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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 09 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. 



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DAKLAK 

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
Cho 9 tháng đầu năm kết thúc vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 

 

                               

 
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 
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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. 
 
 

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- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán 

          (Đơn vị tính : Đồng) 

01- Tiền  Cuối năm Đầu năm 

- Tiền mặt  

- Tiền gửi ngân hàng  

- Tiền đang chuyển  

                                        Cộng 

101.107.828 

571.959.561 

 

673.067.389 

209.871.965 

1.200.793.446 

 

1.410.665.411 
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Cuối năm Đầu năm 

- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn  

- Đầu tư ngắn hạn khác  

- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 

                                        Cộng  

 

2.250.000.000 

 

2.250.000.000 

 

5.672.000.000 

 

5.672.000.000 
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác Cuối năm Đầu năm 

      - Phải thu về cổ phần hoá  

      - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia 

      - Phải thu người lao động 

      - Phải thu khác 

                                              Cộng 

 

 

 

139.493.487 

139.493.487 

 

 

 

301.586.442 

301.586.442 
04- Hàng tồn kho Cuối năm Đầu năm 

      - Hàng mua đang đi trên đường  

      - Nguyên liệu, vật liệu  

      - Công cụ, dụng cụ  

      - Chi phí SX, KD dở dang 

      - Thành phẩm  

      - Hàng hóa  

      - Hàng gửi đi bán 

      - Hàng hóa kho bảo quản thuế 

      - Hàng hóa bất động sản 

Cộng giá gốc hàng tồn kho 

      

 

58.750.506 

189.671.913 

 

 

718.000.413 

 

     

 

966.422.832 

 

97.619.236 

100.757.497 

 

 

708.543.289 

 

 

 

906.920.022 

 

* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả:......... 

* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:............. 

* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm gíá hàng tồn kho :.. 

 

05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước Cuối năm Đầu năm 

 - Các khoản thuế khác phải thu nhà nước 

            - .................. 

 - Thuế GTGT đầu vào được khầu trừ 

 

                            Cộng 

196.341.897 

 

1.704.326.057 

 

 

9.275 

 

1.021.111.209 

 

1.021.120.484 
06- Phải thu dài hạn nội bộ    

 - Cho vay dài hạn nội bộ 

            - .................. 

            - Phải thu dài hạn nội bộ khác 

 

 

 

 

 

 

                           Cộng   

07- Phải thu dài hạn khác    

 - Ký qũy, ký cược dài hạn  

            - Các khoản tiền nhận ủy thác 

            - Cho vay không có lãi 

            - Phải thu dài hạn khác 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Cộng   

 



 

 

08 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình: 

 

Khoản mục Nhà cửa, vật kiến trúc Máy móc, thiết bị 
Phương tiện vận tải, 

truyền dẫn 

Thiết bị dụng cụ quản 

lý 
TSCĐ khác Tổng cộng 

Nguyên giá TSCĐ hữu hình       

Số dư đầu năm 42.530.290.948 7.760.768.211 1.291.488.725  1.107.481.900 52.690.029.784 

- Mua trong năm   165.267.700    165.267.700 

- Đầu tư XDCB hoàn thành        

- Tăng khác        

- Chuyển sang BĐS đầu tư        

- Thanh lý, nhượng bán   130.000.000    130.000.000 

- Giảm khác        

Số dư cuối năm 42.530.290.948 7.796.035.911 1.291.488.725  1.107.481.900 52.725.297.484 

Giá trị hao mòn lũy kế       

Số dư đầu năm  13.130.519.820 4.202.767.984 796.595.270  575.314.295 18.705.197.369 

- Khấu hao trong năm 1.328.265.027 467.466.250 96.611.958  98.527.434 1.990.870.669 

- Chuyển sang bất động sản 

đầu tư 

      

- Thanh lý, nhượng bán 

 

 47.260.417    47.260.417 

- Giảm khác       

Số dư cuối năm 14.458.784.847 4.622.973.817 893.207.228  673.842.029 20.648.807.621 

Giá trị còn lại của TSCĐ 

hữu hình 

      

