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Vietland'
Llfii tsd

So : 03 5 1 120 1 4 IBCKQCTSX-KTV

BAo cAo KEr euA coxc rAc soAr xEr
vn nAo cAo rlr cuixn e rnANc oAu NANr zor+
cul coxc ry cd pnAN cAp Nrloc LoNG xnAwn

Kinh eui: HOr DONG QUAN TRI VA naN crAvr noc
coxc ry c6 pnAN cAp Nrloc LONG xnANn

Chirng tdi da so6t xdt 86o c6o tdi chinh 6 th6ng dAu ndm 2014 cia C6ng ty CO phAn C6p Nu6'c Long
Kh6nh duo-c l6p ngity 24 th6ng 07 ndm 2014, tiltrang 6 d6n trang 28, bao g6m: B6ng cAn d6i ke to6n tai
ngdy 30 tltdng6 ndm2074, 86o c6o k6t quA ho4t tlQng kinh doanh, 86o c6o luu chuy6n ti€n t€ 06 th6ng
d6u ndm 2014 vd Thuy€t rninh 86o c6o tdi chinh.

Vi6c lAp vd trinh bdy B5o c6o tdi chinh ndy thu6c tr6ch nhi6m cira Ban Gi6m d6c C6ng ty. Tr6ch nhiQm
cria Chirng t6i ld dua ra 1i ki6n vO c6c 86o c6o ndy dga tr6n k6t qud c6ng vi6c ki6m to6n.

Ccr s& f ki6n

Chung t6i dd so6t xdt B5o c6o tdi clifnli theo ChuAn rngc ki6m to6n Vi6t Nam s6 910 - C6ng t6c xo6t x6t
86o ciio tdi chinh. ChuAn muc ndy y6u cAu cdng tdc so6t x6t phdi duo-c lap ke ho4ch vd thUc hiQn d6 c6 sr,r

dam bAo vila phAi ring 86o c6o tdi chinh kh6ng chria dgng nhfrng sai s6t trong y6u. C6ng t6c so6t x6t bao: , ,( .,
grim chu 1,€u lh viec trao d6i v6'i nhAn sp cta C6ng ty vd 6p dung c6c thri tuc ph6n tich tr6n nhfrng th6ng
tin tai chinh; c6ng t6c nity cung c6p m6t milc d0 dAm bio th6p ho'n c6ng t5c ki6m to6n. Chfng t6i kh6ng
thuc hien c6ng viQc ki6m to6n n6n kh6ng dua ra y ki6n kiilm to6n.

i- LiCn vd c6ng t6c so6t x6t

Tren co s6' c6ng tdc so5t xdt, Chfing t6i kh6ng thdLy c6 sU ki€n ndo dti cho ring 86o c6o tdi cirinh kdm
theo kh6ng.phAn 6nh trung thuc vd ho. p ly, tr6n c6c khia c4nh trong y6u, tinh hinh tdi chinh cria C6ng ty
Co phAn C6p Nu'6'c Long Khrinh tqi ngdy 30 th6ng 6 nim 2014, cfing nhu k6t quA hoat d6ng kinh doanh
vd tinh hinh luu chuyiln ti6n te 6 th6ng dAu ndm 2014, phir ho-p v6'i c6c ChuAn muc k6 to6n ViQt Nam,
Che d0 k6 to6n ViQt Nam vd c5c qui dinh hi6n hdnh c6 li6n quan tai vi6t Nam.

NGUYEN THI THOM - Ki6m toin vi0n
56 gi6y CN DKriN ki6m to6n: 0787-2013-037-l

Ncri nhAn:

- Nhu tr€n
- Luu Vietland

02 Huynh Khuong Ninh St., Da Kao Ward, District 1, HCMC

Tel : {84-8) 3910 5401 - Fax : (84-8) 3910 54C2

Email : vietland@vietlandauditeqrn vl
Website : www.vietlandaudit.com.vn

Hd Chf Minh, ngity 24 thrlng 07 nFm20l4

vANnffiI - Ph6 gifm tli5c
56 giay CN DKHN Ki0m to6n:0832-2013-031-1

K-9ryqr\
iTcoHc TY \?



LHb
b.ttLg
h
h
H
b
H
b
F
tr
tr
trr
tr
It
tJ

J

!5
l{!

r-I
-
-J

-5
-:l

=a
:T

=

=

=a
a
e

2

cONc ry co pHAN cAp Ntloc LoNG rnANn
Dia chi: SO 02Bis, ttucrng C6ch Mang Th6ng 8, phudng Xudn Binh, Thi xd Long Kh6nh, Tinh D6ng Nai.
eAo cAo cuA BAN crAvr o6c

. V6n di6u 16 : 25.000.000.000 VND

Co ctiu vijn diiu l€ theo Giiiy chilmg nhQn ddng lE kinh doanh nhu sau:

Sti cd Ty te

BAo cAo cua BAN GIAM DOC

Ban Gi6m <l6c C6ng ty CO phAn C6p nu6c Long Kh6nh (sau tl6y ggi tAt ld "Cdng ty") trinh bdy Bdo c6o
ndv cirng v6i 86o c6o tAi chinh cria C6ng ty cho kj, ki5 toSn kt5t thfrc tpi ngdy :O tnang 06 nim 2014 dA
duoc so6t x6t.

rarAr QUAr vt c6Nc ry
Cdng f C6 phAn.C6p Nu6c Long Kh5nh clugc thdnh lfp tr6n co sd C6 phAn h6a Xi nghidp nu6c Long
Kh6nh theo Quyt5t dinh s6 3060/QD-UBND ngdy 24 tiing 09 ndm ZOdl cU Uy Ban NhAn DAn Tinh
D6ng Nai. C6ng ty.ho4t tfQng theo Gi6y chring nh{n cldng kf kinh doanh C6ng ty C6 phAn s5
4703000501 do Scv K6 hoach vd DAu tu tinh Ddng Nai c6p ngdy 18 th6ng 02 n6m 2008.

