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CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ VẢ XÂY DựNG ĐƯỜNG BỘ BÁO CÁO CỦA BAN GIẢM ĐÓC
LÀO CAI , , ,  T ,

đính kèm Bảo cáo tài chính
E>ịa chi: Sô nhà 311, đường Hoảng Liên, phucmg Cốc Lếu, thành phố Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2015 đến ngày
Lào Cai, tinh Lào Cai 28/02/2016

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM BỐC%

Chúng tôi, các thành viên Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý và xây dựng đường bộ Lào Cai (gọi 
, tăt là “Công ty”) trinh bày Báo cáo nảy cùng với Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán cho kỷ hoạt

ề . động từ ngày 01/01/2015 tíển ngày 28/02/2016.

■* Hội đồng thành viên và Ban Giám đốc
*

Các thành viên của Hội đồng thành viên và Ban Giám đốc điều hành Công ty cho kv hoạt động từ ngày 
1 01/01/2015 đến 28/02/2016 và đến ngày lập Bảo cáo này gồm:

Hội đồng thành viên

Ông Cù Kiên Quyết Chủ tịch

Ban Giám đốc

Ông Cù Kiên Quyết Giám đốc

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

. Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình
tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong kỳ, phù 
hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kể toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đen 
việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Trong việc lập các Báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc được yêu câu 
phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán phù hợp và áp dụng các chính sách đỏ một cách nhất quán;

- Đưa ra các phán đoán và ước tính một cách hạp lý và thận trọng;

- Nêu rõ các Chuẩn mực kế toán đang áp dụng có được tuân thử hay không, có những áp dụng sai lệch trọng 
yếu cần được công bố và giải trình trong Báo cáo tài chính này hay không;

- Lập các Báo cáo tài chính trên cơ sờ hoạt động liên tục trừ khi việc tiếp tục hoạt động của Công ty không 
được đảm bảo; và

- Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày Báo cáo 
tài chỉnh họp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận.

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo ràng sổ kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản 
ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo ráng Báo cáo tài chính 
tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kê toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đên 

* việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiêm đảm bảo an toàn cho tài sản của
Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm 
khác.
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Địa chi: số nhà 311, đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, thành phố 
Lào Cai, tình Lào Cai

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG Bộ
LÀO CAI

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐÓC
đính kèm Báo cảo tài chỉnh 

Cho kỳ hoại động từ ngày 01/01/2015 đến ngày
28/02/201ố

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
(tiếp theo)

Ban Giám đốc xác nhận rằng Cùng ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính. 

Thay mặt và đại diện cho Ban Giảm đốc,

Cù Kiên Quyết

Lào Cai, ngày 28 thảSQiýtíQ THỰC BAN SAO 
ĐÚNG veil OAN ch ín h

Ngà> 1 7 - 06-  2016

Sỗ:. Quyển sôiị.[ ....SCT/BS
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CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ĐỊNH GIÁ VÀ Tư VẤNr
VỈET NAM AUDITING VALUATION AND FINANCIAL CONSUL

Trụ sở chinh: số 120, Trần Quốc Hoàn, Quan Hoa, cầu Gi 
VPGD: A.803, Tòa nhà T6-08, số 643A ổirờng Phạm Văn Đồng, cố  Nbuế 1, Bắc Từ ỉ Jêm, Hà Nội 

Điện (hoại: 04 3748 1702 * Fax: 04 3748 1703 * Email: kiemtoanfacom.pvd@gmail.com

sổ M íĩ  16/BC-TC/III-VAE
Hà Nội, ngày thảng 04 năm 20ỉ 6

BẢO CÁO K IỀM  TOÁN B ộ c  LẬP

Kính gửi: Hội đồng thành viên và Ban Giám đốc
Công ty TNHH MTV Quản íý và xây dựng đường bộ Lào Cai

Chúng tôi đã kiểm toán 3áo cáo tài chính kèm theo của Công ty TNHH MTV Quản lý và xây dựng đường bộ Lào 
Cai (gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 28/02/2016, từ trang 06 đến trang 25, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại 
ngày 28/02/2016, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho kỳ hoạt động từ ngày 
01/01/2015 đến ngày 28/02/2016 và Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và họp lý Báo cáo tài chính cùa Công ty 
theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và 
trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiêm soát nội bộ mà Ban Giám đôc xác định ỉà cân thiết đề đảm 
bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chứng tôi đã 
tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn 
mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp 
lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bàng chứng kiểm toán về các số liệu vả thuyết 
minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm 
đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi 
ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên Quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính 
trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù họp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích 
đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích 
hợp của các chính sách kế toán đưọc áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như 
đánh giá việc trinh bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tường rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở 
cho ý kiến kiểm toán của chủng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài 
chính cùa Công ty TNHH MTV Quản lý và xây dựng đường bộ Lào Cai tại ngày 28/02/2016, cũng như kết quả hoạt 
động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cùng ngày, phù họp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh 
nghiệp Việt Nam và các quy định pháp iý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. ,\9'
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BÁO CÁO KIẺM TOÁN Độc LẬP (tiếp theo)

Vấn đề cằn nhấn mạnh

Như đã trình bày tại Thuyết minh số IIỈ.I, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, Công ty đã áp dụng Thông tư số 
200/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014 - hướng dẫn chế độ chế toán cho doanh 
nghiệp. Theo đó một số sổ liệu của Bảng cân đổi kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 đã được trình bày lại theo 
hướng dẫn của Thông tư 20C cho phù hợp với số liệu của kỳ này. Riêng Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và 
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2015 đến 28/02/2016 không so sánh được với Báo cáo 
kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2014 do kỳ hoạt động từ 01/01/2015 
đến 28/02/2016 là kỳ hoạt động cuối cùng của Công ty hoạt động dưới hình thức Công ty TNHH MTV. Ý kiến kiểm 
toán của chúng tôi không liên quan đến vấn đề này.

Số Giầy CNĐKHNkiẻm toán: 1923-2014-101-1 
Thay mặt và đại diện cho 
CÔNG TY TNHH KIÊM

Lương Thị Kim
Phó Giám đốc

Lê Mỉnh Hải
Kiểm toán viên
Sỗ Giấy CNĐKHNkiểm toán: 3397-2015-101-1

Ngả) 1 7 - 06-  2016

sô.vỊỹV?. Quyên sô:3 . SCT/BS

PHÓ CHÙ TỊCH
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CÔNG TV TNHH MTV QUẢN LÝ VÀ XÂY DựiVG ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI

Địa chi: số nhà 311, đường Hoàng Liên, phường Cốc Leu, thành phổ Lào Cai, tinh Lào Cai

Bi

lừ ngày 01/0
BÀN
Mẩu số B 01 ~ ĐN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 28 tháng 02 năm 2016

TÀI SẢN
Mã Thuyết 
số minh 28/02/2016

Đơn vị tính: VNĐ

01/01/2015

A TÀI SẢN NGÁN HẠN 100 43.913.448.838 41.740.975.606
I Tiền và các khoản tương đương tiền 110 12.452.410.178 2.771.953.165
1 Tiền 111 V.l. 12.452.410.178 2.771.953.165

II Đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - -

1 Chửng khoán kinh doanh 121 - -

III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 14.379.847.146 29.198.016.831
1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131 V.2. 13.783.965.045 29.127.566.474
2 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 V.3. 1.623.851 11 129.331
3 Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - -
4 Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD 134 -
5 Phải thu về cho vay ngắn hạn 135 - -
6 Phải thu ngắn hạn khác 136 V.4. 594.258.250 59.321.026
7 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 137 - -

IV Hàng tồn kho 140 16.475.808.934 9.771.005.610
1 Hàng tồn kho 141 V.5. 16.475.808.934 9.771.005.610

V Tài sản ngắn hạn khác 150 605.382.580 -
2 Thuế GTGT được khấu trừ 152 - -
3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 153 605.382.580 -

B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 6.350.220.550 7.831.649.612