- Tại ngày đầu năm 29.399.771.128 3.558.000.227 494.893.455  532.166.605 33.984.832.415 

- Tại ngày cuối năm           28.071.506.101 3.173.062.094 398.281.497  433.639.871 32.076.489.863 

 

 * Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay: 

 * Nguyên giá TSCĐ cuối năm  đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 

   * Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:  

   * Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai : 

   * Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình : 



 

 

09- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính: 

 

Khoản mục Máy móc thiết bị 
Phương tiện vận tải, 

truyền dẫn 

Thiết bị dụng cụ quản 

lý 
TSCĐ khác Tổng cộng 

Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính      

Số dư đầu năm      

 - Thuê tài chính trong năm      

 - Mua lại TSCĐ thuê tài chính      

 - Tăng khác      

 - Trả lại TSCĐ thuê tài chính      

 - Giảm khác      

Số dư cuối năm      

Giá trị hao mòn lũy kế      

Số dư đầu năm      

- Khấu hao trong năm      

- Mua lại TSCĐ thuê tài chính       

- Tăng khác      

- Trả lại TSCĐ thuê tài chính      

- Giảm khác      

Số dư cuối năm      

Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC      

- Tại ngày đầu năm      

- Tại ngày cuối năm                

 

 

* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm; 

* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm; 

* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản. 



 

 

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình: 

 

Khoản mục 
Quyền sử dụng đất Bản quyền, bằng  

sáng chế 

Nhãn hiệu  

hàng hoá 

Phần mềm máy  

vi tính 
TSCĐ vô hình khác Tổng cộng 

Nguyên giá TSCĐ vô hình       

Số dư đầu năm    83.279.000  83.279.000 

- Mua trong năm       

- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp       

- Tăng do hợp nhất kinh doanh       

- Tăng khác       

- Thanh lý, nhượng bán       

- Giảm khác       

Số dư cuối năm    83.279.000  83.279.000 

Giá trị hao mòn lũy kế       

Số dư đầu năm    35.229.625  35.229.625 

- Khấu hao trong năm    5.939.930  5.939.930 

- Tăng khác       

- Thanh lý, nhượng bán       

- Giảm khác       

Số dư cuối năm    41.169.555  41.169.555 

Giá trị còn lại của TSCĐVH       

- Tại ngày đầu năm    48.049.375  48.049.375 

- Tại ngày cuối năm              42.109.445  42.109.445 

    

 -  Thuyết minh số liệu và giải trình khác: 

 



 

 

 

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang: Cuối năm Đầu năm 

- Chi phí XDCB dở dang    89.634.834.710 49.860.662.282 

Trong đó: Những công trình lớn: 

    + Công trình TTDCN                                                                                                                                                                                                       

    + Công trình DAKSSG9BM 

    +............... 

    

 

27.272.727 

89.607.561.983              

 

27.272.727 

49.833.389.555 

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư: 

 

Khoản mục 
Số 

đầu năm 

Tăng 

trong năm 

Giảm 

trong năm 

Số 

cuối năm 

Nguyên giá bất động sản đầu tư     

- Quyền sử dụng đất  

- Nhà 

- Nhà và quyền sử dụng đất 

- Cơ sở hạ tầng 

    

  Giá trị hao mòn lũy kế     

- Quyền sử dụng đất  

- Nhà 

- Nhà và quyền sử dụng đất 

- Cơ sở hạ tầng 

    

Giá trị còn lại BĐS đầu tư     

- Quyền sử dụng đất  

- Nhà 

- Nhà và quyền sử dụng đất 

- Cơ sở hạ tầng 

    

 

  *- Thuyết minh số liệu và giải trình khác: 

   - ..................... 

   - ..................... 

 

 

 

 



 

 

 

13-  Đầu tư dài hạn khác: Cuối năm Đầu năm 

        - Đầu tư cổ phiếu:   

        - Đầu tư trái phiếu:   

        - Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu:   

        - Cho vay dài hạn:   

        - Đầu tư dài hạn khác:   

                                            Cộng   

14-  Chi phí trả trước dài hạn: Cuối năm Đầu năm 

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ:   

- Chi phí thành lập doanh nghiệp:   

- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn :   

        - Chi phí trả trước dài hạn CCDC 596.694.491 516.980.265 

- ...   

