨m 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

VI- Th«ng tin bæ sung cho c¸c kho¶n môc tr×nh bµy trong B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh 

          (§¬n vÞ tÝnh : §ång) 

 
25- Tæng doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô( M· sè 01)       N¨m nay     N¨m tríc 
 
Trong ®ã 
          - Doanh thu b¸n hµng  
          - Doanh thu cung cÊp dÞch vô 
          - Doanh thu hîp ®ång x©y dùng( ®èi víi doanh nghiÖp cã ho¹t 
®éng x©y l¾p) 
          + Doanh thu hîp ®ång x©y dùng ®îc ghi nhËn trong kú 
          + Tæng doanh thu lòy kÕ cña hîp ®ång x©y dùng ®îc ghi 
nhËn ®Õn thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o tµi chÝnh; 
          + Doanh thu néi bé 

30.762.878.035 
 

9.073.385.379 
21.570.453.613 

 
 
 
 
 

119.039.043 

27.550.298.954 
 

7.989.300.217 
19.481.041.359 

 
 
 
 
 

79.957.378 
26- C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu( M· sè 02) 

 Trong ®ã:    
      + ChiÕt khÊu th¬ng m¹i 
      + Gi¶m gi¸ hµng b¸n 
      + Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 
      + ThuÕ GTGT ph¶i nép (Ph¬ng ph¸p trùc tiÕp) 
      + ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt  
      + ThuÕ xuÊt khÈu  
 

 
 
 
 
 
 

90.484.616 
 
 

 
 
 
 
 
 

106.204.196 
 
 

27- Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô( M· sè 10) 
    Trong ®ã:    
            + Doanh thu thuÇn trao ®æi s¶n phÈm, hµng hãa 

     + Doanh thu thuÇn trao ®æi dÞch vô                                                          

30.672.393.419 
 

9.073.385.379 
21.479.968.997 

119.039.043 

27.444.094.758 
 

7.989.300.217 
19.374.837.163 

79.957.378 
28- Gi¸ vèn hµng b¸n ( M· sè 11)  

- Gi¸ vèn cña hµng hãa ®· b¸n 
- Gi¸ vèn cña thµnh phÈm ®· b¸n 
- Gi¸ vèn cña dÞch vô ®· cung cÊp 
- Gi¸ trÞ cßn l¹i, chi phÝ nhîng b¸n, thanh lý cña B§S ®Çu t ®· 
b¸n 
- Chi phÝ kinh doanh BÊt ®éng s¶n ®Çu t 
- Hao hôt, mÊt m¸t hµng tån kho 
- C¸c kho¶n chi phÝ vît møc b×nh thêng 
- Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho 

                                        Céng 

      N¨m nay 
8.242.775.115 

 
18.070.705.674 

 
 

 
 
 
 

      26.313.480.789 

    N¨m tríc 
7.099.699.083 

 
16.473.830.164 

 
 
 
 
 
 

  23.573.529.247 

29- Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh ( M· sè 21)  
- L·i tiÒn göi, tiÒn cho vay 
- L·i ®Çu t tr¸i phiÕu, kú phiÕu, tÝn phiÕu 
- Cæ tøc, lîi nhuËn ®îc chia 
- L·i b¸n ngo¹i tÖ 
- L·i chªnh lÖch tû gi¸ ®· thùc hiÖn 
- Hæ trî l·i tiÒn vay CVN 
- L·i b¸n hµng tr¶ chËm 
- Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh kh¸c 

      N¨m nay 
317.653.768 

 
63.264.683 

 
271.680.028 

 
 

156.770.300 

    N¨m tríc 
682.358.456 

 
143.696.600 

 
 
 
 

11.085.260 



 

                                                  Céng 

 

      809.368.779 

 

