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CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH 

Số 02Bis, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Xuân Bình, Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai. 

 

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

 

Ban Giám đốc Công ty Cổ Phần Cấp Nước Long Khánh  (Gọi tắt là “ Công ty”) trình bày Báo cáo của 

mình cùng với Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013 đã được soát xét. 

Khái quát về Công ty 

Công ty Cổ phần Cấp Nước Long Khánh được thành lập trên cơ sở Cổ phần hóa Xí nghiệp nước Long 

Khánh theo Quyết định số 3060/QĐ-UBND ngày 24 tháng 09 năm 2007 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh 

Đồng Nai. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần số 

4703000501 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 18 tháng 02 năm 2008.  

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có điều chỉnh giấy phép như sau: 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ nhất ngày 23 tháng 03 năm 2011, chuẩn y việc 

thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty: Ông Lê Văn Thới thay thế cho Ông Nguyễn Xuân 

Yên. 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ hai ngày 29 tháng 05 năm 2013 và Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ ba ngày 11 tháng 06 năm 2013 chuẩn y việc bổ sung ngành 

nghể đăng ký kinh doanh.  

 Trụ sở hoạt động 

Địa chỉ :  Số 02 Bis đường Cách Mạng Tháng 8, phường Xuân Bình, Thị xã Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai. 

Điện thoại :  (061) 3877241  

Fax :  (061) 3783879 

Mã số thuế :  3 6 0 0 9 7 9 2 2 3 

 Ngành nghề kinh doanh  

Khai thác, xử lý và cung cấp nước: Khai thác, lọc nước phục vụ sinh hoạt, công nghiệp. Phân phối 

nước sạch; Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: Theo dõi, giám sát thi công công 

trình cấp thoát nước. Tư vấn đấu thầu; Sản xuất các cấu kiện kim loại: Sản xuất sản phẩm kim loại 

cho xây dựng và kiến trúc ( Không sản xuất tại trụ sở); Lắp đặt hệ thống, thoát nước, lò sưởi và điều 

hòa không khí: Xây dựng đường ống cấp thoát nước, trạm bơm. Lắp đặt ống cấp thoát nước, bơm 

nước; Xây dựng công trình công ích: Xây dựng công trình thủy lợi; Thoát nước và xử lý nước thải: 

Xử lý nước thải (không hoạt động tại trụ sở; chỉ hoạt động khi đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 

của pháp luật); Xây dựng nhà các loại: Xây dựng công trình dân dụng; Xây dựng công trình đường 

sắt và đường bộ: Xây dựng công trình giao thông; Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng: Sản 

xuất nước tinh khiết đóng chai (không sản xuất tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền 

chấp thuận về địa điểm); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác: Bán buôn máy móc thiết 

bị ngành nước./. 

 Vốn điều lệ :  25.000.000.000 VND 

Cơ cấu vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như sau: 

STT Tên cổ đông sáng lập 

Số cổ 

phần 

Tỷ lệ 

(%) 
Số tiền (VND) 

1. Công ty TNHH một thành viên cấp nước Đồng Nai 1.275.000 51,00 12.750.000.000 

 Đại diện bởi:    

 + Ông Nguyễn Văn Bính 500.000 20,00 5.000.000.000 

 + Ông Nguyễn Xuân Yên 275.000 11,00 2.750.000.000 

 + Ông Lê Văn Anh 250.000 10,00 2.500.000.000 
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CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH 

Số 02Bis, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Xuân Bình, Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai.  

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (tiếp theo) 

 + Bà   Nguyễn Thị Thanh Tâm 250.000 10,00 2.500.000.000 

2. Công đoàn 25.000 1,00 250.000.000 

 Đại diện bởi:    

 + Ông Nguyễn Văn Hoà 25.000 1,00 250.000.000 

3. Vốn người lao động 80.300 3,21 803.000.000 

4. Nhà đầu tư chiến lược 245.000 9,80 2.450.000.000 

5. Cổ Đông khác 874.700 34,99 8.747.000.000 

 Cộng 2.500.000 100,00 25.000.000.000 

Kết quả hoạt động kinh doanh 

Tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2013, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu 

chuyển tiền tệ 06 tháng đầu năm 2013 của Công ty được trình bày trong Báo cáo tài chính đính kèm Báo 

cáo này (từ 06 đến trang 22). 

Sự kiện sau ngày kết thúc năm tài chính 

Ban Giám đốc Công ty khẳng định không có sự kiện nào xảy ra sau ngày 30 tháng 06 năm 2013 cho đến 

thời điểm lập Báo cáo này cần thiết phải có các điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo tài chính. 

Ban quản lý, điều hành 

Hội đồng Quản trị và Ban điều hành trong năm và cho đến thời điểm lập Báo cáo này bao gồm: 

Hội đồng Quản trị 

Họ và tên Chức vụ 

Ông Nguyễn Văn Bính Chủ tịch 

Ông Lê Văn Thới Phó chủ tịch 

Ông Lê Văn Anh Thành viên 

Ông Đào Quý Tính Thành viên 

Ông Nguyễn Minh Huy Thành viên 

Ban Giám đốc 

Họ và tên Chức vụ 

Ông Lê Văn Thới Giám đốc 

Ông Nguyễn Văn Hòa Phó Giám đốc 

Ông Lê Văn Anh Kế toán trưởng 

Kiểm toán viên 

Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt (Vietland) đã soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 

2013, Vietland bày tỏ nguyện vọng tiếp tục được chỉ định là Kiểm toán viên độc lập của Công ty. 

Trách nhiệm của Ban Giám đốc 

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính phản ảnh trung thực và hợp lý tình hình tài 

chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong kỳ. Trong việc lập các Báo 

cáo tài chính này, Ban Giám đốc phải: 

 Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán; 

 Thực hiện các phán đoán và các ước tính một cách hợp lý và thận trọng; 

 Công bố các Chuẩn mực phải tuân theo trong các vấn đề trọng yếu được công bố và giải trình trong 

các Báo cáo tài chính; 
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 Lập các Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể giả định rằng Công 

ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục. 

Ban Giám đốc đảm bảo rằng, Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên khi lập Báo cáo tài chính; các sổ 

kế toán thích hợp được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tại bất kỳ thời điểm nào, với mức độ chính xác hợp lý 

tình hình tài chính của Công ty và Báo cáo tài chính được lập tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán 

doanh nghiệp Việt Nam hiện hành. 

Ban Giám đốc Công ty cũng chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn tài sản của Công ty và do đó đã thực hiện 

các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.  

Công bố của Ban Giám đốc 

Theo ý kiến của Ban Giám đốc, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài 

chính của Công ty tại ngày 30 tháng 6 năm 2013, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu 

chuyển tiền tệ 6 tháng đầu năm 2013, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế 

toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam. 

