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DOANH NGHIỆP 
Công ty Cồ phần cấp nước Điên Biên

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
CÔNG TY CỎ PHÀN CẤP NƯỚC ĐIỆN BIÊN
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

1. Bảng Cân đối Kế toán: (Mau số B01 -  DN)
2. Báo cáo Kết quả Hoạt động Kinh doanh: (Mẩu số B02 -  DN)
3. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ: (Mầu số B03 — DN)
4. Thuyết minh Báo cáo Tài chính: (Mẩu số B09 -  DN)

Nơi nhận Báo cáo:



3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn 263

4. Tài sản dài hạn khác 268

TỐNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 348.056.211.910 338.974.827.962

NGUÒN VÓN

c . NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) 300 27.618.230.437 32.573.436.489

I. Nọ ngắn hạn 310 14.528.252.431 18.181.213.818

1. Phải trả người bán ngắn hạn 311 226.067.602 577.832.853

2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312

3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 313 575.570.688 128.649.017

4. Phải trả người lao động 314 1.014.841.142 3.367.307.158

5. Chi phí phải trả ngắn hạn 315

6. Phải trả nội bộ ngắn hạn 316 9.016.944.547 9.016.944.547

7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 317 - -

8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 318 - _

9. Phải trả ngắn hạn khác 319 2.630.372.686 1.522.391.400

10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 320 2.497.971.250

11. Dự phòng phải trà ngắn hạn 321

12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322 1.064.455.766 1.070.117.593

13. Quỹ bình ổn giá 323

14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 324 - -

II. Nọ' dài hạn 330 13.089.978.006 14.392.222.671

1. Phải trả người bán dài hạn 331

2. Người mua trả tiền trước dài hạn 332

3. Chi phí phải trả dài hạn 333

4. Phải trà nội bộ về vốn kinh doanh 334

5. Phải trả nội bộ dài hạn 335

6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 336

7. Phải trả dài hạn khác 337

8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 33o 13.089.978.006 14.392.222.671

9. Trái phiếu chuyển đồi 339

10. Cổ phiếu ưu đãi 340

11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trà 341

12. Dự phòng phải trả dài hạn 342

13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 343



D. VÓN CHỦ SỎ HỮU (400 = 410 + 430) 400 320.437.981.473 306.401.391.473

1. Vốn chủ sở hữu 410 320.437.981.473 306.401.391.473

1. Vốn góp của chủ sở hữu 411 320.437.981.473 306.401.391.473

- Cô phiếu phô thông có quyển biêu quyết 41 la _ .

-Cô phiếu ưu đãi 41 lb _ _

2. Thặng dư vốn cổ phần 412 _ _

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 413

4. Vốn khác của chủ sở hữu 414 _ .

5. Cổ phiếu quỹ (*) 415 _ _

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sàn 416

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 417

8. Quỹ đầu tư phát triển 418

9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 419

10. Quỹ khác thuộc yốn chủ sờ hữu 420

11. Lọi nhuân sau thuế chưa phân phối 421 _ _

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 421a

- LNST chưa phân phối kỳ này 42 lb

12. Nguồn vốn đầu tư XDCB 422 _ _

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 _ _

1. Nguồn kinh phí 431 _ _

2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 432 _ .

TỐNG CỘNG NGUỒN VÓN (440 = 300 + 400) 440 348.056.211.910 338.974.827.962

N gưòi lập biểu
(Ký, họ tên)

Ke toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập, ngày 25 tháng 7 năm 2016



Đơn vị báo cáo: Công ty CP cấp  nước Điện Biên
Địa chí: Phường Him Lam - TP. Điện Biên Phủ

Mầu số: B 02 - DN  

(Ban hành theo TT200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chinh)

BÁO CẢO KÉT QUẢ HOẠT ĐỌNG KINH DOANH 

6TĐ N 2016

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU Mã Số Thuyết
Minh 30/6/2016 31/12/2015

1 2 3 4 5

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 22.948.669.579 37.218.074.447

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 
(10 = 01 -02) 10

22.948.669.579 37.218.074.447

4. Giá vốn hàng bán 11 20.545.401.078 30.985.771.725
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 
(20= 10-11)

20
2.403.268.501 6.232.302.722

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 57.955.219 20.049.161

7. Chi phí tài chính 22 235.064.428 14.300.000

- Trong đó: Chi phí lãi vay: 23 235.064.42S 14.300.000

8. Chi phí bán hàng 25

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 2.152.955.941 5.984.165.435

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
(30 = 20 + (21 - 22) -(25 + 26)1

30
73.203.351 253.886.448

11. Thu nhập khác 31 392.909.056 566.113.552

12. Chi phí khác 32 16.112.407

13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 376.796.649 566.113.552
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
(50 = 30 + 40) 50

450.000.000 820.000.000

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 20% 51 90.000.000 180.400.000

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 
(60 = 50 - 51 - 52) 60

360.000.000 639.600.000

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 70

19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu 71



Đơn vị báo cáo: Công ty CP c ấp  nưóc ĐB
Địa chỉ: Phuòng Him Lam - TP
Điện Bicn phủ

Mẩu sổ: l i  03 - DN  
(Ban hành theo TT200/20N TT-BTC 
Ngày 22/12/2014 cua Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỀN TIÊN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)

6 TĐN 2016

Đơn vị lính: Đồng

Chí ticu Mã số Thuyết
minh 30/6/2016 31/12/2015

1 2 3 4 5

I. Liru chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

1. T iề n  th u  từ  b á n  h à n g ,  c u n g  c ấ p  d ịc h  v ụ  v à  d o a n h  th u  k h á c 01 2 6 .8 9 3 .9 8 5 .7 5 9 3 8 .9 2 4 .9 0 8 .0 0 1