Trong qud trinh hoqt dQng kinh doanh, C6ng ty c6 di€u chinh giiiy phdp nhu sau:

Gi6y chirng nh{n ddng kj kinh doanh thay d6i Dn thri nh6t ngdy 23 th6ng 03 ndm 2011, chuAn y viQc
thay d6i ngudi dpi diQn theo ph6p lu6t cria Cdng ty: 6ng Ld Vdn Th6i thay thi5 cho 6ng Nguy6n-Xuin
Ydn.

- Gi6y chring nhAn cl6ng kf kinh d.oarlh thay d6i lAn thrlr hai ngdy 29 thilng 05 ndm 2013 vdGi6y chring
nh4n ddng kf kinh doanh thay d6i ldn thri ba ngdy I I th6ng 06 ndm 2013 chuAn y viQc b6 sung ngdnh
ngh6 dang k1i kinh doanh.

s6 tion (vND)
TGn cd tl

C6ng f TNHH m6t thdnh vi€n c6p nudc D6ng Nai

DaidiQn boi:

+ )ng Nguy1n Vdn Binh
+ 6ng Nguydn Xudn YAn

+ 6ng LA Vdn Anh
+ Bd NguydnThiThanhTdm

Cdng clodn

Daidien b6i:

+ )ng Nguydn Vdn Hod

V5n ngudi lao dQng

Nhd dAu tu chi6n lugc

C6 Ddng kh6c

c0og

. Tru s& ho4t ilQng chinh

Dia chi

Di6n tho4i

Fax

Va sO thui5

1.275.000

s00.000

27s.000

250.000

250.000

25.000

2s.000

80.300

245.000

874.700

51,00 12.750.000.000

1

20,00

I 1,00

10,00

10,00

1,00

1,00

3,21

9,80

5.000.000.000

2.750.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

250.000.000

250.000.000

803.000.000

2.450.000.000

8.747.000.000

-1.

5. 34.99

2.500.000 100,00 25.000.000.000

SO OZ gis clucrng CSch Mpng Thdng 8, phudng Xudn Binh, Thi x6
Long Kh6nh, tinh Ddng Nai.

(084 - 06r) 3,877 .24r

(084 - 061) 3.783.879

3600979223
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o Nginh nghd kinh doanh: Khai th6c, xtr l1i vd cung c6p nu6c: Khai th6c, lgc nudc phgc vg sinh hopt,
c6ng nghi6p. PhAn phtii nu6c sach; Hopt dgng kiiSn truc vd tu v6n k! thu{t c6 li€n quan: Theo d6i,
giiim s6t thi^cdng c6ng trinh c6p tho6t nudc. Tu v6n tl6u thAu; S6n *u6t 

"a" 
cdu kipn kim lopi: San

xudt san phAm kim loai cho x6y dsng vd ki6n t.ic ( Kh6ne ga, ^"ii iat ,;; 6, rup ;tG;d";;
thodt nu6c, ld sudi vA cli6u hda kh6ng khi: X6y dgng <lucrng 6ng c6p thodt nu6g tr4m bcrm. rhp ait
6ng c6p tho6t nu6'c, bom nu6c; XAy dung c6ng trinh cdng ich: XAy dgng c6ng trinh thriy lqi; Tho6t
nudc vd xu ly nu6'c th6i: Xft l;f nu6c th6i (kh6ng hopt tl6ng t4i trp sd; chiho4t d6ng khi iri AiSu nCn
kinh doanh theo quy clinh-cria ph6p lupt); X6y dung nhd cdc loai: Xdy dgng c6ng trinh d6n dgng; X6y
dung cdng trinh tlubng s6t ud tfudng bQ: Xdy dpng c6ng trinh giao th6ng, Snn xu6t dd ,5;g";h6";
cdn, nu6c kho6ng: S6n xuAt nu6c tinh khi6t d6ng 

"hui lt 
ttong in ,,.r6t tii t u ro, chi hoat dQng khi

co quan c6 thAm quy€n- ch6p thuan vA dia diCm); B6n budn m5y m6c, thiCt bi vd phg tirng mdy khdc:
B6n budn m6y m6c thi6t bingdnh nu6c.

o Thdi gian hopt d6ng cria C6ng ty theo Gi6y ph6p dAu tu ld 43 n[m.

HOr DONG THANH Vr6N VA BAN DrtU nANn, QUAN r,f
HQi cl6ng Quin tri vd Ban diAu hdnh, quin ly C6ng ty trong nim vd ct6n thcyi di€m lpp b6o ciio ndy gdm:

HQi ding Qudn tr!

3

cOxc TY c6 PHAN CAP NTIoC LoNG xuANrr
Dia chi: Sd 02Bis, ttucmg C5ch Mpng Thang 8, phudng Xudn Binh, Thi x6 Long Kh6nh, Tinh D6ng Nai.
eAo cAo cUA BAN GIAM DoC

Ho vd ftn Chtbc vu

Ong Nguy6n V[n Binh Chi tich C6ng ty

Ong L6 Vdn Thdi Ph6 Chfi tich

Ong LC Vdn Anh Thdnh vi6n

Ong Ddo Quf Tinh Thdnh vi6n
Ong Nguy6n Minh Huy Thdnh vi€n

Ban Gitim ttiSc vd qudn Ij,

Ho yd t€n

Ong Ld Vdn Th6i

Ong Nguy6n Vdn Hda

Ong Nguy6n Quang Minh

Ong L€ Vdn Anh

Chtlc vu

GiSm <l6c

Ph6 Gi6m ddc

Ph6 Gi6m c16c

Kti to6n trudng

Tihrrr rriNH rAr cniNH vA KET euA HoAT DQNG KrNH DoANrr
Tinh hinh tdi chfnh t4i ngdy 30 thring 06 n[m 2014 vd k6t qui hoat d6ng kinh doanh cho lcj,t6 toan t6t
thric cirng ngdy cria C6ng ty cluoc trinh bdy trong 86o c6o tdi chfnh dinh kdm b6o cdo ndy (tri trang 6 d6n
trang 28).