Thay mặt và đại diện Ban Giám đốc  

_______________________  

LÊ VĂN THỚI – Giám đốc  

Đồng Nai, ngày 30 tháng 07 năm 2013  
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CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH

Số 02Bis, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Xuân Bình, Thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

06 tháng đầu năm 2013.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2013

TÀI SẢN
Mã 

số 

Thuyết 

minh
 Số dư 30/06/2013  Số dư 01/01/2013 

A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 14.956.009.717     17.865.230.247     

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.1 1.291.767.914       3.444.046.038       

1. Tiền 111 1.291.767.914       2.544.046.038       

2. Các khoản tương đương tiền 112 -                             900.000.000          

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 3.000.000.000       3.000.000.000       

Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 3.000.000.000       3.000.000.000       

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 7.337.463.165       7.837.919.366       

1. Phải thu khách hàng 131 V.3 7.160.526.604       7.841.682.805       

2. Trả trước cho người bán 132 V.4 205.811.700          25.111.700            

3. Các khoản phải thu khác 135 V.5 2.085.861              2.085.861              

4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (30.961.000)           (30.961.000)           

IV. Hàng tồn kho 140 2.952.409.288       2.836.847.534       

Hàng tồn kho 141 V.6 2.952.409.288       2.836.847.534       

V. Tài sản ngắn hạn khác 150 374.369.350          746.417.309          

1. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 154 -                             63.902.959            

2. Tài sản ngắn hạn khác 158 V.7 374.369.350          682.514.350          

B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 19.810.429.575     20.205.272.398     

II. Tài sản cố định 220 19.678.461.118     20.115.622.795     

Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 19.678.461.118     20.115.622.795     

Nguyên giá 222 32.057.651.119    32.141.512.027    

Giá trị hao mòn lũy kế 223 (12.379.190.001)   (12.025.889.232)   

III. Bất động sản đầu tư 240 -                             -                             

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 -                             -                             

V. Tài sản dài hạn khác 260 131.968.457          89.649.603            

Chi phí trả trước dài hạn 261 V.9 131.968.457          89.649.603            

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 34.766.439.292     38.070.502.645     

-                             -                             
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v.10
v.11
v.r2

VI.I3
VI.I4

SO du 30/06/2013 sii ou oUovzotsNGUON VON

A - NO. PHAI TRA

I. Nq ngin hpn
l. Phai tra ngudi b6n

2. Nguoi mua trd tiAn tru6c

3. Thui5 vd c6c khoein phdi nQp Nhd nudc
4. Phai tra ngudi lao dQng

5. Chi phf phhitrh
6. Citc khoan phai trd, ph6i nQp ngin han kh6c

7. Qul khen thudng, phric lgi

il. Nq dii h4n

B - NGUON V6N CUU SO HIIU

I. V6n chi s6'hfl'u

i. V6n dAu tu cua chir sd hfiu
2. Thdng du v6n c6 phAn

3. Qul- dAu ru ph6t tri6n
1. Quj dp phdng tdi chinh

5. Lgi nhuan sau thu6 chua phdn ph6i

II. Ngu6n kinh phi vi quf khfc
Ngu6n kinh phi

TONG CQNG NGUON VON

cHi rffiu
Ngoai t0 c6c lopi:

Dollar M, (USD)

Gi{m tliic

300

310

312

313

314

315

316

319

3ZJ

330

400

410

4tt
412

417

418

420

v.15

4.924.344.826

4.924.344.826
1.940.749.292

1.664.6ss.290

6s6.818.395

353.672.621

99.713.413

208.735.815

29.842.094.466

29.781.098.375

25.000.000.000

85.464.672

2. I 85.1 98.505

746.t87.908

t.764.247 .290

60.996.091

60.996.091

6.787.s2s.606

6.787.52s.606
3.403.432.266

l .187.500.000

784.353.63s

1.307.176.8ss

35.013.840

70.049.010

31.282.977.039

31.240.632.890

25.000.000.000
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1 Doanh thu bin hhng vi cung c6p dich vg

2 C:ic khoin giim trir doanh thu

3 Doanh thu thuf,n v6 nen hhng vh cnng c6p dich vg

4 Gi6 viSn hirng brln

5 Lqi nhu$n gQp vO bdn hhng vir cung c6p dlch vg

6 Doanh thu hoqt tlQng tii chinh

7 Chi phi tii chinh

Trong do: chi phi ldi vay

8 Chi phf b6n hing

9 Chi phi quin lf doanh nghiQp

10 Lqi nhu$n thuAn ttho4t tlQng kinh doanh

11 Thu nhip khdc

12 Chi phi khic

13 Lgi nhu$n kh{c

14 Tiing lgi nhu$n t<6 tor{n tru'6'c thuS

15 Chi phi thuii thu nh$p doanh nghiQp hipn hhnh
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I. LTIU CHUYEN TIEN TLIHOAT DQNG KINH DOANH
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Diiu chinh cho cdc khoan
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Luu chuyin tiin thudn tit'hogt dQng tliiu ttt

III. LLt CHU1TN TIEN TU HOAT DQNG TAI CHINH

- Ti0n vay ngdn hqn, ddi han nhin clugc

- Ti0n chi trA ng giic vaY

- C6 ttrc, lgi nhu0n da ftA cho chir so htu

Lru chuyin tiin thudn ti'hogt dQng tdi chinh
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Tiiin vh tuong duo'ng ti6n dAu k]

Anh truong cira thay tOi ti'gia h6i do6i quy d6i ngo4i tC

Ti6n vi tuong duong ti€n cudi k!

LT VAN TH6I
Girlm d6c

Thuyiit
Me s6 minh

01

02

05

06

08

09

l0

11

l2
13

t4
15

16

20

21

24

2'7

30

6 thring tlAu ndm
2013

Dtrn vi tinh: VND

6 thing tlAu nim
2012

2.352.329.719

'144.'700.s42

(121.698.834)

2.975.33 1.427

2.380.31 5.073

584.405.201
(216.r32.393)

6.4 16.663

2.7s5.004.544

8l 1.004.160

(1rs.561.7 54)

(1.855.900. I 89)

60.845.595

(790.387.553)

(335.0e5.;oo)

750.236.686

4.641.68s.428

(1.426.108.004)

(2.045.517.7s3)

102;153.932
(6.416.663)

(550.000.000)

101.701.000

(166.263.902)

s.406.178.582

JJ

34

36

40

50

60

6l

70

(410.703.314)

I 83.198.834

(227.s04.480)

(2.675.010.;30)
(2.67s.010.330)

(2.1s2.278.124)

3.4,{4.046.038

v.1 
--ffiM

(2.e77.149.393)

2.071.555.ss6

216.132.393

(689.461.444)

1.000.000.000

(1.000.000.000)

(2.500.000.000)

(2.s00.000.000)

216.117.138

974.285.852

1.191.002.990

LO VANANH
K6 to6n tru6'ng

dng 07 nam 2013

Btio cdo ndy tlLt1c rJoc kim vii Thuvdt minh Btio cdo rdi chft:h



- 10  - 

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH 

Số 02Bis, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Xuân Bình, Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

6 tháng đầu năm 2013 

 

Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính 

 

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

6 tháng đầu năm 2013 

MẪU B 09a-DN 

Thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời và phải được đọc kèm với Báo cáo tài chính cho 6 

tháng đầu năm 2013 của Công ty Cổ Phần cấp nước Long Khánh (sau đây được gọi tắt là Công ty). 

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY  

 Hình thức sở hữu vốn  : Công ty Cổ phần. 