I Các khoản phải thư dài hạn 210 - -
6 Phải thư dài hạn khác 216 V.4. - -

II Tài sản cố định 220 6.073.979.197 7.397.321.665
1 Tài sản cố định hữu hình 221 V.6. 6.073.979.197 7 397.321.665
- Nguyên giá 222 12 936.663.832 13.100.055.377
- Giá trị hao mòn luỹ kể 223 (6.862.684.635) (5.702.733.712)
3 Tài sản cố định vô hình 227 V.7. - -
- Nguyên giả 228 40.000.000 40.000.000
- Giá trị hao mòn luỹ kế 229 (40.000.000) (40.000.000)

III Bất động sản đầu tư 230 - -

IV Tài sản dử dang dài hạn 240 - -

V Đầu tư tài chính dài hạn 250 - -

VI Tài sản dài hạn khác 260 276.241.353 434.327.947
1 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.8. 276.241.353 434.327.947

TỎNG CÒNG TÀI SẢN (270=100+200) 270 50.263.669.388 49.572.625.218

(Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 25 là bộ phận hợp thành của Bảo cáo tài chính này)
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CÔNG TY TNIIH MTV QUẢN LÝ VÀ XÂY DựNG ĐƯỜNG B ộ LÀO CAI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Địa chi: số nhà 311, đường Hoàng Liên, phường Cốc Lầu, thành phố Lào Cai, tinh Lào Cai Cho kỳ hoạt động
từ ngày 01/01/2015 đến 28/02/2016

Mau số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI K É TOÁN
Tại ngày 28 thảng 02 năm 201 ố 

(tiếp theo)
Đơn vị tính: VND

NGUỒN VÓN
Mã Thuyết 
số minh 28/02/2016 01/01/2015

c  NỢ PHẢI TRẢ 300 38.873.209.228 38.185.738.619

I Nọ' ngắn hạn 310 38.873.209.228 38.185.738.619
ỉ Phải trả người bán ngắn hạn 311 V.9. 653.496.500 1.070.800.000
2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 V.10. 1.336.986.000 47.714.000
3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 313 v . l l . 30364.250 2.527.329.323
4 Phải trả người lao động 314 4.887.142.584 1.881.227.265
5 Chi phí phải trả ngắn hạn 315 - -
6 Phải trả nội bộ ngắn hạn 316 - -
7 Phải trà theo tiến độ kế hoạch HĐXD 317 - -
8 Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 318 - -
9 Phải trả ngắn hạn khác 319 V.Ĩ2. 28.681.159.996 27.489.846.777
10 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 320 V.13. 3.275.721.589 3.898.561.170
12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322 8.338.309 1.270.260.084

II Nợ dài hạn 330 -

6 Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 336 - -

D VÓN CHỦ SỞ HỮU 400 11.390.460.160 11.386.886.599

I Vốn chủ sở hữu 410 V.14. 11.390.460.160 11.386.886.599
1 Vốn góp của chủ sở hữu 411 11.390.460.160 11.175.158.074
2 Thặng dư vốn cổ phần 412 - -
8 Quỹ đầu tư phát triển 418 - 211.728.525
ỉ 1 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 0 - -

II Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 - -

TỎNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) 440 ■* 50.263.669.388 49.572.625.218
CHỮNG THỰC,BẢN SAO
ĐUNG VÓI BAN CHÍNH Lào Cai, ngày 28 tháng 03 năm 2016



CÔNG TY TNHK MTV QUẢN LÝ VÀ XÂY DỤNG ĐƯỜNG BỘ LÀO CAỈ
Địa chỉ: số nhà 311, đường Hoàng Liên, phườntỉ Cốc Lêu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

từ ngày 0 ; đên 28/02/2016 
Mẫu số B 02 - DN

BÁO CÁO KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/20ỉ 5 đến ngày 28/02/2016

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu
Mã
số

Thuyết
minh

Từ 01/01/2015 
đến 28/02/2016 Năm 2014

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VL1. 41.281.499.451 59.436.614.767

2 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 VI.2. 359.436.363 689.003.893

3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dich vụ 10 40.922.063.088 58.747.610.874
(01-02)

4 Giá vốn hàng bán 11 VI.3. 36.419.839.255 53.048.698.899

5 Lọi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 20 4.502.223.833 5.698.911,975
(20=10-11)

6 Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.4. 59.190.015 44.931.833

7 Chi phí tài chính 22 VI.5. 322.449.903 340.827.039
Trong đỏ: Chi ph ỉ lãi vay 23 322.449.903 340.827.039

8 Chi phí bán hàng 25 - -

9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 Vỉ.8. 4.233.237.771 4.480.901.640

10 Loi nhuân thuần từ  host đông kinh doanh 30 5.726.174 922.115.129
{30=20+(21-22)-(25+2ó)}

11 Thu nhập khác 31 Vỉ.6. 9.545.454 311.818.182

12 Chi phí khác 32 VI.7. - 27.945.058

13 Lọi nhuận khác (40= 31-32) 40 9.545.454 283,873.124

14 Tổng ỉoi nlíiỉàit kế toán trước thuế 50 15.271.628 1.205.988.253
(50=30+40)

15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 51 VI.9. 3.359.758 265.317.416

16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 52 - -

17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 11.911.870 940.670.837
(60=50-51-52)

CHỬNG THỰC BẢN SAO Lào Cai, ngày 28 thảng 03 năm 2016
CÔNG Ỹ'ụ t y f y f f M  V q u a Wx y  VÀ XÂY DựNG ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI

Ke toán trưởng Wỡa ) 1 7 " 06*  2016 đốc

A - ^ ^ O u y ẽ n s ỏ : t  ® .l

j UL7 .
1M ĐƯỜNG \\ \ K A l
\^ \ .L A O  c

/ ĩ;Ư 5 -;'
Ngô Thị liưòn C ù K iên Q uyêt

PHÓ CHỦ TỊCH

(Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 25 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính này)
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CÔNG TY TNIIH MTV QUẢN LÝ VÀ XÂY Dt^NG ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI BAO CAO TAI CHÍNH
Địa chì: sổ nhà 311, đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, thảnh phố Lào Cai, tinh Lào Cai Cho kỳ hoạt động
0 từ ngày ơị/ữJi/2tỊt 5_đân 28ÍÙAUI}7ỡ

BÁO CÁO LƯU CHUYÊN TIÈN TỆ
Ợ,'heo phương pháp trực tiếp)

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2015 âến ngày 28/02/2016

Chỉ tiêu

Đơn vị tính: VND
Mã Thuyết Từ 01/01/2015
số minh đển 28/02/2016 Nám 2014

I.
1.

Lưu chuyên tiên từ hoạt động kinh doanh
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 01 60.734.054.674 62.547.353.233

2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ 02 (35.670.684.717) (43.886.064.359)
3. Tiền chi trả cho người íăo động 03 (14.712.840.255) (15.796.454.577)
4. Tiền lãi vay đã trả 04 (322.449.903) (340.827.039)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 05 (290.307.416) (293.718.468)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 9.291.572.950 181.519.110
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 (8.733.175.753) (2.769.659.907)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 10.296.169.580 (357.852.007)

II.
1.

Lưu chuyển tiền íừ hoạt động đầu tư
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài 21 (61.608.455) 311.818.182

2.
hạn khác
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài 22 9.545.454

3.
hạn khác
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23 _ (3.500.000.000)

4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị 24 - 3.500.000.00Q

7.
khác
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 59.190.015 44.931.833

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 7.127.014 356.750.015

III
1.