st/ KrpN pHAr srNH sAU NGAv rfr rrruc KV Kf ToAN

?:t.9i:t.f5.,96|$ 1t ttrils clinh khdng c6 su ki6n ndo ph6t sinh.sau ngdy 30 thdng 06 nrm 2014 cho
d€n tho'i di€m lap b5o c5o ndy md chua duoc xem xdt cli6u chinh sO tiqu holc cOng b6 trong 86o c6o tdi
chinh.
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cdNc ry co pnAN cAp Ntloc LoNG ruAxn
Dia chi: s6 02Bis' dulng Cdch Mpng Thdng 8, phudng Xu6n Binh, Thi xd Long Kh6nh, Tinh Ddng Nai.
eAo cAo cuA BAN crAvr o6c

KIEM TOAN VIfN
con,e fy TNHH Kii5m toSn vA Tu v6n D6t vict (vietland) cla so6t xdt B5o cr{o tdi chinh cho lcy kc toan kt't
thuc tai ngdy 30 th6ng 06 ndm 2074, Vietland bdy t6 nguyQn vgng titip fuc duo. c 

"rri 
ainnla r.iill;;;

r ien doc ldp cria C6ng ty"

TRAcH rYHrpM cul s.{N GrAM DOc

la1 Gi6m cldc C6ng ty chiu trSch nhidrn v€ viQc l{p B5o c6o tdi chinh.phin dnh trung thyc vd hqp ly tinh
hinh tai.chinl.k51 qua hoat ctQng kinh doanh, tinh hinh luu chuy6n ti* te 

"a 
ii;il;rh ;;y;Ai;6i ;;

sd hftu (n€u c6) cria C6ng ty trong kj'. Trong vipc lAp 86o ciio tdi chinh ndy, Ban Gi6m d6c C6rg t;;ph6i:

r Lua chon c5c chinh sSch kt5 torin thich hqp vi 6p dung crlc chinh s6ch ndy m6t c6ch nh6t qs6n;
. ThUc hi6n c5c ph6n rlorin vd c6c u6c tfnh m6t crich th{n trgng;

' Cdng b6 c5c ChuAn mgc k6 todn phii tudn theo trong c6c v6n dd trgng y6u duo. c c6ng b6 vd gi6i trinh
trong B5o c6o tdi chinh;

' Lap 86o c6o tdi chinh dua tr6n co sd hoat ctQng li6n tuc trir trudng ho.p kh6ng th€ gi6 dinh ring C6ng
ty se tii5p tgc ho4t cl6ng li6n tpc.

Ban Gi6m ddc Cdng ty d6m b6o ring, C6ng ty cla tudn thri ciic ydu ciu n6u tr6n khi lap Biio c6o tdi chinh;
c6c so k6 to6n thich hqp dugc luu gifr dAy dir dO phnn 5nh tai U6t ty thdi di6m ndo, ,r6i mric <16 chinh x6c
hqp l, tinh hinh tdi chfnh cria Cdng ty vd B5o c5o tdi chinh duo. c l4p tu6n thri c6c ChuAn mgc k6 todn
Viet Nam, Che dO k6 toSn doanh nghigp ViQt Nam vd c6c quy rlfnh hiQn hdnh c6 li6n quan tpi ViQt Nam.

Ban Gi6m d6c C6ng ty cfing chiu trilch nhi6m trong viQc b6o v€ an todn tdi s6n cria C6ng ty vd do d6 <ld
thuc hi€n crlc bi6n ph6p thich h-o. p d€ ngdn chin va pnat hiQn c6c hdnh vi gian l6n vd c6c vi pham kn6c.

COTC BO CUA BAN GIAM D6C

Theo y ki6n cria Ban Gi6m d6c, 86o c5o tii chinh dd ph6n 5nh trung thpc vd hqp li tinh hinh tdi chfnh
cua C6ng ty tai ngdy.3O thSng 06 ndm 2014,k€t qud hopt dQng kinh doanh, tinh'ftin6 tou chuyiin ti6n tQ
cho ndm tdi chinh kt5t thric cirng ngdy, phn hgp voi chc ChuAn myc kti to6n Vi€t N"r",'brte iO kt;;t;
doanh nghidp Vi6t Nam vd c6c quy dinh hiQn hdnh c6 li€n quan tai vi6t Nam.

n vAx rHOI - Girim .t
I -, .

Tinh D6ngNai, ngdy 24 thdng0T ndm2014
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CoNc TY Co PHAN cAp NIIOC LoNG xrrANrr
S6 OZgls, <tucrng C6ch Mqng Thring 8, phuong Xudn Binh, Thi xd Long Kh6nh, tinh D6ng Nai
eAo cAo rar cHiNH
06 thang diu nim 2014.