 Lĩnh vực kinh doanh : Khai thác, xây dựng, giám sát 

 Ngành nghề kinh doanh : Khai thác, xử lý và cung cấp nước: Khai thác, lọc nước phục vụ sinh 

hoạt, công nghiệp. Phân phối nước sạch; Hoạt động kiến trúc và tư vấn 

kỹ thuật có liên quan: Theo dõi, giám sát thi công công trình cấp thoát 

nước. Tư vấn đấu thầu; Sản xuất các cấu kiện kim loại: Sản xuất sản 

phẩm kim loại cho xây dựng và kiến trúc ( Không sản xuất tại trụ sở); 

Lắp đặt hệ thống, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí: Xây dựng 

đường ống cấp thoát nước, trạm bơm. Lắp đặt ống cấp thoát nước, 

bơm nước; Xây dựng công trình công ích: Xây dựng công trình thủy 

lợi; Thoát nước và xử lý nước thải: Xử lý nước thải (không hoạt động 

tại trụ sở; chỉ hoạt động khi đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của 

pháp luật); Xây dựng nhà các loại: Xây dựng công trình dân dụng; Xây 

dựng công trình đường sắt và đường bộ: Xây dựng công trình giao 

thông; Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng: Sản xuất nước tinh 

khiết đóng chai (không sản xuất tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan 

có thẩm quyền chấp thuận về địa điểm); Bán buôn máy móc, thiết bị 

và phụ tùng máy khác: Bán buôn máy móc thiết bị ngành nước./. 

 Nhân viên : Số lượng nhân viên của Công ty vào ngày 30 tháng 6 năm 2013 là 61 

người (vào ngày 31 tháng 12 năm 2012 là 61 người). 

II. NĂM TÀI CHÍNH , ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG   

1. Năm tài chính 

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng 

năm. 

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013 thuộc năm tài chính thứ 6 của Công ty dưới hình thức Cổ 

phần. 

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán và nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các 

đồng tiền khác. 

Đơn vị tiền tệ được sử dụng để lập Báo cáo là Đồng Việt Nam (VND); 

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 

1. Chế độ kế toán áp dụng  

Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Quyết định số 

15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006, Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 

năm 2009 của Bộ Tài chính, các Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành và các 

văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện kèm theo. 

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán 
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CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH 

Số 02Bis, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Xuân Bình, Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai. 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

6 tháng đầu năm 2013 

Thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo) 

 

Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính 

 

Ban Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán 

doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. 

3. Hình thức sổ kế toán áp dụng 

Công ty áp dụng hình thức sổ chứng từ ghi sổ. 

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU 

1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính 

Báo cáo tài chính được trình bày theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các chuẩn mực kế toán 

Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. 

2. Các thay đổi chính sách kế toán và áp dụng hướng dẫn kế toán mới 

Các chính sách kế toán của Công ty sử dụng để lập Báo cáo tài chính được áp dụng nhất quán với 

các chính sách kế toán đã được áp dụng để lập Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 

31 tháng 12 năm 2012, ngoại trừ thay đổi về chính sách kế toán liên quan đến việc quản lý sử dụng 

và trích khấu hao tài sản cố định như sau: 

Ngày 25 tháng 04 năm 2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế 

độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (gọi tắt là Thông tư 45). Thông tư này có hiệu 

lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 06 năm 2013 và áp dụng từ năm tài chính năm 2013. 

Công  ty đã áp dụng Thông tư 45 trong việc quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định từ 

năm 2013, Công ty đánh giá việc áp dụng Thông tư 45 này không ảnh hưởng đáng kể đến tình hình 

tài chính của Công ty. 

3. Ước tính kế toán 

Việc lập Báo cáo tài chính tuân thủ theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt 

Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam yêu cầu Ban Giám đốc phải có 

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

khoản công nợ và tài sản tiềm tàng tại ngày kết thúc niên độ kế toán cũng như các số liệu báo cáo 

về doanh thu và chi phí trong suốt kỳ kế toán. Số liệu phát sinh thực tế có thể khác với các ước 

tính, giả định đặt ra. 

4. Công cụ tài chính 

Ghi nhận ban đầu 

Tài sản tài chính 

Tài sản tài chính được phân loại một cách phù hợp cho mục đích thuyết minh trong Báo cáo tài 

chính bao gồm các nhóm: tài sản tài chính được ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết 

quả hoạt động kinh doanh, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, các khoản cho vay và phải 

thu, tài sản tài chính sẵn sàng để bán. Việc phân loại các tài sản tài chính này phụ thuộc vào bản 

chất và mục đích của tài sản tài chính và được quyết định tại thời điểm ghi nhận ban đầu. 

Tại thời điểm ghi nhận ban đầu, tài sản tài chính được xác định theo giá mua/chi phí phát hành 

cộng các chi phí phát sinh khác liên quan trực tiếp đến việc mua, phát hành tài sản tài chính đó. 

Tài sản tài chính của Công ty gồm tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản đầu tư tài chính 

ngắn hạn, phải thu khách hàng, các khoản phải thu khác, các khoản ký quỹ ngắn. 
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CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH 

Số 02Bis, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Xuân Bình, Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai. 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

6 tháng đầu năm 2013 

Thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo) 

 

Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính 

 

Nợ phải trả tài chính  

Nợ phải trả tài chính được phân loại một cách phù hợp cho mục đích thuyết minh trong Báo cáo tài 

chính bao gồm các nhóm: nợ phải trả tài chính được ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo 

kết quả hoạt động kinh doanh, các khoản nợ phải trả tài chính được xác định theo giá trị phân bổ. 

Việc phân loại các khoản nợ tài chính phụ thuộc vào bản chất và mục đích của khoản nợ tài chính 

và được quyết định tại thời điểm ghi nhận ban đầu.  

Tại thời điểm ghi nhận ban đầu, các khoản nợ phải trả tài chính được xác định theo giá phát hành 

cộng các chi phí liên quan trực tiếp đến việc phát hành nợ tài chính đó. 

Nợ phải trả tài chính của Công ty bao gồm khoản phải trả người bán và các khoản trả khác.  

Đánh giá lại sau lần ghi nhận ban đầu 

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

5. Tiền và các khoản tương đương tiền 

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng, tiền đang chuyển và 

các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 03 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 kể từ ngày mua khoản đầu tư đó đến thời điểm lập Báo cáo.  

6. Đầu tư ngắn hạn 

Các khoản đầu tư ngắn hạn là khoản tiền gửi và cho vay có kỳ hạn trên 3 tháng và dưới 12 tháng. 

7. Hàng tồn kho 

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua 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 gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo 

phương pháp kê khai thường xuyên. 

8. Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác 

Các khoản phải thu được trình bày trên Báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu từ 

khách hàng và phải thu khác sau khi cấn trừ các khoản dự phòng được lập cho các khoản phải thu 

khó đòi.    

Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị của các khoản phải thu mà Công ty dự kiến 

không có khả năng thu hồi tại ngày kết thúc niên độ kế toán. Tăng hoặc giảm số dư tài khoản dự 

phòng được hạch toán vào Chi phí quản lý doanh nghiệp trong năm. 

9. Tài sản cố định hữu hình 

Nguyên tắc đánh giá 

Tài sản cố định được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, Tài sản cố định được ghi 

nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại. 

Nguyên giá tài sản cố định bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa 

tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi 

tăng  nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương 
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lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế 

trong tương lai do sử dụng tài sản được ghi nhận vào chi phí trong kỳ. 

Khi tài sản được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ các khoản 

lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được ghi nhận vào doanh thu hay chi phí trong kỳ.  