  837.140.316 
30- Chi phÝ tµi chÝnh( M· sè 22)       N¨m nay     N¨m tríc 

- L·i tiÒn vay 
- ChiÕt khÊu thanh to¸n, l·i b¸n hµng tr¶ chËm 
- Lç do thanh lý c¸c kho¶n ®Çu t ng¾n h¹n, dµi h¹n 
- Lç b¸n ngäai tÖ 
- Lç chªnh lÖch tû gi¸ ®· thùc hiÖn 
- Lç chªnh lÖch tû gi¸ cha thùc hiÖn 
- Dù phßng gi¶m gi¸ c¸c kho¶n ®Çu t ng¾n h¹n, dµi h¹n 
- Chi phÝ tµi chÝnh kh¸c 

 
 
 
 
 
 
 
 

314.616.667 
 
 
 
 
 
 
 

Céng          314.616.667 

31- Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hiÖn hµnh( M· sè 51)       N¨m nay     N¨m tríc 
- Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp tÝnh trªn thu nhËp chÞu 
thuÕ n¨m hiÖn hµnh 
- §iÒu chØnh chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cña c¸c n¨m 
tríc vµo chi phÝ thuÕ thu nhËp hiÖn hµnh n¨m nay 
- Tæng chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hiÖn hµnh 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Céng     
32- Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ho·n l¹i( M· sè 52)       N¨m nay     N¨m tríc 

- Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ho·n l¹i ph¸t sinh tõ c¸c 
kho¶n chªnh lÖch t¹m thêi ph¶i chÞu thuÕ 
- Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ho·n l¹i ph¸t sinh tõ viÖc 
hoµn nhËp tµi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i 
- Thu nhËp thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ho·n l¹i ph¸t sinh tõ 
c¸c kho¶n chªnh lÖch t¹m thêi ®îc khÊu trõ 
- Thu nhËp thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ho·n l¹i ph¸t sinh tõ 
c¸c kho¶n lç tÝnh thuÕ vµ u ®·i thuÕ cha sö dông 
- Thu nhËp thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ho·n l¹i ph¸t sinh tõ 
viÖc hoµn nhËp thuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ 
- Tæng chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ho·n l¹i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Céng   

33- Chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh theo yÕu tè        N¨m nay     N¨m tríc 
       - Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu 
       - Chi phÝ nh©n c«ng 
       - CCDC&SCN 
       - Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh 
       - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 
       - Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn 

7.509.897.921 
4.565.764.694 

639.815.856 
1.324.719.843 
3.567.701.758 
1.602.411.066 

6.499.149.575 
3.200.207.080 

731.027.345 
1.288.483.394 
1.767.534.020 
1.901.705.890 

Céng 19.210.311.138 15.388.107.304 

 
 

VII- Th«ng tin bæ sung cho c¸c kho¶n môc tr×nh bµy trong B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ 

          (§¬n vÞ tÝnh : §ång) 

 
34- C¸c kho¶n giao dÞch kh«ng b»ng tiÒn ¶nh hëng ®Õn b¸o c¸o 
lu chuyÓn tiÒn tÖc vµ c¸c kho¶n tiÒn do doanh nghiÖp n¾m gi÷ 
nhng kh«ng ®îc sö dông 

      N¨m nay     N¨m tríc 

a-Mua tµi s¶n b»ng c¸ch nhËn c¸c kho¶n nî liªn quan trùc tiÕp 
hoÆc th«ng qua nghiÖp vô cho thuª tµi chÝnh : 
          - Mua doanh nghiÖp th«ng qua ph¸t hµnh cæ phiÕu; 
          - ChuyÓn nî thµnh vèn chñ së h÷u. 
b-Mua vµ thanh lý c«ng ty con hoÆc ®¬n vÞ kinh doanh kh¸c trong 
kú b¸o c¸o . 
          - Tæng gi¸ trÞ mua hoÆc thanh lý; 
          - PhÇn gi¸ trÞ mua hoÆc thanh lý ®îc thanh to¸n b»ng tiÒn 
v¸ c¸c kho¶n t¬ng ®¬ng tiÒn; 
          - Sè tiÒn vµ c¸c kho¶n t¬ng ®¬ng tiÒn thùc cã trong c«ng ty 

  



 