MAU B OI-DN
Eon v!tfnh: VND

s6 ou otiovzotcrAI sAN

A- TAISANNGANHAN

L Tidn vh cic khoin tuo'ng tluong ti6n
l len

II. Cric khoin tliu tu tiri chinh ngin h4n
DAu tu ngan h4n

ilI. Cfc khoin phii thu ngf,n hqn
1. Pheithukh6chhdng

2. Trhtrulc cho ngudi b6n

3. Circ k:ho6n ph6i thu khiic

4. Dy phdng phii thu ngln hqn kh6 ddi

IV. Hing tdn kho
Hdng t6n kho

V. Thi sin ngfn hgn kh6c

Tdi sdn ngin h4n kh6c

B- TAISANDAIHAN

I. Cric khoin phii thu dii h4n

il, Thi sin c6 Alnn

l. Tdi s6n c6 Ointr hiru hinh

Nguy€n gid
Gid tri hao mdn lily kd

2. Tdi sAn c6 Ointr vd hinh
Nguy€n gid
Gid tri hao mdn lily kd

3. Chi phi xdy dpg co bdn d0 dang

III. n6t O6ng sin tliu tu

IV. C6c khoin tIAu tu tiri chfnh dii h4n

V. Tiri sin dii hgn khdc

Chi phi trd tru6c ddi h4n

TONG CONG TAI SAN

v.1

10.278.975.177

600.34s.477

600.34s.477

3.000.000.000
3.000.000.000

5.4s2.388.620
5.108.566.425

371.256.444

3.526.751
(30.e61.000)

800.087.730
800.087.730

426.153,350

426.r53.350

21.694.850.884

21.157.093.998

21.036.204.396

34.948.082.276
(13.91 1.877.880)

t06333.333
110.000.000

(3.666.667)
14.556.269

537.756.S8;

537.756.886

15.943.7s9.4s3

3.372.144.178

3.372.144.178

3.000.000.000
3.000.000.000

7.837.787.769
7.061.858.877

802.892.800

3.997.092
(30.961.000)

1.274.174.156
1.274.174.1s6

4s9.6s3.3s0

4s9.653.350

20.357.672.126

20.091.130.432

19.145;770.313

3 2.269.2 59.84 5

(13.12 3.48e.s 32)

945.360.119

266.541.69;
266.s41.694

210

220

221

222

223

227

228
229
230

240

250

260

261

v.9

v.l0

v.11

v.l2

=

=

=

=

=

=

=

=

31.973.826.061 36.301.431.s79

BANG CAN DOI KE TOAN
T4i ngiy 30 thfng 06 ndm20l4

Me Thuy6t
t.s0 minh Sd du 30/06/2014

100

110

lll
120
t2t

130

131

132

l3s
139

r40
t4t

150

158

200

v.2

v.3
v.4
v.5
v.6

v.7

v.8

Btio cdo ndy d*1c dqc kim vdi Thuydt minh Bito ctio tdi chinh
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coxc ry cO pnAn cAp Ntloc LoNG xnANn
S6 OZeis, dudng C6ch M4ng Thrimg 8, phudng Xudn Binh, Thi x6 Long KlAnh, tinh Ddng Nai
e-{xc cAN DoI KE roAN 1tt6p theo;

06 thang dAu nam 2014.
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ThuyCt
minh s5 au sotoelzor+ sii ou'oUoUzot+NGUON V6N

{- \qPHATTRA

I. Nq ngin h4n
1 Phai tr6 ngudi b6n

2. Thuti vd c6c khoirn ph6i nQp Nhd nudc
3. Phai tr6 ngudi lao d6ng

4. C6c khodn ph6i tr6, phdi nQp ngin h4n kh6c
5. QUV khen thucrng, phric lgi

IL Ng diri h4n

B - NGUON VON CHU SO TTTIU

I. V6n chri s0 hfl'u

1. V6n dAu tu cria chir s0 hfru
2. Thdng du v6n cd phAn

3. Quy dAu tu ph6t tri6n
1. Quf dr; phdng tdi chinh

5. Loi nhu4n sau thu6 chua ph6n phSi

IL \gudn kinh phfvi quf khfc
\gu6n kinh phi

TONG CQNG NGUON VON

CHI TIEU
Ngo4itQ c6c lo4i:
Dollar Mi pSD)

thing}T ndm2014

Girlm al6c

300

310

312

314

315

319
JZJ

330

400

410

411

412
417

418

420

lf viN lNn
t<ti to6n tru0ng

1.760.399.523

L76A399.523
564.011.s12

5't7.557.676

347.943.513

40.580.292

290.306.530

30.213.426.538

30.148.085.984

25.000.000.000

85.464.672
2.740.602.686

925.917.56s

1.396.101.061

6s.340.554

65.340.554

4.645.774-467

4.645.774.467
2.110.184.152

964.434.470
1.337.209.255

64.570.775

169.375.815

31.655.657.112

31.611.444.238

25.000.000.000

85.464.672

2. I 85.1 98.s05

746.187.908

3.594.593.153

44.212.874

44.212.874

v.l3
v.l4

v.15
v.16

v.t7

v.l8

430

432

31.973.826.061 36.301.43r.s79

cAc cni rrEu NGoAr BANG cAN o6r KE roAN

Thuviit
minh Sii cu6i nem Sii tliu nnm

(tr
\lrr'\ \ l'

,,ii'.'

NGUYEN THI THANH HI'O'NG

Ngu'd'i l{p bi6u

Btio ctio niiy duoc doc k?m vdi Thuydt minh Bdo ctio tdi ch{nh
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coNc ry c6 pnAN cAp Nrloc LoNG xnAlqH
SO OZeis, dudng C6ch M4ng Th6ng 8, phudng Xudn Binh, Thi x6 Long Kh6nh, tinh Ddng Nai
eAo cAo rer cHiNu
06 th6ng dAu nim 2014.

nAo cAo rnr euA HoAr D9NG rflNH DoANH
06 thing dAu nim 2014

t
E

E

H

F
F
F
F

F
tr
F
trrrrrrrrg.
t-

CHI TIEU

1 Doanh thu b:ln hing vi cung c6p dich vg

2 Cic khoin giim trir doanh thu

3 Doanh thu thuAn vd nen hhng vh cung c6p dich vg

4 Gi6 viSn hhng bin

5 Lqi nhu$n gQp vO brln hhng vh cung c6p dich vg

6 Doanh thu ho4t ilQng tii chinh

7 Chi phi tii chinh

Trongd6: chiphlldivay

E Chi phi b{n hing

9 Chi phi quin ly doanh nghiQp

10 Lqi nhu$n thuAn til ho4t tlQng kinh doanh

I I Thu nh4p kh:ic

l2 Chi phi kh{c

l3 Lqi nhu$n khdc

l4 T6ng lqi nhugn X5 todn trufc thu6
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

06 tháng đầu 2014 

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 kỳ 

kế toán kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2014 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 06 năm 2014 là 

63 người (vào ngày 31 tháng 12 năm 2013 là 62 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 2014 thuộc năm tài chính thứ 7 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); 
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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 

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. 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. 