Lưu chuyển tiền từ  hoạt động tài chính
Tiền thu từ phát hành cố phiếu, nhận vốn góp của chủ sở 31 1.000.000.000

3.
hữu
Tiền thu từ đi vay 33 9.161.628.765 3.898.561.170

4. Tiền trả nợ gốc vav 34 (9.784.468.346) (6.910.988.700)
Lưu chuyển tiền thuần từ  hoạt động tài chính 40 (622.839.581) (2.012.427.530)

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50 9.680.457.013 (2.013.529.522)

Tiền và iu'o'ng ổương tiền đầu kỳ 60 2.771.953.165 4.785.482.687
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ’ (70 = 50+60+61} 70 V.1

CHỬNG THỰC BAN SAO
12.452.410.178 2.771.953.165

ĐÚNG vrVn ẨN CHÍNH Lào Cai, ngày 28 tháng 03 năm 2016
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CÔNG TY TNHỈI MTV QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰÌNG ĐƯỜNG B ộ LÀO CAI
Địa chi: số nhà 311, đưòng Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

T

từ ngày 01,
Mau số B 09 - DN

BẢN THUYÉT MINH BÁO CẢO TÀI CHÍNH

(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo)

,* I. Đặc diem hoạt động của doanh nghiệp
1. Hình thức sở hữu vốn

. Công ty TNHH MTV Quàn iý vả xây dựng đường bộ Lào Cai (gọi tắt là "Công ty") là Doanh nghiệp Nhà nước, tiền
4 . thân là Công ty Quản lý và xây đựng đường bộ Lào Cai trực thuộc ƯBND tinh Lào Cai. Sau đó đổi thành Công ty

TNHH MTV Quản lý và xây dựng đường bộ Lào Cai theo quyết định sổ Ỉ077/QĐ-ƯBND ngày 28/04/2010 của 
ƯBND tỉnh Lào Cai và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5300216753 ngày 25 tháng 08 năm 
2010 do Sờ Ke hoạch và Đầu tư tinh Lảo Cai cấp. Công ty có 01 lần thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Theo Giấy chứng nhận kinh doanh thay đổi lần thứ 01 ngày ỉ 1/06/2014 thì vốn điều lệ của Công ty là 10.234.061.842 
đồng (Mười tỷ, hai trăm ba mươi bốn triệu, không trăm sáu mươi mổt nghìn, tám trăm bốn mươi hai đồng),

2. Lĩnh vực kinh doanh

Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông

3. Ngành nghề kinh doanh

Xây dựng công trình đưcmg sắt và đường bộ
Chi tiết: Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; sàn xuất, sửa chữa, lắp đặỉ các phụ kiện công trình 
đường bộ; khai thác, sản xuất các loại vật liệu xây dựng công trình giao thông;
Xây dựng, tái thiết và sửa chữa lớn công trình: Giao thông đường bộ, đường thủy, công trình dân dụng, công nghiệp, 
thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, đường điện đến 35kv; , I

Khai thác, sản xuất, kinh doanh các loại vật liệu xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp;
Cho thuê máy thỉ công công trinh, cho thuê kho bãi, nhà xưởng, văn phòng làm việc;
Kính doanh dịch vụ: Nhà nghỉ, nhà khách, ăn uống; kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa;

Địa chỉ: số nhà 311, đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tình Lào Cai 
Điện thoại: 0203 840 243 Fax: 0203 820 807

4. Chu kỳ sẵn xuất, kinh doanh thông thường

Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường của Công ty: Đối với hoạt động duy tu, bảo dưỡng không quá 12 tháng, đối 
với hoạt động sửa chữa, xây lắp đường là trên 12 tháng.

5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong kỳ hoạt động có ảnh hưởng đến Báo cảo tài chính

Công ty TNHH MTV Quản lý và xây dựng đường bộ Lào Cai đang thực hiện các thủ tục để chuvển đổi hình thức 
Doanh nghiệp Nhà Nước sang Công ty cổ phần theo Quyết định số 3749/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2015 của 
ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

Như đã trình bày tại Thuyết minh số III. 1, kế từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 Công ty đã áp dụng Thông tư sổ 
200/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014 (“Thông tư 200”), hướng dẫn chế độ kế toán 
cho doanh nghiệp. Thông tư nãy có hiệu lực cho năm tài chính bắt đầu vào hoặc sau ngày 01 tháng 01 năm 2015. 
Thông tư 200 thay thế cho các quy định về chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ- 
BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Tài chính và Thông tư sổ 244/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của 
Bộ Tài chính. Theo đó, một số số liệu của Bảng cân đổi kế toán tại ngày 01 tháng 01 năm 2015 đã được phân loại và 
trình bày lại để phù hợp với việc so sánh số liệu của kỳ này. Riêng Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và I 
lưu chuyển tiền tệ cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2015 đến 28/02/2016 không so sánh được với Báo cáo kêt q 
động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiên tệ cho năm tài chỉnh 2014 do kỳ hoạt động từ 01/01/2015 đen 28/C

6. Thuyết minh về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính

là kỳ hoạt động cuối cùng của Công ty hoạt động dưới hình thức Công ty TNHH MTV.
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CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ VÀ XÂY DỤÌYG ĐƯỜNG Bộ LÀO CAI BÁO CÁO TÀI CHĨNH
Địa chi: số nhà 311, đỉròng Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tinh Lào Cai Cho kỳ hoạt động
_______________________________ _________ _________________________________ từ ngày QỈ/0Ỉ/20). 5 đến 28/02/2016

Mẫu số B 09 - DN
BẢN THUYẾT MIN1Ỉ BẢO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

(Các thuyêt minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời vón Báo cảo tài chính kèm theo)

II. Kỳ kể toán, đon vị tiền tệ sỏ ảụag trong kế toán
1. Kỳ kế toán

Kỷ kể toán năm của Công ry theo năm dương lịch bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.
Riêng kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2015 đến ngày 28/02/2016 của Công ty là kỳ hoạt động cuối cùng của Cồng ty hoạt 
động theo mô hình Công ty TNHH MTV trước khi chính thức chuyển đổi sang hình thức công ty cổ phần từ ngày 
29/02/2016.

2. Đom vị tiền tệ sử dụng trong kể toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam ("VND"), hạch toán theo nguyên tắc giá gốc, phù hợp với 
Chuẩn mực kể toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp ỉý có liên quan đến việc lập và trình 
bày Báo cáo tài chính.

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng
1. Chế độ ké toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp.

Áp dụng hướng dẫn kế toán

Hướng dẫn mới về chế độ kế toán Doanh nghiệp

Ngày 22 tháng 12 năm 2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 200/20 ỉ 4/TT-BTC (“Thông tư 200”) hướng dẫn 
chế độ kế toán cho doanh nghiệp. Thòng tư này có hiệu lực cho năm tài chính bắt đầu vào hoặc sau ngày 01 tháng 01 
năm 2015. Thông tư 200 thay thế cho các quy định về chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định sổ 
15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Tài chính và Thông tư số 244/2009/TT-8TC ngày 3 1 tháng 12 
năm 2009 của Bộ Tài chính. Ban Giám đốc đã áp dụng Thông tư 200 trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính cho 
kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2015 đến 28/02/2016.

2. Tuyên bố về việc tuâu thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Báo cáo tài chính của Công ty đưọ’c lập và trình bày phù họp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kể toán 
Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

IV. Tóm tắt các chính sách kể toán chủ yếu

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoăn tiền

Tiền là chi tiêu tổng họp phảr, ánh toàn bộ sổ tiền hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo, gồm tiền mặt tại quỹ 
của doanh nghiệp và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn được ghi nhận và lập báo cáo theo đông Việt Nam (VND), phù 
hợp với quy định tại Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003.

2. Nguyên tắc kể toán các khoản đần tư  tài chính

Các khoản đầu íư tài chính ngắn hẹn của Công ty bao gồm các khoản tiền gửi ngân hàng và các khcản cho vay có thời 
hạn dưới 1 năm, được ghi nhận theo giá gốc bẳt đầư từ ngày gửi hoặc cho vay.

3. Nguyên íắc kế toán 30' phải tiiu

Nợ phải thu là số tiền có thể thu hồi của khách hàng hoặc các đối tượng khác. Nợ phải thu bao gồm các khoản phải thu 
khách hàng, phải thu nội bộ và phải thu khác. Nợ phải thu được trình bày theo giá trị ghi sổ trừ đi các khoản dự phòng 
phải thu khó đòi. Nợ phải thu không ghi cao hcm giá trị phải thu hồi.
Phải thu khách hàng gồm các khoản phải thu mang tính chất thương mại, phát sinh từ giao dịch có tính chất mua - bán. 
Phải thu khác gồm các khoản phải thu không có tính chất thương mại, không liên quan đến các giao dịch mua - bán.