Phương pháp khấu hao áp dụng 

Tài sản cố định khấu hao theo phương pháp đường thẳng để trừ dần nguyên giá tài sản cố định theo 

thời gian hữu dụng ước tính, phù hợp với hướng dẫn theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 

tháng 04 năm 2013 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính. 

Số năm khấu hao của các loại Tài sản cố định như sau: 

Nhóm TSCĐ Số năm khấu hao 

Nhà cửa, vật kiến trúc 10 - 30 

Máy móc và thiết bị 8 - 12 

Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn 10 - 30   

Thiết bị, dụng cụ quản lý 8 

Tài sản cố định khác 10 

10. Chi phí trả trước dài hạn 

Chi phí trả trước dài hạn là chi phí sửa chữa, cải tạo các giếng nước và sửa chữa hàng rào, được 

phân bổ vào chi phí theo phương pháp đường thẳng với thời gian không quá 24 tháng. 

Giá trị còn lại của Tài sản cố định không đủ điều kiện ghi nhận chuyển sang công cụ dụng cụ theo 

qui định của Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 được phân bổ vào chi phí 

trong vòng 03 năm. 

11. Nguồn vốn kinh doanh và các quỹ 

Nguồn vốn kinh doanh của Công ty bao gồm: 

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số thực tế đã đầu tư của các cổ đông. 

- Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn/ hoặc nhỏ hơn giữa giá thực tế 

phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát 

hành cổ phiếu quỹ. 

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của Công ty sau khi trừ (-) 

các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tối thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tối sai sót 

trọng yếu của các năm trước. 

Các quỹ được trích lập theo quyết định của Hội đồng cổ đông.  

12. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu 

Doanh thu cung cấp dịch vụ 

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

định một cách đáng tin cậy. Trong trường hợp giao dịch về cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thi 

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

niên độ kế toán. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn tất cả bốn 

điều kiện sau:  

(a)  Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; 
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(b) Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó; 

(c) Xác định được phần công việc đã hoàn thành tại ngày kết thúc niên độ kế toán; và 

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

cấp dịch vụ đó. 

Doanh thu dịch vụ lắp đặt đồng hồ nước được ghi nhận khi đã hoàn thành việc lắp đặt, khách hàng 

chấp nhận thanh toán. 

Doanh thu hoạt động tài chính được ghi nhận khi tiền lãi phát sinh trên cơ sở dồn tích (có tính đến 

lợi tức mà tài sản đem lại) trừ khả năng thu hồi tiền lãi không chắn chắn. 

13. Nguyên tắc ghi nhận chi phí 

Chi phí được ghi nhận theo thực tế phát sinh trên nguyên tắc phù hợp với Doanh thu trong kỳ. 

14. Thuế 

Thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại và số thuế hoãn lại. 

Số thuế hiện tại phải trả được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm. Thu nhập chịu thuế khác 

với lợi nhuận thuần được trình bày trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vì thu nhập chịu 

thuế không bao gồm các khoản thu nhập hay chi phí tính thuế hoặc được khấu trừ trong các năm 

khác (bao gồm cả lỗ mang sang, nếu có) và ngoài ra không bao gồm các chỉ tiêu không chịu thuế 

hoặc không được khấu trừ. 

Việc xác định thuế thu nhập của Công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, 

những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế thu nhập doanh 

nghiệp tuỳ thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền. 

Thuế thu nhập hoãn lại được tính trên các khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và cơ sở tính thuế 

thu nhập của các khoản mục tài sản hoặc công nợ trên Báo cáo tài chính và được ghi nhận theo 

phương pháp Bảng cân đối kế toán. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phải được ghi nhận cho tất cả 

các khoản chênh lệch tạm thời còn tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn 

có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để khấu trừ các khoản chênh lệch tạm thời.  

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu 

hồi hay nợ phải trả được thanh toán. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận vào Báo cáo kết quả 

hoạt động kinh doanh trừ trường hợp khoản thuế đó có liên quan đến các khoản mục được ghi 

thẳng vào vốn chủ sở hữu. Trong trường hợp đó, thuế thu nhập hoãn lại cũng được ghi thẳng vào 

vốn chủ sở hữu. 

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả được bù trừ khi Công ty có 

quyền hợp pháp để bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải 

nộp và khi các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả liên quan tới 

thuế thu nhập doanh nghiệp được quản lý bởi cùng một cơ quan thuế và Công ty có dự định thanh 

toán thuế thu nhập hiện hành trên cơ sở thuần. 

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

15. Bên 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 các chính sách tài chính và hoạt động. 
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V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI 

KẾ TOÁN.  

1. Tiền và các khoản tương đương tiền  Đơn vị tính: VND 

  

Tại ngày 

30/06/2013  

Tại ngày 

01/01/2013 

(a) Tiền mặt 13.953.622  29.921.473 

 Tiền mặt VND 13.953.622  29.921.473 

(b) Tiền gửi ngân hàng 1.277.814.292  2.514.124.565 

 Ngân hàng NN & PTNT Long Khánh 760.537.783  2.015.946.321 

 Tiền VND 760.537.783  2.015.946.321 

 

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam -  Long 

Khánh 101.267.906  65.294.322 

 Tiền VND 101.267.906  65.294.322 

 Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội SHB Biên Hòa 416.008.603  432.883.922 

 Tiền VND 416.008.603  432.883.922 

(c) Các khoản tương đương tiền (*) -  900.000.000 

 Cộng tiền và các khoản tương đương tiền 1.291.767.914  3.444.046.038 

 (*)  Các khoản tương đương tiền phản ánh các khoản tiền gửi có kỳ 01 tháng tại Ngân hàng TMCP 

Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Long Khánh với lãi suất từ 7,5%/năm.  

2. Đầu tư ngắn hạn 

 Cho Công ty TNHH 1 TV Cấp Nước Đồng Nai vay(*) 3.000.000.000  3.000.000.000 

 Cộng 3.000.000.000  3.000.000.000 

(*) Theo hợp đồng số 54/CN ngày 09 tháng 04 năm 2013, thời hạn cho vay 06 tháng, lãi suất 7,5%. 

3. Phải thu của khách hàng 

 Công ty Sonadezi An Bình 340.228.258  340.228.258 

 
Công ty TNHH một thành viên xây dựng cấp nước Đồng 

Nai 2.320.616.901  2.426.148.111 

 Công ty TNHH Bình Sơn 27.453.000  - 

 BQL Dự án Xuân Lộc 3.508.000  - 

 Công ty TNHH Hồng Hà -  270.071.000 

 Công ty cổ phần khu công nghiệp Long Khánh 24.141.986  - 

 Công ty Cổ phần du lịch Giang Điền 2.800.000.000  3.279.834.056 

 Khách hàng khác 1.644.578.459  1.525.401.380 

 Cộng 7.160.526.604  7.841.682.805 
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4. Trả trước cho người bán 

  

Tại ngày 

30/06/2013 

 

Tại ngày 

01/01/2013 

 

Công ty TNHH TV XD TM DV Đức Anh 70.000.000 

 

- 

 

Cơ sở may Thảo Sang 10.000.000 

 

- 

 

Công ty TNHH Kiểm toán  - Tư vấn  Đất Việt 15.000.000 

 

- 

 

TT kỹ thuật ĐC nhà đất tỉnh Đồng Nai 58.700.000 

 

- 

 