3. 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. 

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 
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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.  

4. 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.  

5. 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. 

6. Hàng tồn kho 

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện 

được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp và 

chi phí sản xuất chung, nếu có, để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá gốc 

của hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền. Giá trị thuần có thể thực 

hiện được được xác định bằng giá bán ước tính trừ các chi phí để hoàn thành cùng chi phí tiếp thị, 

bán hàng và phân phối phát sinh.  

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho của Công ty được trích lập theo các quy định kế toán hiện hành. 

Theo đó, Công ty được phép trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho lỗi thời, hỏng, kém phẩm 

chất trong trường hợp giá trị thực tế của hàng tồn kho cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được 

tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán. 

7. 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.  

Công ty trích lập dự phòng theo Thông tư 228: 

Dự phòng phải thu khó đòi được trích lập cho những khoản phải thu đã quá hạn thanh toán theo 

hướng dẫn tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7 tháng 12 năm 2009. Dự phòng phải thu khó 

đòi được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm trên khoản mục “Chi phí 

quản lý doanh nghiệp”. 
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8. 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 

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 

9. 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. 

10. 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.  
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11. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu 

Doanh thu bán hàng 

Doanh thu được ghi khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm điều kiện sau: 

(a) Công ty đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc 

hàng hóa cho người mua; 

(b) Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền 

kiểm soát hàng hóa; 

(c) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;  

(d) Công ty sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; và 

(e) Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 

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; 

(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 xây lắp được ghi nhận khi có quyết toán công trình và phát hành hóa đơn giá trị gia 

tăng. 

Lãi tiền gửi 

Doanh thu 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. 

12. 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. 

13. 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. 
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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. 

Thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành đối với hoạt động kinh doanh nước, sản xuất 

nước đóng chai và hoạt động xây lắp là 22%. 

Kỳ kế toán 06 tháng đầu năm 2014 Công ty kinh doanh có lãi nên phát sinh chi phí thuế Thu nhập 

doanh nghiệp phải nộp. 

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

14. 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. 

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 

30/06/2014  

Tại ngày 

01/01/2014 

(a) Tiền mặt 133.925  3.400.824 

  Tiền mặt VND  133.925  3.400.824 

(b) Tiền gửi ngân hàng  600.211.552  3.368.743.354 

 Tiền VND 600.211.552  3.368.743.354 

 Ngân hàng NN & PTNT Long Khánh 377.338.925  2.134.618.462 

 

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam -  Long 

Khánh 149.803.596  548.812.228 

 Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - CN Đồng Nai 73.069.031  685.312.664 

 Cộng  600.345.477  3.372.144.178 
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2. Đầu tư ngắn hạn 

 
 

Tại ngày 

30/06/2014  

Tại ngày 

01/01/2014 

 Cho vay với thời hạn 6 tháng (*) 3.000.000.000  3.000.000.000 

 Cộng 3.000.000.000  3.000.000.000 

(*)Thể hiện khoản  tiền cho Công ty TNHH 1 TV Cấp nước Đồng Nai vay với lãi suất  6,5%,năm 

(Năm 2013 lãi suất 7%/năm). 

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 71.434.210  2.279.339.565 

 Công ty TNHH Bình Sơn (*) 27.453.000  27.453.000 

 Ban quản lý Dự án Xuân Lộc (*) 3.508.000  3.508.000 

 Công ty TNHH Hồng Hà 39.116.201  137.700.701 

 Công ty Cổ phần du lịch Giang Điền 2.000.000.000  2.000.000.000 

 Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Long Thành 728.741.762  728.741.762 

 Khách hàng khác  1.898.084.994  1.544.887.591 

 Cộng  5.108.566.425  7.061.858.877 

(*) Khoản công nợ đã trích lập dự phòng  30.961.000 VND 

4. Trả trước cho người bán 

 Công ty TNHH Đạt Thành Nguyên -  631.181.100 

 Công ty TNHH Kiểm toán  - Tư vấn  Đất Việt -  15.000.000 

 Trung tâm kỹ thuật ĐC nhà đất tỉnh Đồng Nai 58.700.000  58.700.000 

 Công ty TNHH Công nghệ thông tin Vecto -  27.000.000 

 

Chi nhánh Công ty TNHH DV Kiểm toán KT&TV 

thuế AAT -  15.000.000 

 Trịnh Thành Trung 5.111.700  5.111.700 

 Nguyễn Phương Thúy 5.000.000  5.000.000 

 Công ty TNHH Tam Tấn -  45.900.000 

 Công ty TNHH SXT   hánh  n Phát 36.494  - 

 Công ty TNHH chuyến đi  iệt (CHUYENDV) 300.000.000  - 

 Phòng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy 2.408.250  - 

 Cộng 371.256.444  802.892.800 

5. Các khoản phải thu khác 

 Bảo hiểm xã hội 3.526.751  2.881.248 

 Phải trả CBCNV -  1.115.844 

 Cộng 3.526.751  3.997.092 
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6. Dự phòng nợ phải thu khó đòi 