                                            Cộng 596.694.491 516.980.265 

15-  Vay và nợ ngắn hạn: Cuối năm Đầu năm 

- Vay ngắn hạn: 20.000.000.000  

- Nợ dài hạn đến hạn trả:   

                                            Cộng 20.000.000.000  

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước Cuối năm Đầu năm 

- Thuế giá trị gia tăng 

- Thuế Tiêu thụ đặc biệt  

- Thuế xuất, nhập khẩu 

- Thuế TNDN  

- Thuế TNCN  

- Thuế nhà đất 

- Tiền thuê đất 

- Các loại thuế khác 

- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác 

 

12.480.423 

 

193.083.823 

424.084 

 

 

918.239 

 

333.134.403 

13.191.611 

 

84.308.916 

2.078.890 

 

 

1.949.644 

 

                                            Cộng 206.906.569 434.663.464 

17- Chi phí phải trả Cuối năm Đầu năm 

- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép 

- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ 

- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh 

 

 

 

 

 

 

                                            Cộng   

                  18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Cuối năm Đầu năm 

 - Tài sản thừa chờ giải quyết  

 - Kinh phí công đoàn  

 - Bảo hiểm xã hội  

 - Bảo hiểm y tế  

 - Phải trả về cổ phần hóa 

 - Bảo hiểm thất nghiệp 

 - Doanh thu chưa thực hiện  

 - Các khoản phải trả, phải nộp khác 

 

 

224.720.187 

18.091.089 

39.831.779 

99.408.200 

7.676.121 

 

148.127.160 

 

128.754.825 

71.243.304 

41.237.085 

123.478.400 

6.538.161 

 

77.194.662 

                                            Cộng 537.854.536 448.446.437 

17- Phải trả dài hạn nội bộ Cuối năm Đầu năm 

- Vay dài hạn nội bộ 

- ... 

- Phải trả dài hạn nội bộ khác 

 

 

 

 

 

 

                                            Cộng   

20- Các khoản vay và nợ dài hạn Cuối năm Đầu năm 

a - Vay dài hạn   

- Vay ngân hàng 40.639.061.499   20.106.625.320 

- Vay đối tượng khác   

- Trái phiếu phát hành   

b- Nợ dài hạn 

- Thuê tài chính 

- Nợ dài hạn khác 

 

 

 

 

 

 

Cộng 40.639.061.499 20.106.625.320 



 

 

 - Các khoản nợ thuê tài chính 

 

 

Thời hạn 

Năm nay Năm trước 

Tổng khoản T.toán 

tiền thuê tài chính 

Trả tiền 

 lãi thuê 

Trả nợ 

 gốc 

Tổng khoản T.toán tiền 

thuê tài chính 

Trả tiền lãi thuê Trả nợ  

Gốc 

Từ 1 năm trở xuống       

Từ 1 năm đến 5 năm       

Trên 5 năm       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại phải trả Cuối năm Đầu năm 

a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại   

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm 

thời được khấu trừ 

  

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế 

chưa sử dụng 

  

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi  tính 

thuế chưa sử dụng 

  

- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận 

từ các năm trước 

  

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại   

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch 

tạm thời chịu thuế 

- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận 

từ các năm trước 

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

22- Vốn chủ sở hữu 

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

 

 Vốn đầu tư của 

chủ sở hữu 

Thặng dư vốn 

cổ phần 

Vốn khác của 

chủ sở hữu 

Quỹ phát triển 

đầu tư 

Quỹ dự phòng 

tài chính 

Quỹ khen 

thưởng phúc lợi 
... 