Các khoản nợ phải thu được theo dõi chi tiết theo từng đổi tượng và kỳ hạn của các khoản phải thu và các yếu tố khác 
theo nhu cầu quản lý của doanh nghiệp.
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CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ VÀ XÂY DựNG ĐƯỜNG B ộ LÀO CAI
Địa chỉ: số nhà 311, đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho kỳ hoạt động

từ ngày 01/01/2015 đến 28/02/2016

Mầu số B 09 - DN
BẢN THUYÉT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH ('nếp theo)

(Các thuyêt minh này là một bộ phận hợp thành và cân được đọc đồng thời với Bảo cảo tài chính kèm theo)

Tại thời điểm 28/02/2016 Công ty không phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi đo đang trong quá hình thực hiện cổ 
phần hóa theo quy định tại Thông tư 127/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014 của Bộ Tài chính.

4. Nguyên tắc ghi nhận hàng lồn kho

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giả 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 nhương pháp nhập 
trước xuất trước. Giá trị thuần có thể thực hiện được được xác định bằng giá bán ước tính trừ các chi phí ước tính để 
hoàn thành sản phẩm cùng chi phí tiếp thị, bán hàng và phân phối phát sinh.

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên.

Tại thời điểm 28/02/2016 Công ty không phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho do đang trong quá trình thực 
hiện cổ phần hỏa theo quy định tại Thông tư 127/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014 của Bộ Tài chính.

5. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ
5.1 Nguyên tắc ghi nhận và pỉiưoiĩg pháp khấu hao TSCĐ hữu hỉnh

Tài sản cố định hũư hình được ghi nhận theo nguyên giá, được phản ánh trên Bảng cân đối kế toán theo các chỉ tiêu 
nguyên giá, hao mòn ỉuỹ kế và giá trị còn lại.

Việc ghi nhận Tài sàn cố định hữu hình và Khấu hao tài sản cố định thực hỉện theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam sổ 03 
-Tài sản cố định hữu hình, Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kê 
toán doanh nghiệp và Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngàv 25/04/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành Chế độ 
quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Theo Quyết định số 3749/QĐ-ƯBND ngày 29 tháng 10 nãm 2015 
của ủy ban nhân dàn tỉnh Lào Cai về vệc phê duyệt giá trị xác định doanh nghiệp tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 thì 
nguyên giá tài sàn cổ định được điều chỉnh theo số yêu cầu xác định lại đã được phê duyệt.

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình mua sắm bao gồm giá mua (trừ các khoản chiết khấu thương mại hoặc giảm giá), 
các khoản thuế và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu TSCĐ hữu hình được ghi tăng nguyên giá của tài sản khi các chỉ phí này 
chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tể trong tương lai. Các chi phí phát sinh không thoả mãn được điêu kiện trên được 
Công ty ghi nhận vảo chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.

Công ty áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng đối với tài sản cố định hữu hỉnh. Kế toán TSCĐ hữu hình được 
phân loại theo nhóm tài sản có cùng tính chất và mục đích sử dụng trong hoạt động sàn xuât kinh doanh của Công ty 
gồm:

Loại tài sàn cố định Thời gian khẩu hao (năm)

Nhà cửa vật kiến trúc 25 - 50
Máy móc và thiết bị 03-10
Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn 06 - 10
Thiết bị dụng cụ quản lý 03 - 08

5.2 Nguyên tắc ghi ulỉận phương pháp khấu hao TSCĐ vô hình

Việc ghi nhận Tái sản cố định vô hình và Khấu hao tài sản cổ định thực hiện theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam sọ 04 - 
Tài sàn cố định vô hình, Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dân chê độ kê toán 
doanh nghiệp và Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành Chế độ 
quăn lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Tài sàn cố định vô hình được ghi nhặn theo nguyên giá, được phàn ánh ừên Bảng cân đối kế toán theo các chỉ tiêu 
nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại.

12



CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ VÀ XÂY BựNG ĐƯỜNG B ộ LÀO CAI
Địa chỉ: sổ nhà 311, đường Hoàng Liên, phướng Cốc Lếu, thành phổ Lào Cai, tinh Lào Cai

~1ì I7số1bÕ9̂ dn

BAO CAO TAI CHINH
Cho kỳ hoạt động

từ ngày 01/01/2015 đến 28/02/2016

BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo)

Công ty áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng đối vói tài sản cổ định vô hình. Kế toán TSCĐ vô hình được 
phân loại theo nhóm tài sản có cùng tính chất và mục đích sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công íy 
gồm:

Loại tài sản cố định Thời gian khẩu hao (Năm)

Phần mềm kể toán 02

6. Nguyên tắc ghi nhận và phân bổ các khoản chi phí trả trước

Chi phí trả trước dài hạn gồm giá trị lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp và các công cụ dụng cụ đã đưa vào sử dụng, 
chi phí sửa chữa TSCĐ...

Giá trị lợi thể kinh doanh của doanh nghiệp phát sinh khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa và được ghi 
nhận theo Quyết định số 3749/QĐ-LÍBND ngày 29 tháng 10 năm 2015 của ủy ban nhân dân tinh Lào Cai.

Chi phí công cụ dụng cụ được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong kỳ theo phương pháp đường thẳng với thời 
gian phân bổ không quá 2 năm.

7. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả

Nợ phải trà ỉà các khoản phải thanh toán cho nhà cung cấp và các đối tượng khác. Nợ phải trả bao gồm các khoản phải 
trả người bán, phải trả nội bộ và phải trả khác. Nợ phải trả không ghi nhận thấp hơn nghĩa vụ phải thanh toán.

Phải trả người bán gồm các khoản phải trả mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ, tài 
sàn và người bán là đơn vị độc lập với người mua.

Phải trả khác gồm các khoản phải trả không có tính thương mại, không liên quan đến giao dịch mua, bán, cung cấp 
hàng hóa dịch vụ.

8. Nguyên tắc ghi nhận vay vồ nọ’ phải trả thuê tài chính

Các khoản vay và nợ thuê tài chính được ghi nhận trên cơ sở các phiếu thu, chứng từ ngân hàng, các khế ước vả các 
hợp đồng vay, nợ thuê tài chính.

9. Nguyên tắc ghi nhận và vốa hoá các khoản chi phí đi vay

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong năm khi phát sinh, trừ khi được vốn hoá íheo quy 
định cùa Chuẩn mực kế toán “Chi phí đi vay”. Theo đó, chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc mua, đầu tư xây 
dựng hoặc sản xuất những tài sản cần một thời gian tương đôi dài đê hoàn thành đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh 
được cộng vào nguyên giá tải sản cho đến khl tài sàn đó được đưa vào sừ dụng hoặc kinh doanh. Các khoản thu nhập 
phát sinh từ việc đầu tư tạm thời các khoản vay được ghi giảm nguyên giá tài sản có liên quan. Đổi với khoản vay 
riêng phục vụ việc xây dựng tài sản cố định, bất động sản đầu tư, lãi vay được vôn hóa kê cả khi thời gian xây' dựng 
dưới 12 tháng.

10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sờ hữu của Công ty được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.
Chênh lệch đánh giá lại tài sản được phản ánh trên Bảng cân đối kế toán phát sinh từ việc xác định giá trị doanh nghiệp 
để cổ phần hóa và được phê duyệt theo Quyết định sô 3749/QĐ-ƯBND ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Uy ban nnạn 
dân tỉnh Lào Cai về vệc phê duyệt giá trị xác định doanh nghiệp tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 thì nguyên giá tài sản 
cố định được điều chinh theo số yêu cầu xác định lại đã được phê duyệt.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là sô lợi nhuận từ hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ chi phí thue ĩ  NDiN cụa 
năm nav và các khoản điều chỉnh do áp dụng hôi tô thay đôi chính sách kê toán và điêu chinh noi to sai sot trọng yeu 
của các năm trước.