  
Tại ngày 

30/06/2014  

Tại ngày 

01/01/2014 

 Công ty TNHH Bình Sơn 27.453.000  27.453.000 

 BQL dự án Xuân Lộc 3.508.000  3.508.000 

 Cộng 30.961.000  30.961.000 

7. Hàng tồn kho 

 Nguyên vật liệu 736.567.484  980.634.961 

 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 63.520.246  293.539.195 

 Cộng 800.087.730  1.274.174.156 

8. Tài sản ngắn hạn khác 

 Tạm ứng 426.153.350  459.653.350 

  Nguyễn  ăn Hòa  104.876.500  116.876.500 

  Nguyễn  ăn Sơn  2.000.000  2.000.000 

  Lê  ăn Tú  10.623.000  4.823.000 

  Nguyễn Quang Minh  12.420.000  12.420.000 

  Phạm Hữu Hoạt  5.000.000  26.500.000 

  Hoàng Sỹ Châu  37.200.000  44.200.000 

  Lê  ăn  nh  12.000.000  7.000.000 

  Lê Thị Kim Tuyết  18.789.600  18.389.600 

  Phan Thanh Hải  68.863.100  68.863.100 

  Thái  ăn Sơn  25.210.150  67.410.150 

  Nguyễn  ăn  ĩnh  7.052.000  26.052.000 

  Lê Thị Tuyết Nga  1.700.000  1.700.000 

  Nguyễn Cao Kỳ  13.000.000  - 

  Huỳnh Trường An  63.919.000  62.919.000 

  Nguyễn Hoàng Phúc  500.000  500.000 

  Nguyễn Thị Băng Linh  28.000.000  - 

  Nguyễn Thị Hồng Châu  15.000.000  - 

 Cộng 426.153.350  459.653.350 
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9. 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 01/01/2014 8.918.823.313 2.494.297.525 20.387.623.607 302.515.400 166.000.000 32.269.259.845 

2. Tăng trong kỳ 1.269.760.507 1.022.190.500 386.871.424 - - 2.678.822.431 

Mua trong kỳ - 212.942.500 - - - 212.942.500 

XDCB hoàn thành 1.269.760.507 809.248.000 386.871.424 - - 2.465.879.931 

3. Giảm trong kỳ - - - - - - 

4. Tại ngày 30/06/2014 10.188.583.820 3.516.488.025 20.774.495.031 302.515.400 166.000.000 34.948.082.276 

II. Hao mòn lũy kế       

1. Tại ngày 01/01/2014 2.966.490.742 1.526.040.780 8.433.203.635 152.104.375 45.650.000 13.123.489.532 

2. Tăng trong kỳ 243.233.334 124.248.543 393.699.257 18.907.214 8.300.000 788.388.348 

Tăng trong kỳ 243.233.334 124.248.543 393.699.257 18.907.214 8.300.000 788.388.348 

3. Giảm trong kỳ - - - - - - 

4. Tại ngày 30/06/2014 3.209.724.076 1.650.289.323 8.826.902.892 171.011.589 53.950.000 13.911.877.880 

III. Giá trị còn lại       

1. Tại ngày 01/01/2014 5.952.332.571 968.256.745 11.954.419.972 150.411.025 120.350.000 19.145.770.313 

2. Tại ngày 30/06/2014 6.978.859.744 1.866.198.702 11.947.592.139 131.503.811 112.050.000 21.036.204.396 

Nguyên giá TSCĐ khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng với giá trị là 1.924.033.052 VND 

 894.800.706 713.073.902 316.158.444 - - 1.924.033.052 
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10. Tài sản cố định vô hình 

Chỉ tiêu 
Phần mềm máy 

tính 

Cộng TSCĐ vô 

hình 

I. Nguyên giá   

1. Tại ngày 01/01/2014 - - 

2. Tăng trong kỳ 110.000.000 110.000.000 

Mua trong kỳ 110.000.000 110.000.000 

3. Giảm trong kỳ - - 

4. Tại ngày 30/06/2014 110.000.000 110.000.000 

II. Hao mòn lũy kế   

1. Tại ngày 01/01/2014  - 

2. Tăng trong kỳ 3.666.667 3.666.667 

Tăng trong kỳ 3.666.667 3.666.667 

3. Giảm trong kỳ - - 

4. Tại ngày 30/06/2014 3.666.667 3.666.667 

III. Giá trị còn lại   

1. Tại ngày 01/01/2014 - - 

2. Tại ngày 30/06/2014 106.333.333 106.333.333 

11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 

 
Tại ngày 

01/01/2014 

Tăng trong 

kỳ 

Kết chuyển 

tài sản  

Kết 

chuyển  

khác 

Tại ngày 

30/06/2014 

Xây dựng tuyến ống KCN 

Suối Tre đến đường Hồ Thị 

Hương 36.491.172 274.187.461 310.678.633 - - 

Xây dựng nhà máy lọc nước 

tinh khiết 908.868.947 1.131.140.761 1.993.623.308 46.386.400 - 

Lắp đặt tuyến ống đường 

Nguyễn  ăn Cừ - 76.192.791 76.192.791 - - 

Xây dựng nhà kho tại giếng 

số 7 - 85.385.199 85.385.199 - - 

Lắp đặt tuyến ống đường  

Lê Quang Định  - 14.556.269 - - 14.556.269 

Cộng 945.360.119 1.581.462.481 2.465.879.931 46.386.400 14.556.269 

12. Chi phí trả trước dài hạn 

Chỉ tiêu 

Tại ngày 

01/01/2014 

Tăng trong 

kỳ 

Kết chuyển 

chi phí  

Tại ngày 

30/06/2014 

Thổi rửa, sửa  giếng  11.388.230 65.454.546 22.297.322 54.545.454 

Công cụ dụng cụ 149.278.464 307.227.516 77.002.882 379.503.098 

In 500.000 HĐ tiền nước  105.875.000 - 19.250.000 86.625.000 

Tư vấn thiết kế - 20.500.000 3.416.666 17.083.334 

Cộng 266.541.694 393.182.062 121.966.870 537.756.886 
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13. Phải trả cho người bán 