Lợi nhuận chưa 

phân phối 
Cộng 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Số dư đầu năm 

trước 

- Tăng vốn trong    

   năm trước 

- Lãi trong năm 

trước 

- Tăng khác 

- Giảm vốn trong 

năm trước 

- Lỗ trong năm 

trước 

- Giảm khác 

83.805.640.000 

 

9.268.510.000 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
85.317.000 

 

61.061.675 

406.143.423 

 

137.600.141 

  1.425.286.863 

 

(198.661.816) 

 

 

 

2.704.894.074 

 

(1.255.982.200) 

 

85.722.387.286 

 

9.268.510.000 

 

 

 

2.704.894.074 

 

(1.255.982.200) 

Số dư cuối năm 

trước 

93.074.150.000 

 
 

 
 

 
146.378.675 

 
543.743.564 

 

  2.675.536.921 

 
96.439.809.160 

 

Số dư đầu năm 

nay 

93.074.150.000 

 

  146.378.675 

 
543.743.564 

 

  2.675.536.921 

 
96.439.809.160 

 

- Tăng vốn năm  

   nay 

- Lãi trong năm 

nay 

- Tăng khác 

- Giảm vốn trong 

năm nay 

- Lỗ trong năm 

nay 

- Giảm khác 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64.667.712 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

267.971.763 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

2.511.110.675 

1.800.000 

64.667.712 

(2.790.572.627) 

 

 

(45.700.000) 

322.639.475 

 

 

2.511.110.675 

1.800.000 

64.667.712 

(2.790.572.627) 

 

 

(45.700.000) 

Số dư cuối năm 

nay 

93.074.150.000 

 
 

 
 

 
211.046.387 

 
811.715.327 

 
  2.416.842.681 

 
96.513.754.395 

 



 

 

 

 

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu Cuối năm Đầu năm 

- Vốn góp của nhà nước  

- Vốn góp của các đối tượng khác 

- ... 

                                        Cộng 

26.862.520.000 

66.211.630.000 

 

93.074.150.000 

26.862.520.000 

66.211.630.000 

 

93.074.150.000 

 

 

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm 

* Số lượng cổ phiếu quỹ: 

 

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi 

nhuận 

Năm nay Năm trước 

     - Vốn đầu tư của chủ sở hữu 93.074.150.000 93.074.150.000 

+ Vốn góp đầu năm   

+ Vốn góp tăng trong năm   

+ Vốn góp giảm trong năm   

+ Vốn góp cuối năm   

     - Cổ tức, lợi nhuận đã chia   

 

 d- Cổ tức 

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán : 

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:................. 

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:.................. 

- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:....... 

 

đ- Cổ phiếu            Cuối năm             Đầu năm 

- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành 

- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng 

        + Cổ phiếu phổ thông 

        + Cổ phiếu ưu đãi 

- Số lượng cổ phiếu được mua lại  

        + Cổ phiếu phổ thông 

        + Cổ phiếu ưu đãi 

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 

       + Cổ phiếu phổ thông 

       + Cổ phiếu ưu đãi  

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 

 

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

 

e- Các quỹ của doanh nghiệp: 

- Quỹ đầu tư phát triển 

- Quỹ dự phòng tài chính 

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 

 

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

 

  

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán 

cụ thể 

 

  23- Nguồn kinh phí        Năm nay     Năm trước 

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm   

- Chi sự nghiệp   

- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm   

 

 23- Tài sản thuê ngoài            Cuối năm             Đầu năm 

 (1)- Giá trị tài sản thuê ngoài 

 

 

 

 

 



 

 

 - TSCĐ thuê ngoài 

 - Tài sản khác thuê ngoài 

 (2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt 

động TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn 

 - Từ 1 năm trở xuống 

 - Trên 1 năm đến 5 năm 

 - Trên 5 năm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

          (Đơn vị tính : Đồng) 

 

25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ( Mã số 01) 

 
      Năm nay 

            43.200.946.898 

    Năm trước 

39.610.960.677 

Trong đó 

          - Doanh thu bán hàng  

          - Doanh thu cung cấp dịch vụ 

          - Doanh thu hợp đồng xây dựng( đối với doanh nghiệp có hoạt động 

xây lắp) 

          + Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ 

          + Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến 

thời điểm lập báo cáo tài chính;  