Công ty TNHH Công nghệ thông tin Vecto 27.000.000 

 

- 

 

CN Công ty TNHH DV Kiểm toán KT&TV thuế AAT 15.000.000 

 

15.000.000 

 

Trịnh Thành Trung 5.111.700 

 

5.111.700 

 

Nguyễn Phương Thúy 5.000.000 

 

5.000.000 

 

Cộng 205.811.700 

 

25.111.700 

5. Các khoản phải thu khác 

 

Bảo hiểm thất nghiệp 2.085.861 

 

2.085.861 

 

Cộng 2.085.861 

 

2.085.861 

6. Hàng tồn kho 

 Nguyên vật liệu 624.563.316  594.284.089 

 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 2.327.845.972  2.242.563.445 

 Cộng 2.952.409.288  2.836.847.534 

7. Tài sản ngắn hạn khác 

 

Tạm ứng 374.369.350 

 

540.014.350 

 

Nguyễn Văn Hòa 126.876.500 

 

119.876.500 

 

Nguyễn Văn Sơn 2.000.000 

 

4.500.000 

 

Lê Văn Tú 4.700.000 

 

- 

 

Nguyễn Thị Thanh Hương 1.239.000 

 

1.239.000 

 

Nguyễn Quang Minh 15.420.000 

 

6.420.000 

 

Phạm Hữu Hoạt 2.000.000 

 

- 

 

Hoàng Sỹ Châu 4.000.000 

 

2.000.000 

 

Lê Văn Anh 7.000.000 

 

7.000.000 

 

Lê Thị Kim Tuyết 21.889.600 

 

10.969.600 

 

Phan Thanh Hải 68.863.100 

 

111.163.100 

 

Thái Văn Sơn 34.410.150 

 

68.410.150 

 

Nguyễn Văn Vĩnh 29.252.000 

 

179.802.000 

 

Lê Thị Tuyết Nga 1.300.000 

 

600.000 

 

Nguyễn Ý Như - 

 

3.000.000 

 

Nguyễn Cao Kỳ - 

 

1.000.000 

 

Huỳnh Trường An 54.919.000 

 

20.034.000 
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Nguyễn Hoàng Phúc - 

 

4.000.000 

 

Nguyễn Ngọc Phú 500.000 

 

- 

 

Ký quỹ ký cược - 

 

142.500.000 

 

Ký cược ngắn hạn công trình cao tốc Tp. HCM - Long 

Thành - Dầu Giây 
- 

 

142.500.000 

 

Cộng 374.369.350 

 

682.514.350 
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8. Tài sản cố định hữu hình  

Chỉ tiêu 
Nhà cửa vật    

kiến trúc 
Máy móc thiết bị 

Phương tiện vận 

tải, truyền dẫn 
Dụng cụ quản lý 

Tài sản cố 

định khác 

Cộng TSCĐ 

hữu hình 

I. Nguyên giá       

1. Tại ngày 01/01/2013 9.118.498.291 2.553.741.272 20.047.490.397 255.782.067 166.000.000 32.141.512.027 

2. Tăng trong kỳ - 42.400.000 317.483.314 50.820.000 - 410.703.314 

Do mua sắm - 42.400.000 - 50.820.000 - 93.220.000 

XDCB hoàn thành - - 317.483.314 - - 317.483.314 

3. Giảm trong kỳ 230.288.294 143.643.747 54.545.514 66.086.667 - 494.564.222 

Chuyển sang CCDC theo TT45 230.288.294 143.643.747 54.545.514 66.086.667 - 494.564.222 

4.Tại ngày 30/06/2013 8.888.209.997 2.452.497.525 20.310.428.197 240.515.400 166.000.000 32.057.651.119 

II. Hao mòn lũy kế       

1. Tại ngày 01/01/2013 2.694.701.923 1.455.951.112 7.681.652.827 164.533.370 29.050.000 12.025.889.232 

2. Tăng trong kỳ 242.902.848 97.377.630 383.205.350 12.914.714 8.300.000 744.700.542 

3. Giảm trong kỳ 202.672.862 125.971.842 19.149.979 43.605.090 - 391.399.773 

Chuyển sang CCDC theo TT45 202.672.862 125.971.842 19.149.979 43.605.090 - 391.399.773 

4. Tại ngày 30/06/2013 2.734.931.909 1.427.356.900 8.045.708.198 133.842.994 37.350.000 12.379.190.001 

III. Giá trị còn lại       

1. Tại ngày 01/01/2013 6.423.796.368 1.097.790.160 12.365.837.570 91.248.697 136.950.000 20.115.622.795 

2. Tại ngày 30/06/2013 6.153.278.088 1.025.140.625 12.264.719.999 106.672.406 128.650.000 19.678.461.118 

Nguyên giá TSCĐ đã khấu hao hết 

nhưng vẫn còn sử dụng 231.999.506 659.135.275 285.045.430 - - 1.176.180.211 
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CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH 

Số 02Bis, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Xuân Bình, Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai. 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

6 tháng đầu năm 2013 

Thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo) 

 

Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính 

 

9. Chi phí trả trước dài hạn 

Chỉ tiêu 

Tại ngày 

01/01/2013 

Tăng trong 

kỳ 

Kết chuyển chi 

phí trong kỳ 

Tại ngày 

30/06/2013 

In 500.000 HĐ tiền nước 18.750.000 - 12.500.000 6.250.000 

Thổi rửa giếng 3,5,12 56.941.270 - 22.776.520 34.164.750 

Thổi rửa giếng 11 13.958.333 - 8.375.000 5.583.333 

Phân loại lại tài sản cố định - 103.164.449 17.194.075 85.970.374 

Cộng 89.649.603 103.164.449 60.845.595 131.968.457 

10. Phải trả cho người bán 

  

Tại ngày 

30/06/2013 

 

Tại ngày  

01/01/2013 

 

DNTN Võ Bình Thanh - 

 

9.856.000 

 

Công ty TNHH MTV Khánh Đông Nam - 

 

331.001 

 

Lê Thị Tuyết Nga 8.664.000 

 

- 

 

Thái Văn Sơn 8.300.000 

 

- 

 

Công ty chứng khoán FPT 11.000.000 

 

- 

 

Công ty LD TNHH ĐH nước Zenner Coma 158.125.000 

 

- 

 

Công ty TNHH Đài Thọ 16.272.000 

 

16.272.000 

 

Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai 1.652.663.692 

 

1.652.663.692 

 

Công ty TNHH MTV Phương Phương Thịnh - 

 

295.404.400 

 

Công ty TNHH MTV Đạt Thành Nguyên - 

 

212.072.573 

 

Công ty TNHH TV XD TM DV Đức Anh - 

 

471.108.000 

 

Công ty TNHH Tâm Lộc Phát 25.724.600 

 

25.724.600 

 

Công ty TNHH Ngọc Thạch 60.000.000 

 

720.000.000 

 

Cộng 1.940.749.292 

 

3.403.432.266 

11. Người mua trả tiền trước 

 

TT phát triển quỹ đất huyện Long Thành Đồng Nai 1.187.500.000 

 

1.187.500.000 

 

Công ty TNHH Hồng Hà 136.367.500 

 

- 

 

Công ty TNHH MTV xây dựng cấp nước Đồng Nai 340.787.790 

 

- 

 

Cộng 1.664.655.290 

 