13



CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ VÀ XÂY DựNG ĐƯỜNG Bộ LÀO CAỈ BÁO CÁO TẢ ĩ CHINH
Địa chì: số nhà 311, đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai Cho kỳ hoạt động
___________________________________________________________________________ từ ngày 01/01/2015 đến 28/02/20ì 6

Mau số B 09 - DN
BẢN THƯYÉT MĨNH BÁO CẢO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

(Các thuyêt minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chỉnh kèm theo)

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu, thu nhập khác

Doanh thu của Công ty bao gồm doanh thu bán thành phẩm, cho thuê mặt bằng, đảm bảo, sửa chữa công trình giao 
thông và doanh thu íừ tiền lãi tiền gửi.

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm (5) điều kiện sau:

(a) Công ty đã chuyển giao phần lớn rủi ro và ỉợi ích gán 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 sờ hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa; 
fc) 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 của giao dịch về cung cấp dịch vụ cho thuê nhà được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định 
một cách đáng tin cậy. Trường họp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận 
trong kỳ theo kểt quả phần công việc đã hoàn thành tại ngày của Bảng cân Ổổi kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch 
cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn tất cả bổn (4) 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 thàĩih tại ngày của Bảng cân đối 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 từ họp đồng xây dựng của Công ty được ghi nhận theo chính sách kể toán của Công ty về hợp đồng xây 
dụng.

Hựp đồng xây dựng

Khi kết quà thực hiện hợp đồng xây dựng có thể được ước tính một cách đáng tin cậy, doanh thu và chi phí liên quan 
đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành tại ngày kết thúc niên độ kê toán được tính 
bàng tỷ lệ phàn trăm giữa chi phí phát sinh của phẩn công việc đã hoàn thành tại ngày kêt thúc niên độ kê toán so với 
tổng chi phí dự toán của hợpi đồng, ngoại trừ trường hợp chi phí này không tương đưcmg với phân khôi lượng xây lăp 
đã hoàn thành. Khoản chi phí này cỏ thể bao gồm các chi phí phụ thêm, các khoản bôi thường và chi thưởng thực hiện 
họp đồng theo thỏa thuận với khách hàng.

Khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng không thể được ước tính một cách đáng tin cậy, doanh thu chỉ được ghi nhận 
tương đương với chi phí của họp đồng đã phát sinh mà việc được hoàn trả là tương đôi chăc chăn.

Doanh thu từ lãi tiền gửi ngân hàng được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suât thực tê từng kỳ, phù họp với 2 điêu 
kiện ghi nhận doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức vả lợi nhuận được chia quy định tại Chuân mực kê 
toán Việt Nam số 14 - “Doanh thu và thu nhập khác”.

Các khoản nhận trước của khách hàng không được ghi nhận là doanh thu trong kỳ.

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản doanh thu chưa thực hiện

Doanh thu chưa thực hiện là doanh thu nhận trước của khách hàng đã trả trước cho một hoặc nhiều kỳ kế toán về cho 
thuê nhà.

13. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

Giá vốn hàng bán được ghì nhận và tập họp theo giá trị và số lượng thành phâm, hàng hoá, vật tư xuât bán cho khách 
hàng, phù họp với doanh thu ghi nhận trong kỳ.

Giá vốn dịch vụ được ghi nhận theo chi phí thực tế phát sình để hoàn thành dịch vụ, phù họp với doanh thu ghi nhận 
trong kỳ.
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BÁO CẢO TÀI CHÍNH
Cho ty hoạt động 

từ ngày 01/01/2015 đến 28/02/20ỉ 6 
Mầu số B 09 - DN

BẢN THƯYÉT MINH BÁO CẢO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Bảo cáo tài chỉnh kèm theo)

Giá vốn hoạt động sửa chữa, đàm bảo đường bộ được ghi nhận theo chi phí của từng công trinh, hợp đồng giao khoán, 
tương úng với doanh thu ghi nhận trong kỳ.

14. Các nguyên tắc và phưoìig pháp kể toán khác 
14.1 Các nghĩa vụ về thuế

Thuế Giả trị gia tăng (GTGT)
Doanh nghiệp áp dụng việc kê khai, tính thuế GTGT theo hướng dẫn của ỉuật thuế hiện hành với mức thuế suất thuế 
GTGT 10%.

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trà hiện tại.
Số thuế phải trả hiện tại được tính dựa trên thu nhập chịu thuế ừong năm. Thu nhập chịu thuế khác với lợi nhuận thuần 
được trinh 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.

Công ty áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 22% trên lợi nhuận chịu thuế

Việc xác định thuế thu nhập của Công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, những quỵ định này 
thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuể thu nhập doanh nghiệp tùy thuộc vào kết quả kiểm tra của 
cơ quan thuế có thẩm quyền.

Thuế khác

Các loại thuế, phi khác doanh nghiệp thực hiện kê khai và nộp cho cơ quan thuế địa phương theo đứng quy định hiện 
hành của Nhà nước.

V. Thông tin bỗ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán 
1. Tiền và các khoản tưomg đương tiền

28/02/2016 01/01/2015
VND VNĐ

Tiền mặt 99.337.242 99.977.117
Tiền gửi ngân hàng 12.353.072.936 2.671.976.048

Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Lào Cai 2.067.521.699 2.630.157.583

Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Đồng bằng sóng Cứu Long - Chi nhánh - 41.818.465
Lào Cai
Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Bắc Hà 10.285.551.237 **

Tổng cộng 12.452.410.178 2.771.953.165

Phải thu của khách hàng
31/12/2015 01/01/2015

VND VND
Giá trị Dự phòng Giá trị Dự phòng

Phải thu của khách hàng 
ngắn hạn
Ban QLĐA Các công trình 65.477.000
giao thông
Công tv CP Công trình giao 77.854.650 - 77.854.650
thông Lào Cai
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CỔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ VÀ XÂY DựNG ĐƯỜNG Bộ LÀO CAI BÁO CẢO TÀI CHÍNH
Địa chỉ: số nhà 311, đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai Cho kỳ hoạt động

từ ngày 01/01/2015 đến 28/02/2016 
Mầu số B 09 ~BN

BẢN THUYẾT MINH BẢO CẢO TÀI CHÍNH (liếp theo)

(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cảo tài chỉnh kèm theo)

Công ty CP Đầu tư và xây - - 132.575.332
dựng và PTNL Phúc khánh
Công ty Cổ phần Đầu tư và 36.866.000 36.866.000 -

• * xây dựng 703
Công ty TNHH MTV cầu 1 2.972.000
Thăng Long

* Công ty TNHH Đông Hải 272.956.331 272.956.331 -
Công ty Cổ phần 473 - 2.890.000 -
Phòng tài chính kể hoạch 
huyện Bát Xát

“ 855.985.590

Sớ GTVT Lào Cai 13.330.811.064 27.745.466.571 -

Tống cộng 13.783.965.045 29.127.566.474 -

b) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan: Chi tiết trình bày tại thuyết minh số VIII.2

3. Trả trước cho người bán ngắn hạn
28/02/2016 01/01/2015

VND VND

1 Công ty Xăng dầu Lào Cai 1.623.851 11.129.331

Tổng cộng 1.623.851 11.129.331

4. Phải thu khác
28/02/2016 01/01/2015

VND VND
Giá trị Dự phòng Giá trị Dự phòng

Ngắn hạn
Phải thu bảo hiểm xã hội - - 37.625.900 -
Chi phí cổ phần hoá 300.000.000 - - -
Phải thu khác 30.364.250 - 11.195.126 -
Tạm ứng 263.894.000 - 10.500.000 -
Phạm Thị Kim Oanh 104.195.000 - - -
Nguyễn Thị Tần 25.000.000 - - 7
Các đoi tượng khác 134.699.000 - -

G
Tổng cộng 594.258.250 - 59.321.026 - Ềf

Hàng tồn kho
Đ
Ù

28/02/2016 01/01/2015 1
VND VND V

Giá gốc Dự phòng Giá gôc Đự phòng

Nguyên liệu, vật liệu 303.146.366 - 457.578.454 -

Chi phí sản xuất kinh doanh 
dở dang

16.084.917.168 9.313.427.156

Thành phẩm 87.745.400 ” ~

"