          + Doanh thu nội bộ                                                                          

 

 

12.963.292.069 

30.087.872.933 

 

 

 

 

 

149.781.896 

 

11.471.142.852 

28.021.198.229 

 

 

 

 

 

118.619.596 

26- Các khoản giảm trừ doanh thu( Mã số 02) 

 Trong đó:    

      + Chiết khấu thương mại 

      + Giảm giá hàng bán 

      + Hàng bán bị trả lại 

      + Thuế GTGT phải nộp (Phương pháp trực tiếp) 

      + Thuế tiêu thụ đặc biệt  

      + Thuế xuất khẩu  

 

 

 

 

 

 

 

132.513.987 

 

 

 

 

 

 

 

 

157.090.910 

 

 

27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ( Mã số 10) 

    Trong đó:    

            + Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa 

     + Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ   

     + Doanh thu nội bộ                                                        

43.068.432.082 

 

12.963.292.069 

29.955.358.946 

149.781.896  

 

39.453.869.767 

 

11.471.142.852 

27.864.107.319 

118.619.596 

28- Giá vốn hàng bán ( Mã số 11)  

- Giá vốn của hàng hóa đã bán 

- Giá vốn của thành phẩm đã bán 

- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp 

- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán 

- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư 

- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho 

- Các khoản chi phí vượt mức bình thường 

- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

 

                                        Cộng 

      Năm nay 

11.787.408.160 

 

25.393.854.685 

 

 

 

 

 

 

      37.181.262.845 

    Năm trước 

10.253.716.349 

 

23.812.897.887 

 

 

 

 

 

 

  34.066.614.236 

29- Doanh thu hoạt động tài chính ( Mã số 21)  

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay 

- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu 

- Cổ tức, lợi nhuận được chia 

- Lãi bán ngoại tệ 

- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 

- Doanh thu hoạt động tài chính khác 

 

      Năm nay 

621.078.359 

 

114.943.683 

 

 

428.450.328 

 

    Năm trước 

838.486.700 

 

143.696.600 

 

 

358.343.815 

 



 

 

- Lãi bán hàng trả chậm 

- Doanh thu hoạt động tài chính khác 

 

                                                  Cộng 

 

 

      

 1.164.472.370 

 

 

 

  1.340.527.115 
30- Chi phí tài chính( Mã số 22)       Năm nay     Năm trước 

- Lãi tiền vay 

- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm 

- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn 

- Lỗ bán ngọai tệ 

- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 

- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện 

- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn 

- Chi phí tài chính khác 

 

 

 

 

 

 

 

 

411.366.667 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng          411.366.667 

31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành( Mã số 51)       Năm nay     Năm trước 

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm 

hiện hành 

- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước 

vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay 

- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng     

32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại( Mã số 52)       Năm nay     Năm trước 

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản 

chênh lệch tạm thời phải chịu thuế 

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn 

nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại 

- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các 

khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ 

- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các 

khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng 

- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn 

nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả 

- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng   

33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố        Năm nay     Năm trước 

       - Chi phí nguyên liệu, vật liệu 

       - Chi phí nhân công 

       - CCDC & SCN 

       - Chi phí khấu hao tài sản cố định 

       - Chi phí dịch vụ mua ngoài 

       - Chi phí khác bằng tiền 

10.732.248.347 

6.347.385.341 

928.041.601 

1.996.810.599 

4.440.310.323 

2.765.469.888 

11.178.686.991 

5.385.610.404 

950.182.226 

1.990.644.577 

3.390.314.298 

2.011.693.389 

Cộng 25.473.858.084 24.907.131.885 

 

 

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

          (Đơn vị tính : Đồng) 

 

34- Các khoản giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu 

chuyển tiền tệc và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không 

được sử dụng 

      Năm nay     Năm trước 

a-Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông 

qua nghiệp vụ cho thuê tài chính : 

          - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu; 

          - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu. 

b-Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo 

cáo . 

          - Tổng giá trị mua hoặc thanh lý; 

          - Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và 

 

  



 

 

  