  
Tại ngày 

30/06/2014  

Tại ngày 

01/01/2014 

 Công ty CP Đại  iệt Lạc Hồng  4.400.000  - 

 Thái  ăn Sơn  4.150.000  - 

 Trung tâm y tế dự phòng Đồng Nai  30.446.000  - 

 Công ty LD TNHH đồng hồ nước  enner Comma 80.795.000  - 

 Công ty TNHH T  D   ỹ thuật DN  44.130.800  44.130.800 

 Công ty CP nhựa Đồng Nai  26.125.000  10.090.080 

 Công ty TNHH T ĐTXD  ỹ Phát -  4.018.000 

 Công ty TNHH  T  Thảo Phương Linh  -  4.797.210 

 Công ty TNHH  iệt Tân Tiến  -  227.700.000 

 Công ty TNHH T   hánh Đông Nam  344.498  18.843.770 

 Công ty TNHH C  XD Hiệp Phát 15.026.000  31.416.000 

 Công ty TNHH Tâm Lộc Phát  25.724.600  25.724.600 

 Công ty TNHH Ngọc Thạch  -  60.000.000 

 Chi nhánh Công ty TNHH  inh Hoà -  30.800.000 

 Công ty TNHH MT  Cấp nước Đồng Nai  275.047.522  1.652.663.692 

 Cộng 564.011.512  2.110.184.152 

14. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 

STT Chỉ tiêu 
Tại ngày 

01/01/2014 

Số phải nộp 

trong kỳ 

Số đã nộp 

trong kỳ 

Tại ngày 

30/06/2014 

I  Thuế  918.805.257 936.483.271 1.392.444.918 462.843.610 

1  Thuế GTGT hàng bán nội địa  301.301.440 99.943.421 359.865.877 41.378.984 

2  Thuế thu nhập doanh nghiệp  574.197.717 484.947.472 724.197.717 334.947.472 

3  Thuế thu nhập cá nhân  5.141.318 101.343.290 64.518.667 41.965.941 

4  Thuế tài nguyên  38.164.782 247.249.088 240.862.657 44.551.213 

5  Các loại thuế khác  - 3.000.000 3.4000.000 - 

   Thuế môn bài  - 3.000.000 3.000.000 - 

II  Các khoản phải nộp khác  45.629.213 314.218.005 305.133.152 54.714.066 

1  Phí môi trường  45.629.213 302.424.523 293.339.670 54.714.066 

2  Thuê đất  - 11.793.482 11.793.482 - 

  Cộng  964.434.470 1.250.701.276 1.697.578.070 517.557.676 

 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% 

+ Bán nước đóng chai    :10% 
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 Thuế thu nhập doanh nghiệp: 

(Xem thuyết minh số VI.6) 

 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. 

15. Phải trả phải nộp khác  

 
 

Tại ngày 

30/06/2014  

Tại ngày 

01/01/2014 

  inh phí công đoàn 25.900.990  15.768.510 

 Bảo hiểm y tế 2.038.510  2.038.510 

 Bảo hiểm thất nghiệp 107.640  11.515 

 Phải trả khác 12.533.152  46.752.240 

 Cộng 40.580.292  64.570.775 

16. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 

 
Tại ngày 

01/01/2014 

Tăng do trích lập 

từ lợi nhuận 

Chi quỹ trong 

kỳ 

Tại ngày 

30/06/2014 

Quỹ khen thưởng 19.600.090 215.675.589 188.858.600 46.417.079 

Quỹ phúc lợi 149.775.725 143.783.726 49.670.000 243.889.451 

Cộng 169.375.815 359.459.315 238.528.600 290.306.530 
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17. 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 

Số dư đầu năm trước  25.000.000.000 85.464.672 908.053.157 509.297.006 4.737.818.055 31.240.632.890 

Lợi nhuận tăng trong năm trước - - - - 3.594.593.153 3.594.593.153 

Phân phối lợi nhuận - - 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 01/01/2014 25.000.000.000 85.464.672 2.185.198.505 746.187.908 3.594.593.153 31.611.444.238 

Lợi nhuận tăng trong kỳ - - - - 1.396.101.061 1.396.101.061 

Phân phối lợi nhuận trong kỳ - - 555.404.181 179.729.657 (735.133.838) - 

Trich lập các quỹ khen thưởng phúc lợi - - - - (359.459.315) (359.459.315) 

Chia cổ tức - - - - (2.452.250.000) (2.452.250.000) 

Giảm  khác - - - - (47.750.000) (47.750.000) 

Tại ngày 30/06/2014 25.000.000.000 85.464.672 2.740.602.686 925.917.565 1.396.101.061 30.148.085.984 
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Chi tiết góp vốn như sau: 

  
Tại ngày 

30/06/2014  

Tại ngày 

01/01/2014 

 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 

Cổ phiếu 

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  ND. 

18. Lợi nhuận chưa phân phối 

  
6 tháng          

năm 2014  Năm 2013 

 Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang 3.594.593.153  4.737.818.055 

 Lợi nhuận trong năm nay 1.396.101.061  3.594.593.153 

 Phân phối lợi nhuận(*) 3.594.593.153  4.737.818.055 

 Trích quỹ đầu tư phát triển 555.404.181  1.277.145.348 

 Trích quỹ dự phòng tài chính 179.729.657  236.890.902 

 Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 359.459.315  473.781.805 

 Chia cổ tức 2.452.250.000  2.750.000.000 

 Khác 47.750.000  - 

 Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang kỳ sau 1.396.101.061  3.594.593.153 

(*) Việc phân phối lợi nhuận năm 2013 được thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2014 ngày 25/04/2014. 
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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: 

  