1.187.500.000 

12. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 

STT Chỉ tiêu 
Tại ngày 

01/01/2013 

Số phải nộp 

trong kỳ 

Số đã nộp 

trong kỳ 

Tại ngày 

30/06/2013 

I Thuế 522.910.231 1.207.902.341 1.295.583.859 435.228.713 

1 Thuế GTGT hàng bán nội địa (63.902.959) 221.992.294 145.662.866 12.426.469 

2 Thuế thu nhập doanh nghiệp 505.387.553 588.082.429 790.387.553 303.082.429 

3 Thuế tài nguyên 69.193.020 231.502.826 223.002.702 77.693.144 

4 Các loại thuế khác 12.232.617 166.324.792 136.530.738 42.026.671 

 -  Thuế Thu nhập cá nhân 12.232.617 163.324.792 133.530.738 42.026.671 
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CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH 

Số 02Bis, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Xuân Bình, Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai. 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

6 tháng đầu năm 2013 

Thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo) 

 

Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính 

 

 -  Thuế môn bài - 3.000.000 3.000.000 - 

II Các khoản phải nộp khác 197.540.445 664.056.030 640.006.793 221.589.682 

 Phí môi trường 197.540.445 656.340.102 632.290.865 221.589.682 

 Thuê đất - 7.715.928 7.715.928 - 

 Tổng cộng 720.450.676 1.871.958.371 1.935.590.652 656.818.395 

 Thuế giá trị gia tăng: 

- Phương pháp tính thuế : phương pháp khấu trừ thuế 

- Thuế suất áp dụng  :  

+ Cung cấp nước     : 5% 

+ Lắp đặt, thi công     : 10% 

 Thuế thu nhập doanh nghiệp: 

(Xem thuyết minh số IV.13) 

 Các khoản thuế khác: 

Công ty kê khai và nộp theo các qui định hiện hành. 

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan Thuế. Do việc áp dụng Luật và các 

quy định về Thuế đối với nhiều loại chi phí khác nhau có thể được giải trình theo nhiều cách khác 

nhau. Số Thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan 

Thuế.   

 Các khoản phải nộp khác: 

Khoản phí môi trường phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh trong kỳ. 

13. Phải trả phải nộp khác  

 
 

Tại ngày 

30/06/2013  

Tại ngày 

01/01/2013 

 Kinh phí công đoàn 11.730.475  18.228.745 

 Bảo hiểm xã hội 1.157.276  2.877.566 

 Bảo hiểm y tế 1.926.622  1.926.529 

 Phải trả khác 84.899.040  11.981.000 

 Cộng 99.713.413  35.013.840 

14. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 

 
 

Tại ngày 

01/01/2013 

Trích lập quỹ 

trong kỳ 

Số đã thực 

chi 

Tại ngày 

30/06/2013 

 Quỹ khen thưởng 51.131.007 284.269.083 315.300.000 20.100.090 

 Quỹ phúc lợi 18.918.003 189.512.722 19.795.000 188.635.725 

 Cộng 70.049.010 473.781.805 335.095.000 208.735.815 

 



- 21 - 

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH 

Số 02Bis, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Xuân Bình, Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai. 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

6 tháng đầu năm 2013 

Thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo) 

 

Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính 

 

15. Vốn đầu tư của chủ sở hữu  

Chỉ tiêu Vốn góp 

Thặng dư vốn 

cổ phần 

Quỹ đầu tư 

phát triển 

Quỹ dự 

phòng tài 

chính 

Lợi nhuận sau 

thuế chưa phân 

phối Tổng cộng 

Tại ngày 01/01/2013 25.000.000.000 85.464.672 908.053.157 509.297.006 4.737.818.055 31.240.632.890 

Tăng vốn trong kỳ - - - - - - 

Giảm vốn trong kỳ - - - - - - 

Lợi nhuận tăng trong kỳ - - - - 1.764.247.290 1.764.247.290 

Phân phối lợi nhuận trong kỳ  - - 1.277.145.348 236.890.902 (1.514.036.250) - 

Trich lập các quỹ khen thưởng phúc lợi - - - - (473.781.805) (473.781.805) 

Chia cổ tức     (2.750.000.000) (2.750.000.000) 

Tại ngày 30/06/2013 25.000.000.000 85.464.672 2.185.198.505 746.187.908 1.764.247.290 29.781.098.375 

Chi tiết góp vốn như sau: 

  
Tại ngày 

30/06/2013  

Tại ngày 

01/01/2013 

 Vốn góp của nhà nước 12.750.000.000  12.750.000.000 

 Vốn góp của đối tượng khác 12.250.000.000  12.250.000.000 

 Thặng dư vốn cổ phần 85.464.672  85.464.672 

 Cộng 25.085.464.672  25.085.464.672 
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CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH 

Số 02Bis, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Xuân Bình, Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai. 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

6 tháng đầu năm 2013 

Thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo) 

 

Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính 

 

Cổ phiếu 

 
Tại ngày 

30/06/2013  

Tại ngày 

01/01/2013 

Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 2.500.000  2.500.000 

Số lượng cổ phiếu đã phát hành ra công chúng 2.500.000  2.500.000 

+ Cổ phiếu phổ thông 2.500.000  2.500.000 

+ Cổ phiếu ưu đãi -  - 

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 2.500.000  2.500.000 

+ Cổ phiếu phổ thông 2.500.000  2.500.000 

+ Cổ phiếu ưu đãi  -  - 

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND. 

       Lợi nhuận chưa phân phối 

  
6 tháng          

năm 2013  Năm 2012 

 Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang 4.737.818.055  3.146.837.516 

 Lợi nhuận kỳ này 1.764.247.290  4.737.818.055 

 Phân phối lợi nhuận(*) 4.737.818.055  3.146.837.516 

 Trích quỹ đầu tư phát triển 1.277.145.348  174.811.888 

 Trích quỹ dự phòng tài chính 236.890.902  157.341.876 

 Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 473.781.805  314.683.752 

 Chia cổ tức 2.750.000.000  2.500.000.000 

 Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang kỳ sau 1.764.247.290  4.737.818.055 

(*) Việc phân phối lợi nhuận năm 2012 được thực hiện 

theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2013 ngày 25/04/2013./.  

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT 

QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 

  Kỳ này  Kỳ trước 

 Tổng doanh thu 7.930.514.176  7.793.387.701 

 Doanh thu cấp nước 7.716.760.850  7.218.226.850 

 Doanh thu lắp đặt đồng hồ nước 213.753.326  575.160.851 

 Khoản giảm trừ doanh thu -  899.935 

 Doanh thu thuần 7.930.514.176  7.792.487.766 

2. Giá vốn hàng bán 

 Giá vốn cung cấp nước 2.881.370.522  2.700.609.428 

 Giá vốn lắp đặt đồng hồ nước 148.403.074  505.430.955 
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CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH 

Số 02Bis, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Xuân Bình, Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai. 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

6 tháng đầu năm 2013 

Thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo) 

 

Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính 

 