Tổng cộng 16.475.80S.934 - 9.771.005.610 -
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CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ VÀ XÂY DỤNG ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI
Địa chi: số nhà 311, đường Hoàng Liên, phường Cốc Lểu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho kỳ hoạt động

từ ngày 01/01/2015 đến 28/02/2016

BẢN THUYẾT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)
(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cảo tài chính kèm theo)

Mẩu số B 09 - DN

6. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình
Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu
Nhà cửa, vật kiến 

trúc
Máy móc, thiết bị

Phương tiện vận 
tải

Thỉếí bị, dụng cụ 
quản lý Cộng

Nguyên giá
Số dư ngày 01/01/2015 5.783.690.273 5.153.406.490 2.108.413.159 54.545.455 13.100.055.377
Mua trong kỳ - - - 61.608.455 61.608.455
Đầu tư XĐCB hoàn thành - - - - -
Tăng khác - - - - -
Chuyển sang BĐS đầu tư - - - - -
Thanh lý, nhượng bán - (225.000.000) - - (225.000.000)
Giảm khác - - - - -
Số dư ngày 28/02/2016 5.783.690.273 4.928.406.490 2.108.413.159 116.153.910 12.936,663.832

Giá trị bao mòn luỹ kế
Số dư ngày 01/01/2015 2.134.017.764 2.559.778.393 1.008.937.555 - 5.702.733.712
Khấu hao trong kỳ' 405.986.832 665.785.991 281.626.020 31.552.080 1.384.950.923
Chuyển sang BĐS đầu tư - - - - -
Thanh lý, nhượng bán - (225.000.000) - - (225.000.000)
Giảm khác - - - - -

Số dư ngày 28/02/2016 2.540.004.596 3.000.564.384 1.290.563.575 31.552.080 6.862.684.635

Giá trị còn lại
Tại ngày 01/01/2015 3.649.672.509 2.593.628.097 1.099.475.604 54.545,455 7.397.321.665
Tại ngày 28/02/2016 3.243.685.677 1.927.842.106 8Ỉ7.849.584 84.601.830 6.073.979.197

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 0 VND

u \ ! /£?//
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CÔNG TV TNHH MTV QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG đ ư ờ n g  b ộ  l à o  CAĨ
Địa chỉ: số nhà 311, đưcmg Hoàng Liên, phường Cốc Lêu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho kỳ hoạt động 

từ ngày 01/01/2015 đẩn 28/02/2016
Mẩu sổ B 09 - ĐN

BẢN THUYẾT MINH BẢO CÁO TẢI CHÍNH (tiếp theo)

(Các thuyết minh này ỉà một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kềm theo)

7. Tăng, giảm Tài sản cố định vô hình

8.

9.

Chỉ tiêu
Phần mềm mẩy 

tính

Đơn vị tính: VND 

Tổng cộng
Nguyên giá
Số dư ngày 01/01/2015 40.000.000 40.000.000

Mua trong kỳ - -

Số dư ngày 28/02/2016 40.000.000 40.000.000

Giá trị hao mòn luỹ kế 
Số dư ngày 01/01/2015 40.000.000 40.000.000

Khấu hao trong kỳ - -

Số dư ngày 28/02/2016 40.000.000 40.000.000

Giá trị còn lại
Tại ngày 01/01/2015 - "

Tại ngày 28/02/2016
■

Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 40.000.000 đồng

Chi phí trả trước
28/02/2016

VND
01/01/2015

VND

Dài han
Lợi thế kinh doanh 152.743.000 152.743.000
Chi phí trả trước công cụ dụng cụ 123.498.353 281.584.947

Tổng cộng 276.241.353 434.327.947

Phãi trả người bán
28/02/2016 01/01/2015

VND VND
„  , Số có khả năng 
Giá tri 7 Giá trị

Sổ có khả năng
trả nợ trả nợ

a, Các khoản phải trà người bản ngắn hạn
Cửa hàng Vật liệu xây dựng 447.500.000
Vũ Anh Tuấn
Công ty TNHH Sàn xuất và 
Đầu tư Thương mại Minh 
Ngọc
Nguyễn Thị Thu 
Các đối tượng khác

189.496.500

16.500.000

447.500.000

189.496.500

16.500.000

850.000.000

149.300.000
71.500.000

Tổng cộng 653.496.500 653.496.500 1.070.800.000

b) Phải trả ngưòi bán là các bên liên quan: Chi tiết trình bày tại thuyết minh sổ VIII.2

149.300.000
71.5OO.Q06(Ốv

/ // /  ̂  ' /^ r
1.070.8Ơft$õW ‘

li ?  |K!EM roÁ
V * '\TƯ VÂÍv
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CÔNG TV TNIIH MTV QUẢN LÝ VÀ XÂY ĐựNG ĐƯỜNG B ộ LÀO CAI BÁO CÁO TÀỈ CHÍNH
Địa chỉ: số nhà 31 ỉ, đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai Cho kỳ hoạt động
___________________ _______________________________________________________ từ ngậy 01/01/2015 đến 28/02/2016

Mầu 8ố B 09 - DN
BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)
(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chinh kèm theo)

,* 10. Ngưòi mua trả tiền trước

* Ầ 
* a) Người mua trả tiên trước ngăn hạn
i

Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Tứ Quý 
■ Sở GTVT Lào Cai

Tổng cộng

11. Thuế và các khoản phải nộp nhà nưóc

Chỉ tiêu________ ________
Thuế GTGT hàng bán nội địa
Thuế TNDN
Thuế thu nhập cá nhân
Thuế tài nguyên
Thuế nhà đất và tiền thuê đất
Các loại thuế khác
Phí, lệ phí và các khoản phải
nộp khác
Cộng thuế và các khoản phải 
thu Nhà Nước
Cộng thuế và các khoản phải 
nộp Nhà Nước

01/01/2015
2.260.814.306

255.307.416
11.207.601

2.527.329.323

12. Phải trả khác

Ngắn hạn
Kinh phí công đoàn
Bảo hiểm xã hội tinh Lào Cai
Phải trả về cổ phần hóa
Phải trả các tỗ đội

Tổng cộng

28/02/2016 01/01/2015
VND VND

1.336.986.000
21.000.000
26.714.000

1.336.986.000 47.714.000

Số phải nộp trong
năm

Số đã thực nộp 
trong năm

Đơn vị tính: VND 

28/02/2016
1.724.819.698 4.559.376.342 (573.742.338)

3.359.758 290.307.416 (31.640.242)
30.364.250 11.207.601 30.364.250
18.688.200 18.688.200 -
8.540.610 8.540.610 -
6.000 000 

19.932.000
6000.000

19.932.000

605.382.580

30.364.250

28/02/2016
VND

01/01/2015
VND

18.299.400 30.606.000
140.417.933 -

10.222.676.891 -
18.299.765.772 27.459.240.777

28.681.159.996 27.4S9.846.777
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CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ VÀ XẲY DựNG ĐƯỜNG  BỘ LÀO CAI
Địa chi: số nhà 311, đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

'ỉ

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)
(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chỉnh kèm theo) 

13. Vay và nự thuê tài chính ngấn hạn

BAO CÁO TÀI CHÍNH
Cho kỳ hoạt động 

từ ngày 01/01/2015 đến 28/02/2016 
Mầu số B 09 - DN

Đơn vị tính: VND

28/02/2016 _____________________ Trong năm___________________________ 01/01/2015

Giá trị
Sổ có khá nàng 

trả nợ
Tăng Giảm Giá trị Số có khả năng 

trả nọ-

Vay ngấn hạn 3.275.721.589 3.275.721.589 10.761.628.765 11.384.468.346 3.898.561.170 3.898.561.170
Vay ngân hàng
Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam 3.275.721.589 3.275.721.589 9.161.628.765 9.784.468.346 3.898.561.170 3.898.561.170
- Chi nhánh Lào Cai (*) 
Vay cá nhân (**) 800.000.000 800.000.000
Bà Trần Thị Liên - - 800.000.000 800.000.000 “ -

Tổng công 3.275.721.589 3.275.721.589 10.761.628.765 11.384.468.346 3.898.561.170 3.898.561.170

- Vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam theo 08 hợp đồng tín dụng:
Khoản vay theo hợp đồng số 01/2015/9481Ó5/HĐTD ngày 10/02/2015 với hạn mức cho vay 1.899.827.000 VND, mục đích vay là để bổ sung vốn lưu động thực hiện thi công 
công trình, lãi suất được quy định trên hợp đồng tín dụng là 7%/năm, thời hạn cho vay 5 tháng kể từ ngày bèn vay rút khoản vốn đàu tiên. Khoản vay này đã được thanh toán hết 
vào ngày 10/7/2015.
Khoản vay theo hợp đồng số 02/2015/948165/HĐTD ngày 13/02/2015 với hạn mức cho vay 1.354.248.776 VND, mục đích vay là để bỗ sung vốn lưu động thực hiện thi công 
công trình lãi suất được quy định ừên hợp đồng tín dụng là 7%/năm, thời hạn cho vay 5 tháng kể từ ngày bên vay rút khoản vôn đâu tiên. Khoản vay này đã được thanh toán hết 
vào ngày 20/05/2015.
Khoản vay theo hợp đồng số 03/2015/948165/HĐTD ngày 14/07/2015 với hạn mức cho vay 810.122.600 VND, mục đích vay là để bổ sung vón lưu động thực hiện thi công 
công trình lãi suất được quy định trên họp đồng tín dụng là 7%/năm, thời hạn cho vay 5 tháng kế từ ngày bên vay rút khoản vốn đầu tiên. Khoản vay này đã được thanh toán hết 
vào ngày 08/12/2015.
Khoản vay theo hợp đồng số 04/2015/9481Ó5/HĐTD ngày 21/08/2015 với hạn mức cho vay 421.708.800 VND, mục đích vay là để bồ sung vốn lưu động thực hiện thi công 
còng trình lãi suất được quy định trên hợp đồng tín dụng là 7%/năm, thời hạn cho vay 8 tháng kê từ ngày bên vay rút khoản vôn đầu tiên. Khoản vay này đã được thanh toán hét 
vào ngày 04/02/2016.
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CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ VÀ XÂY DỤNG ĐƯỜNG Bộ LÀO CAI
Địa chỉ: số nhà 311, đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tinh Lào Cai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho kỳ hoạt động 

từ ngày 01/01/2015 đến 28/02/2016 
Mẩu số JJ 09 - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

(Các thuyêt minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cảo tài chính kèm theo)

* Khoản vay theo họp đồng số 05/2G15/948165/HĐTD ngày ĩ 5/10/2015 với hạn mức cho vay 1.416.753.600 VND, mục 
đích vay là để bổ sung vốn lưu động thực hiện thi công công trình, lãi suất được quv định trên hợp đồng tín dụng là 

„ 7%/năm, thời hạn cho vay 8 tháng kể từ ngày bên vay rút khoản vốn đầu tiên. Khoản vay này đã được thanh toán
600.000. 000 VND vào ngày 04/02/2016.
Khoản vav theo hợp đồng số 06/2015/948165/HĐTD ngày 24/11/2015 với hạn mức cho vay 490.280.000 VND, mục 
đích vay là đê bô sung von lưu động thực hiện thi công công trình, lãi suất được quy định trên hợp đong tín dụng là 
7%/năm, thời hạn cho vay 8 thủng kể từ ngày bên vay rút khoản von đâu tiên.
Khoán vay theo hợp đồng số G7/2015/948ỉ65/HĐTD ngàv 08/12/2015 với hạn mức cho vay 913.013.240 VND, mục 
đích vay là để bổ sung vốn lưu động thực hiện thi công công trình, lãi suất được quy định trên hợp đông tín dụng là 
7%/năm, thời hạn cho vay 8 thảng kể từ ngày bên vay rút khoản von đầu tiên.
Khoản vay theo hợp đồng sổ 08/2015/948165/HĐTD ngày 21/12/2015 với hạn mức cho vay 1.055.674.699 VND, mục 
đích vay là để bổ sung vén lưu động thực hiện thi công công trình, lãi suất được qưy định trên hợp đồng tín dụng là 
7%/năm, thời hạn cho vay 8 tháng kế từ ngày bên vay rút khoản vốn đâu tiên.
(**) Khoăn vay theo hợp đồng vay vốn cá nhân của bà Trần Thị Liên ngày 26/10/2015 với hạn mức cho vay
800.000. 000 VND, mục đích vay là đế trả lương công nhân SCTXtháng 7 và thảng 8 năm 2015, lãi suất cho vay được 
quy định trẽn hợp đồng là 10,5%/năm, thời hạn cho vay 2 tháng kể từ ngày 26/10/2015

14. Vốn chủ sở hữu
a, Băng đổi chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Chí tiêu

Lọi nhuận sau 
Vốn góp của chủ thuế chưa phân

____ sò’ hữu____________ phối_____
Số dư tại ngày 01/01/2014
Tăng vốn trong năm trước (*) 
Lãi trong năm trước 
Chia cổ tức
Giảm vốn trong năm trước 
Phân phối lợi nhuận

8.971.137.592
3 325.918.175

940.670.837

Đơn vị tính: VND

Tổng cộng

8.971.737.592
3.325.918.175

940.670.837

Giảm khác (1.121.897.693) (940.670.837) (2.062.568.530)

Số dư tai ngày 31/12/2014 11.175.158.074 - 11.175.158.074
Tăng vốn trong kỳ này 215.302.086 - 215.302.086

Lãi trong kỳ này - 11.911.870 11.911.870

Phân phối lợi nhuận - - **

Giảm khác - (11.911.870) (11.911.870)

Số dư tai ngày 28/02/2016 11.390.460.160 - 11.390.460.160
(*) Tăng vốn trong kỳ là do điều chinh các quỹ và chênh lệch đánh giá lại tài sản1 khi xác định giả trị doanh nghiệp

b) Chi tiết vồn đầu tư của chủ sở hữu
28/02/2016 01/01/2015

VND VND

Vốn của nhà nước 11 .3 9 0 .460.160 11 . 175 . 158.074

Tổng cộng 11.390.460.160 11.175.158.074
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CÔNG TY TNHII MTV QUẢN LÝ VÀ XẨY DỰNG ĐƯỜNG lỉộ  LÀO CAI
Địa chì: số nhà 311, đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho kv hoạt động 

từ ngày 01/01/2015 đến 28/02/2016 

Mầu số B 09 - DN
BẢN THUYẾT MINH BÁO CẢO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

(Các thuyết minh này là một bộ phận họp thành và cần được đọc đằng thời với Báo cáo tài chỉnh kèm theo)

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

*

Từ 01/01/2015 
đến 28/02/2016 

VND
Năm 2014 

VND

€

XI

Vốn đầu tư của chủ sỏ' hữu
Vốn góp đầu kỳ
Vốn góp tăng trong kỳ
Vốn góp giảm trong kỳ
Vốn góp cuối kỳ
Co tóc, lọi nhuận đã chia

11.175.158.074
215.302.086

11.390.460.160

8.971.137.592 
3.325.918.175 
1.12 ỉ.897.693 

11.175.158.074

d) Các quỹ của công ty 

Khoản mục 01/01/2015 Số tăng trong kỳ
So giảm 
trong kỳ

Đơn vị tính: VND 

28/02/2016

Quỹ đầu tư phát triển 211.728.525 3.573.561 215.302.086 -

Tong cộng 211.728.525 3.573.561 215.302.086 -

(*) Phần giảm trong kỳ là do két chuyển sang vốn góp của chủ sở hữu khi xác định giá trị doanh nghiệp.