6 tháng đầu  

năm 2014  

6 tháng đầu  

năm 2013 

 Tổng doanh thu 8.632.646.123  7.930.514.176 

 - Doanh cấp nước 8.241.636.250  7.716.760.850 

 - Doanh thu nước đóng chai 136.406.360  - 

 - Doanh thu xây lắp 254.603.513  213.753.326 

 Khoản giảm trừ doanh thu -  - 

 Doanh thu thuần 8.632.646.123  7.930.514.176 

2. Giá vốn hàng bán 

  
6 tháng đầu  

năm 2014  

6 tháng đầu  

năm 2013 

 Giá vốn cung cấp nước 2.747.252.066  2.881.370.522 

 Giá vốn nước đóng chai 224.947.309  - 

 Giá vốn xây lắp 193.915.848  148.403.074 

 Cộng 3.166.115.223  3.029.773.596 

3. Doanh thu hoạt động tài chính 

 Lãi tiền gửi ngân hàng 10.400.952  48.198.834 

 Lãi đầu tư ngắn hạn 57.167.000  73.500.000 

 Cộng 67.567.952  121.698.834 

4. Chi phí bán hàng 

 Chi phí nhân viên 519.484.345  363.222.395 

 Chi phí nguyên vật liệu bao bì 291.535.976  294.535.088 

 Chi phí dụng cụ, đồ dùng 45.846.178  18.406.361 

 Chi phí khấu hao TSCĐ 14.992.043  9.207.876 

 Chi phí dịch vụ mua ngoài 1.050.000  - 

 Chi phí bằng tiền khác 38.681.765  17.700.000 

 Cộng 911.590.307  703.071.720 
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5. Chi phí quản lý doanh nghiệp 

 Chi phí nhân viên quản lý 1.512.225.178  1.126.887.384 

 Chi phí đồ dùng văn phòng 65.139.839  76.013.902 

 Chi phí khấu hao TSCĐ 107.835.948  102.936.750 

 Thuế, phí và lệ phí 262.042.570  242.218.754 

 Chi phí dịch vụ mua ngoài 184.903.267  108.269.478 

 Chi phí bằng tiền khác 355.369.049  310.711.708 

 Cộng 2.487.515.851  1.967.037.976 

6. Thu nhập khác 

 Thu nhập khác 52.950.000  1 

 Cộng 52.950.000  1 

7. Chi phí khác 

 Chi phí khác 306.894.161  - 

 Cộng 306.894.161  - 

8. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

  
6 tháng đầu  

năm 2014  

6 tháng đầu  

năm 2013 

 Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN 1.881.048.533  2.352.329.719 

 Điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 323.258.161  - 

 Thù lao hội đồng quản trị không tham gia HDSXKD 60.000.000  - 

 Chi phí không hợp lệ 263.258.161  - 

 Điều chỉnh giảm thu nhập chịu thuế -  - 

 Tổng thu nhập chịu thuế 2.204.306.694  2.352.329.719 

 Thuế suất thuế TNDN phải nộp 22%  25% 

 Thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất 484.947.472  588.082.429 

 Thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến phải nộp 484.947.472  588.082.429 

VII. 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 2013 đã được kiểm 

toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Đất Việt. 

2. Nghiệp vụ và số dư các bên liên quan 

Giao dịch với các bên liên quan 

Các bên liên quan khác với Công ty gồm 

Bên liên quan Mối quan hệ 

Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai 
Công ty mẹ 
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a) Các nghiệp vụ phát sinh trong năm giữa Công ty với các bên liên quan khác như sau: 

 

6 tháng đầu 2014  

6 tháng đầu 

2013 

Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai    

Thu lãi cho vay 57.167.000  105.531.210 

Nhận ứng trước công trình Tân Phú -  340.787.790 

Phải thu tiền bán nước đóng chai 5.500.000  - 

Bù trừ công nợ 1.377.616.170  - 

    

b) Tại ngày kết thúc kỳ kế toán, công nợ với các bên liên quan khác như sau: 

  
Tại ngày 

30/06/2014  

Tại ngày 

01/01/2014 

 Phải thu 71.434.210  2.279.339.565 

 Cho vay 3.000.000.000  3.000.000.000 

 Phải trả 275.047.522  1.652.663.692 

3. 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. 

Các loại công cụ tài chính 

 Giá trị sổ sách 

 Tại ngày 

30/06/2014  

Tại ngày 

01/01/2014 

Tài sản tài chính    

Tiền và các khoản tương đương tiền 600.345.477  3.372.144.178 

Đầu tư ngắn hạn 3.000.000.000  3.000.000.000 

Phải thu khách hàng 5.077.605.425  7.030.897.877 

Cộng 8.677.950.902  13.403.042.055 

    

Nợ phải trả tài chính    

Phải trả người bán 564.011.512  2.110.184.152 

Các khoản phải trả khác 12.533.152  46.752.240 

Cộng 576.544.664  2.156.936.392 

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

 

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 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 30/6/2014    

Phải trả người bán 564.011.512 - 564.011.512 

Các khoản phải trả khác 12.533.152 - 12.533.152 

Cộng 576.544.664 - 576.544.664 

    

Tại ngày 01/1/2014    

Phải trả người bán 2.110.184.152 - 2.110.184.152 

Các khoản phải trả khác 46.752.240 - 46.752.240 

Cộng 2.156.936.392 - 2.156.936.392 

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. 
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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 30/6/2014    

Tiền và các khoản tương  

đương tiền 600.345.477 - 600.345.477 

Đầu tư ngắn hạn 3.000.000.000 - 3.000.000.000 

Phải thu khách hàng 5.007.763.625 69.841.800 5.077.605.425 

Cộng 8.608.109.102 69.841.800 8.677.950.902 

    

Tại ngày 01/1/2014    

Tiền và các khoản tương  

đương tiền 3.372.144.178  3.372.144.178 

Đầu tư ngắn hạn 3.000.000.000  3.000.000.000 

Phải thu khách hàng 6.961.056.077 69.841.800 7.030.897.877 

Cộng 13.333.200.255 69.841.800 13.403.042.055 
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