 Cộng 3.029.773.596  3.206.040.383 

3. Doanh thu hoạt động tài chính 

 Lãi tiền gửi ngân hàng 12.948.834  12.269.562 

 Lãi đầu tư ngắn hạn 108.750.000  216.132.393 

 Cộng 121.698.834  228.401.955 

4. Chi phí bán hàng 

 Chi phí nhân viên 363.222.395  336.767.339 

 Chi phí nguyên vật liệu bao bì 294.535.088  218.713.013 

 Chi phí dụng cụ, đồ dùng 18.406.361  25.027.000 

 Chi phí khấu hao TSCĐ 9.207.876  9.029.354 

 Chi phí bằng tiền khác 17.700.000  21.118.000 

 Cộng 703.071.720  610.654.706 

5. Chi phí quản lý doanh nghiệp 

 Chi phí nhân viên quản lý 1.126.887.384  1.019.606.310 

 Chi phí đồ dùng văn phòng 76.013.902  64.619.654 

 Chi phí khấu hao TSCĐ 102.936.750  40.555.199 

 Thuế, phí và lệ phí 242.218.754  233.916.452 

 Chi phí dự phòng -  123.984.914 

 Chi phí dịch vụ mua ngoài 108.269.478  334.780.367 

 Chi phí bằng tiền khác 310.711.708  - 

 Cộng 1.967.037.976  1.817.462.896 

VII. CÁC THÔNG TIN BỔ 

SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 

1. Các khoản giao dịch bằng tiền có ảnh hưởng đến sự lưu chuyển tiền tệ trong năm nên được 

trình bày trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

 
6 tháng đầu  

năm 2013  

6 tháng đầu  

năm 2012 

Lãi tiền gửi ngân hàng còn dự thu cuối kỳ trước đã thu 

trong kỳ này 61.500.000  - 

 

VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC 

1. Thông tin so sánh 

Số đầu năm của Công ty được lấy theo số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán 

bởi Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn thuế AAT. 

2. Thông tin các bên liên quan 

a) Thu nhập của các thành viên HĐQT, Ban Giám Đốc, Ban Kiểm soát 
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CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH 

Số 02Bis, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Xuân Bình, Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai. 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

6 tháng đầu năm 2013 

Thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo) 

 

Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính 

 

 
6 tháng đầu  

năm 2013  

6 tháng đầu  

năm 2012 

Tổng thu nhập 733.481.000  566.307.500 

 

b) Trong kỳ, Công ty phát sinh các giao dịch với các bên liên quan. Các nghiệp vụ chủ yếu sau: 

    Tên Công ty   Mối quan hệ Nội dung nghiệp vụ  Giá trị 

Công ty TNHH 1 TV  Cấp 

Nước Đồng Nai 
 Công ty mẹ 

Thu lãi cho vay 105.531.210 

Nhận ứng trước công trình Tân 

Phú 340.787.790 

c) Cho đến ngày lập Bảng Cân đối kế toán, số dư các khoản chưa được thanh toán với các bên liên 

quan như sau: 

Tên Công ty   Mối quan hệ Nội dung nghiệp vụ  

       Khoản phải 

thu        

        (phải trả) 

Công ty TNHH 1 TV Cấp Nước 

Đồng Nai 
 Công ty mẹ 

 Phải thu cho vay  3.000.000.000 

Phải thu cung cấp dịch vụ 2.320.616.901 

Phải trả công ty mẹ (1.652.663.692) 

Nhận ứng trước  

                

(340.787.790) 

3. Thông tin về bộ phận 

Bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh 

Để phục vụ mục đích quản lý, cơ cấu tổ chức của Công ty được chia thành 2 bộ phận hoạt động kinh 

doanh: Bộ phận kinh doanh nước và bộ phận xây lắp. 

- Bộ phận kinh doanh nước: Cung cấp nước sinh hoạt cho các hộ gia đình, doanh nghiệp;  

- Bộ phận xây lắp: lắp đặt đồng hồ nước, xây dựng các công trình đường ống nước,... 

Thông tin về tài sản và nợ phải trả của bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh của Công ty như sau: 

 

Kinh doanh 

nước 

 

Dịch vụ xây 

lắp 

 

Không phân 

bổ 

 

Cộng 

Tại ngày 

30/06/2013 

       Tài sản 

       Tài sản bộ phận 1.644.578.459 

 

8.507.396.433 

 

- 

 

10.151.974.892 

Tài sản không phân 

bổ - 

 

- 

 

24.614.464.400 

 

24.614.464.400 

Tổng tài sản 1.644.578.459 

 
8.507.396.433 

 
24.614.464.400 

 
34.766.439.292 

       

- 

Nợ phải trả 

       Nợ phải trả bộ phận - 

 

3.594.404.582 

 

- 

 

3.594.404.582 

Nợ phải trả không 

phân bổ - 

 

- 

 

31.172.034.710 

 

31.172.034.710 
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CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH 

Số 02Bis, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Xuân Bình, Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai. 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

6 tháng đầu năm 2013 

Thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo) 

 

Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính 

 

Tổng nợ phải trả - 

 
3.594.404.582 

 
31.172.034.710 

 
34.766.439.292 

       

- 

Tại ngày 

01/01/2013 

       Tài sản 

       Tài sản bộ phận 1.465.893.487 

 

9.181.675.852 

 

- 

 

10.647.569.339 

Tài sản không phân 

bổ - 

 

- 

 

27.422.933.306 

 

27.422.933.306 

Tổng tài sản 1.465.893.487 

 
9.181.675.852 

 
27.422.933.306 

 
38.070.502.645 

  

 

   

 

 Nợ phải trả 

     Nợ phải trả bộ phận - 

 

4.590.932.266 

 

- 

 

4.590.932.266 

Nợ phải trả không 

phân bổ - 

 

- 

 

33.479.570.379 

 

33.479.570.379 

Tổng nợ phải trả - 

 
4.590.932.266 

 
33.479.570.379 

 
38.070.502.645 

Thông tin về kết quả hoạt động kinh doanh của bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh của Công ty như 

sau: 

 Kinh doanh 

nước 

 

Dịch vụ xây 

lắp 

 

Không phân 

bổ 

 

Cộng 

Kỳ này        

Doanh thu bộ phận 7.716.760.850 
 

213.753.326 

 

- 
 

7.930.514.176 

Chi phí hoạt động phân 

bổ (5.479.512.018) 
 

(220.371.274) 

 

- 
 

(5.699.883.292) 

Lợi nhuận từ hoạt 

động kinh doanh 2.237.248.832 
 

(6.617.948) 
 

- 

 

2.230.630.884 

Doanh thu tài chính - 
 

- 

 

121.698.834 

 

121.698.834 

Thu nhập khác - 
 

- 

 

1 

 

1 

Lợi nhuận trước thuế 2.237.248.832 

 

(6.617.948) 

 

121.698.835 

 

2.352.329.719 

Chi phí thuế thu nhập 

doanh nghiệp - 
 

- 

 

(588.082.429) 

 

(588.082.429) 

Lợi nhuận sau thuế 

thu nhập doanh 

nghiệp 2.237.248.832 
 

(6.617.948) 
 

(466.383.594) 
 

1.764.247.290 

4. Công cụ tài chính 

Quản lý rủi ro vốn 

Công ty quản trị nguồn vốn nhằm đảm bảo rằng Công ty có thể vừa hoạt động liên tục vừa tối đa hóa 

lợi ích của các thành viên góp vốn thông qua tối ưu hóa số dư nguồn vốn và công nợ.  

Cấu trúc vốn của Công ty gồm có các khoản nợ thuần  và phần vốn thuộc sở hữu của các thành viên 

góp vốn (bao gồm vốn đầu tư của chủ sở hữu, quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính và lợi 

nhuận sau thuế chưa phân phối). 