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

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Từ 01/01/2015 
đến 28/02/2016 Năm 2014

VND VND
a, Doanh thu

- Doanh thu xây dựng, sửa chữa thường xuyên 40.643.192.539 58.430.314.884
Doanh thu cung cấp dịch vụ cho thuê nhà 383.006.912 593.350.629
Doanh thu bán thành phẩm 255 300.000 412.949.254

Tống cộng 41.281.499.451 59.436.614.767

b) Doanh thu dối với các bên ỉiên quan: Chi tiết tại trình bày tại thuyết minh sổ VIII.2

2. Các khoăn giảm trừ  doanh thu

Giảm giá hàng bán 

Tổng cộng

3. Giá vốn hàng bán

Giá vốn xây dựng công trình và sửa chữa thường xuyên 
Giá vốn cho thuê nhà 
Giá vốn bán thành phẩm

Tỗng cộng
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Từ 01/01/2015
đến 28/02/2016 Năm 2014

VND VXD

359.436.363 689.003.893

359.436.363 689.003.893

Tò' 01/01/2015
đến 28/02/2016 Năm 2014

VND VND

36.043.427.115 52.635.749.645
122.958.070 -
253.454.070 412.949.254

36.419.839.255 53.048.698.899



CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG B ộ LÀO CAI
Địa chỉ: sổ nhà 311, đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

BÁO CÁO TÀĨ CHÍNH
Cho kỳ hoạt động 

lừ ngày 01/01/2015 đến 28/02/2916 

Mầu số B 09 - DN
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)
(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thòi với Báo cáo tài chính kèm theo)

A 4. Doanh thu hoạt động tài chính Từ 01/01/2015 
đến 28/02/2016 Năm 2014

%
9

VND VND

Lãi tiền gửi ngân hàng 59.190.015 44.931.833

«• Tổng cộng 59.190.015 44.931.833

-  5. Chi phí tài chính Từ 01/01/2015 
đến 28/02/2016

VND
Năm 2014 

VND

Chi phí lãi tiền vay 322.449.903 309.327.039
Chi phí tài chính khác - 31.500.000

Tổng cộng 322.449.903 340.827.039

6. Thu nhập khác Từ 01/01/2015 
đến 28/02/2016

VND
Năm 2014 

VND

Thu từ thanh lý tài sản cố định 9.545.454 311.818.182

Tổng cộng 9.545.454 311.818.182

•
7. Chi phí khác Từ 01/01/2015 

đến 28/02/2016 
VND

Năm 2014 
VND

Giá trị còn lại tài sản thanh lý - 27.945.058

Tổng cộng - 27.945.058

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp Từ 01/01/2015 
đến 28/02/2016

VND
Năm 2014 

VND

Các khoản chỉ phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ 4.233.237.771 4.480.901.640

Chi phí nhân viên quản lý 2.266.868.000 2.871.055.000

Chi phí vật liệu quản lý 214.142.249 187.637.947

• Chi phí đồ dùng văn phòng 52.909.546 30.098.500

Chi phí khấu hao TSCĐ 292.222.113 -

Thuế, phí và lệ phí 168.983.347 90.507.415

Chi phí dịch vụ mua ngoài 653.103.497 363.416.472

Chi phí bằng tiền khác 585.009.019 938.186.306

9. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành Từ 01/01/2015 
đến 28/02/2016 

VND
Năm 2014 

VND

Doanh thu chiu thuế thu nhập doanh nghiệp 40.990.798.557 59.104.360.889

Chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp 40.975.526.929 57 898.372.636

Lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp 15.271.628 1.205.988.253
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CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ VÀ XÂY DỤNG ĐƯỜNG Bộ LÀO CAĨ
Địa chì: số nhà 311, đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho kỳ hoạt động 

từ ngày 01/01/2015 đến 28/02/2016 
Mầu số B 09 - DN

BẢN THUYẾT MINII BÁO CÁO TÀỈ CHÍNH (tiếp theo)

(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cân được đọc đồng thời với Báo cảo tài chính kèm theo)

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu chịu thuế 

s Tống chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện bành

22%
3.359.758
3.359.758

22%
265.317.416
265.317.416

10. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố Từ 01/01/2015 
đến 28/02/2016 

VND
Năm 2014 

VND

Chi phí nguyên liệu, vật liệu 
Chi phí nhân công 
Chi phí khấu hao tài sản cố định 
Chi phí dịch vụ mua ngoài 
Chi phí khác bằng tiền

17.214.186.403 
22.365 219.645 

1.384.950.923 
3.656.231.859 
3.654.124.279

15.943.983.139
25.183.402.371

1.357.616.541
5.896.372.128
1.664.439.230

Tổng cộng 48.274.713.109 50.045.813.409

VII. Thông tin bỗ sung cho các khoăn mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

%

Từ 01/01/2015 
đến 28/02/2016 

VND
Năm 2014 

VND
1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đển báo cáo lưu chuyến tiền 

tê
&

Tăng vốn từ cổ phần hóa
Tiền vay chuyển trả cho nhà cung cấp

215.302.086
4.451.976.166

2.204.020.482

VIII. Những thông tin khác
1. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán kỳ này

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/01/2016 
và theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ  phần số 5300216753 thay đổi lần thứ 02 do Sở Kê hoạch 
và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp ngày 29 tháng 02 năm 2016 thì Công ty TNHH MTV Quản lý và xây dựng đường bộ Lào 
Cai chuyển dổi thành Công tv cổ  phần Đường bộ Lào Cai với vốn điều lệ là 11.386.890.000 VND, Ong Cù Kiên 
Quyết được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cô phần Đường bộ Lào 
Cai và Chù tịch Hội đồng quản trị. Do có sự thay đổi loại hình Công ty nêu trên nên Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt 
động từ ngày 01/01/2015 đến ngày 28/02/2016 sẽ được đóng dấu Công ty cổ  phần Đường bộ Lào Cai và người ký 
duyệt Báo cáo tài chính là Ông Cù Kiên Quyết với chức danh Giám đốc.

J Ban Giám đốc Công ty khẳng định rằng, theo nhận định của Ban Giám đốc trên các khía cạnh trọng yếu, ngoài sự kiện 
nêu trên, không có sự kiện bất thường nào xảy ra sau ngày khóa sổ kế toán làm ảnh hường đên tình hình tài chính và 
hoạt động của Công ty cần thiết phải điều chỉnh hoặc trình bày trên Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 

• 01/01/2015 đến 28/02/2016.

2. Nghiệp vụ và số dư với các bên liên quaa

2.3 Thu nliập Ban Tông giám đốc được hưởng trong kỳ này
Từ 01/01/2015 

đến 28/02/2016 
VND

Năm 2014 
VND

Lương, thưởng 445.372.000 334.500.000

Tổng công 445.372,000 334.500.000
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CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ VÀ XÂY DựNG ĐƯỜNG B ộ LÀO CAI
Địa chì: số nhà 311, đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tinh Lào Cai

BÁO CÁO TÀI CIIÍNH 
Cho kỳ hoạt động 

từ ngày 01/01/2015 đến 28/02/20í  6

Mầu số B 09 - ĐN
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)
(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Bảo cáo tài chính kèm theo)

3. Thông tin so sánh

Là sổ liệu được lấy từ Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2014 do Công ty lập đã được kiểm toán. Và, như đã trình 
bày tại Thuyết minh số III. 1, kể từ ngày 01/01/2015, Công ty đã áp dụng Thông tư 200, hướng dẫn chế độ kế toán cho 
doanh nghiệp, theo đó một số số liệu của Bảng cân đối kế toán tại ngày 01/01/2015 được phân loại, trình bày lại. Riêng 
Báo cáo kểt quà hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2015 đến 
28/02/20ló không so sánh được với Báo cáo kết quà hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài 
chính 2014 do kỳ hoạt động từ 01 /01 /2015 đến 28/02/2016 là kỳ hoạt động cuối cùng của Công ty hoạt động dưới hình 
thức Công ty TNHH MTV. Chi tiết sổ liệu được phân loại, trình bày lại như sau:

31/12/2014
Số đã báo cáo Phân loại lại

VND VND

Số sau 
phân loại lại 

VND

Phải thu ngắn hạn khác 
Tải sản ngắn hạn khác

11.195.126 10.500.000 21.695.
10.500.000 (10.500.000)

21.695.126

Ke toán trưởng

Lào Cai, ngày 28 tháng 03 năm 2016 
CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ VÀ XÂY D1ỘỴG ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI

I m đốc
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—Ngô Thị Hường
SÔ: Ị. S^ÁỄQuyêh sô i. o f . . .. SCT/BF
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