Các chính sách kế toán chủ yếu 

Chi tiết các chính sách kế toán chủ yếu và các phương pháp mà Công ty áp dụng (bao gồm các tiêu 

chí để ghi nhận, cơ sở xác định giá trị và cơ sở ghi nhận các khoản thu nhập và chi phí) đối với từng 

loại tài sản tài chính và công nợ tài chính được trình bày tại Thuyết minh số IV.3. 
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CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH 

Số 02Bis, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Xuân Bình, Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai. 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

6 tháng đầu năm 2013 

Thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo) 

 

Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính 

 

Các loại công cụ tài chính 

 Giá trị sổ sách 

 Tại ngày 

30/06/2013  

Tại ngày 

01/01/2013 

Tài sản tài chính    

Tiền và các khoản tương đương tiền 1.291.767.914  3.444.046.038 

Đầu tư ngắn hạn 3.000.000.000  3.000.000.000 

Phải thu khách hàng 7.160.526.604  7.841.682.805 

Ký quỹ ngắn hạn -  142.500.000 

Cộng 11.452.294.518  14.428.228.843 

    

Nợ phải trả tài chính    

Phải trả người bán 1.940.749.292  3.403.432.266 

Các khoản phải trả khác 84.899.040  11.981.000 

Cộng 2.025.648.332  3.415.413.266 

Công ty chưa đánh giá giá trị hợp lý của tài sản tài chính và công nợ tài chính tại ngày kết thúc niên 

độ kế toán do Thông tư 210 cũng như các quy định hiện hành chưa có hướng dẫn cụ thể về việc xác 

định giá trị hợp lý của các tài sản tài chính và công nợ tài chính. Thông tư 210 yêu cầu áp dụng 

Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế về việc trình bày Báo cáo tài chính và thuyết minh thông tin 

đối với công cụ tài chính nhưng không đưa ra hướng dẫn tương đương cho việc đánh giá và ghi nhận 

công cụ tài chính bao gồm cả áp dụng giá trị hợp lý, nhằm phù hợp với Chuẩn mực Báo cáo tài 

chính Quốc tế. 

Mục tiêu quản lý rủi ro tài chính. 

Rủi ro tài chính của Công ty bao gồm rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản. 

Rủi ro tín dụng. 

Rủi ro tín dụng là rủi ro mà một bên tham gia trong hợp đồng không có khả năng thực hiện được 

nghĩa vụ của mình dẫn đến tổn thất về tài chính cho Công ty. 

Công ty giảm thiểu rủi ro tín dụng bằng cách chỉ giao dịch với các đơn vị có khả năng tài chính tốt, 

yêu cầu mở thư tín dụng đối với các đơn vị giao dịch lần đầu hay chưa có thông tin về khả năng tài 

chính và nhân viên kế toán công nợ thường xuyên theo dõi nợ phải thu để đôn đốc thu hồi. Trên cơ 

sở này và khoản phải thu của Công ty liên quan đến nhiều khách hàng khác nhau nên rủi ro tín dụng 

không tập trung vào một khách hàng nhất định 

Rủi ro thanh khoản 

Rủi ro thanh khoản là rủi ro Công ty gặp khó khăn khi thực hiện nghĩa vụ tài chính do thiếu tiền.  

Mục đích quản lý rủi ro thanh khoản nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính 

hiện tại và tương lai. Tính thanh khoản cũng được Công ty quản lý nhằm đảm bảo mức phụ trội giữa 

công nợ đến hạn và tài sản đến hạn trong kỳ ở mức có thể được kiểm soát đối với số vốn mà Công ty 

tin rằng có thể tạo ra trong kỳ đó. Chính sách của Công ty là theo dõi thường xuyên các yêu cầu về 

thanh khoản hiện tại và dự kiến trong tương lai nhằm đảm bảo Công ty duy trì đủ mức dự phòng tiền 

mặt, các khoản vay và đủ vốn mà các chủ sở hữu cam kết góp nhằm đáp ứng các quy định về tính 

thanh khoản ngắn hạn và dài hạn hơn.  

Bảng dưới đây trình bày chi tiết các mức đáo hạn theo hợp đồng còn lại đối với công cụ nợ tài chính 

phi phái sinh và thời hạn thanh toán như đã được thỏa thuận. Bảng được trình bày dựa trên dòng tiền 
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Số 02Bis, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Xuân Bình, Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai. 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

6 tháng đầu năm 2013 

Thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo) 

 

Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính 

 

chưa chiết khấu của công nợ tài chính tính theo ngày sớm nhất mà Công ty phải trả. Bảng trình bày 

dòng tiền của các khoản gốc: 

 
Từ 1 năm trở xuống 

Trên 1 năm đến 5 

năm 
Cộng 

Tại ngày 30/06/2013    

Phải trả người bán 186.089.000 1.754.660.292 1.940.749.292 

Các khoản phải trả khác 78.021.500 6.877.540 84.899.040 

Cộng 264.110.500 1.761.537.832 2.025.648.332 

    

Tại ngày 01/01/2013    

Phải trả người bán 3.403.432.266 - 3.403.432.266 

Các khoản phải trả khác 11.981.000 - 11.981.000 

Cộng 3.415.413.266 - 3.415.413.266 

Ban Giám đốc đánh giá mức tập trung rủi ro thanh toán ở mức thấp. Ban Giám đốc tin rằng Công ty 

có thể tạo ra đủ nguồn tiền để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính đáo hạn. 

Bảng sau đây trình bày chi tiết mức đáo hạn cho tài sản tài chính phi phái sinh. Bảng được lập trên 

cơ sở mức đáo hạn theo hợp đồng chưa chiết khấu của tài sản tài chính gồm lãi từ các tài sản đó, nếu 

có. Việc trình bày thông tin tài sản tài chính khi phát sinh là cần thiết để hiểu được việc quản lý rủi 

ro thanh khoản của Công ty khi tính thanh khoản được quản lý trên cơ sở công nợ và tài sản thuần. 

 
Từ 1 năm trở xuống 

Trên 1 năm đến 5 

năm 
Cộng 

Tại ngày 30/06/2013    

Tiền và các khoản tương  

đương tiền 1.291.767.914 - 1.291.767.914 

Đầu tư ngắn hạn 3.000.000.000 - 3.000.000.000 

Phải thu khách hàng 7.090.684.804 69.841.800 7.160.526.604 

Cộng 11.382.452.718 69.841.800 11.452.294.518 

    

Tại ngày 01/01/2013    

Tiền và các khoản tương  

đương tiền 3.444.046.038 - 3.444.046.038 

Đầu tư ngắn hạn 3.000.000.000 - 3.000.000.000 

Phải thu khách hàng 7.771.841.005 69.841.800 7.841.682.805 

Ký quỹ ngắn hạn 142.500.000 - 142.500.000 

Cộng 14.358.387.043 69.841.800 14.428.228.843 
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Số 02Bis, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Xuân Bình, Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai. 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

6 tháng đầu năm 2013 

Thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo) 

 

Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính 

 

 

Đồng Nai, ngày 12 tháng 07 năm 2013 

______________________  ________________________ 

LÊ VĂN THỚI   LÊ VĂN ANH 

Giám đốc  Kế toán trưởng 

 