2 . T iề n  c h i  t r ả  c h o  n g ư ờ i c u n g  c ấ p  h à n g  h ó a  v à  d ịc h  v ụ 0 2 ( 5 .4 1 9 .4 9 7 .4 1 7 ) ( 1 4 .6 3 3 .1 6 9 .3 1 0 )

3 . T iề n  c h i  t r ả  c h o  n g ư ờ i  la o  đ ộ n g 0 3 ( 6 .7 1 5 .8 5 0 .9 0 2 ) ( 1 2 .1 8 5 .4 5 9 .9 6 4 )

4 . T iề n  c h i  t r à  lã i v a y 0 4 ( 2 3 5 .0 6 4 .4 2 8 ) ( 1 4 .3 0 0 .0 0 0 )

5. T h u ế  th u  n h ậ p  d o a n h  n g h iệ p  d ã  n ộ p 0 5 ( 1 2 1 .4 7 0 .9 5 6 ) ( 3 0 5 .5 4 4 .5 4 5 )

6 . T iề n  th u  k h á c  từ  h o ạ t  đ ộ n g  k in h  d o a n h 0 6 9 .5 4 1 .6 9 0 .5 9 2 2 .0 2 2 .9 0 6 .2 6 2

7 . T iề n  c h i  k h á c  c h o  h o ạ t  đ ộ n g  k in h  d o a n h 0 7 ( 3 .5 5 2 .0 1 9 .1 1 9 ) ( 7 .0 2 4 .0 3 8 .6 1 4 )

Lưu chuyền tiền thuần từ hoạt động kinh doanh = Tổng MS01 đến MS07 20 20.391.773.529 6.785.301.830

11. Lưu chuyến tiền tù' hoạt động đầu tu

1. T iề n  c h i đ ể  m u a  s ắ m ,  x â y  d ự n g  T S C Đ  v à  c á c  tà i  s à n  d à i  h ạ n  k h á c 21 ( 2 .0 7 4 .4 6 0 .0 0 0 ) ( 9 .8 5 4 .5 2 1 .8 4 0 )

2 . T iề n  th u  từ  th a n h  lý , n h ư ợ n g  b á n  T S C Đ  v à  c á c  tà i  s ả n  d à i  h ạ n  k h á c 2 2 1 8 .0 0 0 .0 0 0

3. T iề n  c h i  c h o  v a y , m u a  c á c  c ô n g  c ụ  n ợ  c ù a  đ ơ n  v j  k h á c 2 3 ( 6 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 )

4 . T iề n  th u  h ồ i c h o  v a y , b á n  lạ i c á c  c ô n g  c ụ  n ợ  c ũ a  đ ơ n  v ị  k h á c 2 4 6 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0

5 . T iề n  c h i  đ ầ u  tư  g ó p  v ố n  v à o  đ ơ n  v ị  k h á c 2 5

6 . T iề n  th u  h ồ i đ ầ u  tư  g ó p  v ố n  v à o  đ ơ n  v ị  k h á c 2 6

7 . T iề n  th u  lã i c h o  v a y , c ổ  tứ c  v à  lợ i n h u ậ n  đ ư ợ c  c h i a ( D T H Đ T C ) 2 7 5 7 .9 5 5 .2 1 9 2 0 .0 3 8 .5 6 1

Lưu chuyền tiền thuần từ hoạt động dầu tu = Tổng MS21 đến MS27 30 (1.998.504.781) (9.834.483.279)

111. Lưu chuyến tiền từ hoạt động tài chính

1. T iề n  th u  từ  p h á t  h à n h  c ổ  p h iế u ,  n h ậ n  v ố n  g ó p  c ù a  c h ù  s ờ  h ữ u 31

2 . T iề n  c h i  t r á  v ố n  g ó p  c h o  c á c  c h ù  s ờ  h ữ u ,  m u a  lạ i  c ổ  p h iế u  c ủ a  D N  đ ã  p h á t  h à n h 3 2

3 . T iề n  tln i từ  đ i  v a y 3 3 3 .4 9 7 .9 7 1 .2 5 0

4 . T iề n  t r à  n ợ  g ố c  v a y 3 4 ( 3 .8 0 0 .2 1 5 .9 1 5 ) ( 1 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 )

5 . T iề n  t r à  n ợ  g ố c  th u ê  tà i  c h ín h 3 5

6 . C ố  tứ c , lợ i n h u ậ n  đ ã  t r à  c h o  c h ù  s ỡ  h ữ u 3 6

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt dộng tài chính = Tổng MS31 đến MS36 40 (3.800.215.915) 2.497.971.250
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40) 50 14.593.052.833 (551.210.199)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 5.082.121.949 5.633.332.148
Á n h  h ư ờ n g  c ù a  th a y  đ ổ i tỳ  g iá  h ố i  đ o á i  q u y  đ ổ i  n g o ạ i  tệ 61

Tiền và tưong đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61) 70 19.675.174.782 5.082.121.949

Nguòi lập biểu
(K ỷ , họ lên)

Lập, ngày 25 tháng 7 năm 2016



II TÌNH HÌNH TH Ụ C  HIỆN NGHĨA v ụ  VỚI NGÂN SÁCH 6 TĐN 2016
ĐVT: VNĐ

STT CHỈ TIÊU Mã số

SỐ còn phải 
nộp năm 

truóc chuyển 
qua

Số phát sinh 
phăi nộp

Số đã nộp 
trong năm

Số còn phải 
nộp chuyển 

qua

A B c 1 2 3 4=0+2-3)

I Thuế 10 77.364.910 1.464.606.283 1.031.638.481 510.332.712

1 Thuế GTGT hàng bán nội địa 11 0 1.205.476.837 776.121.706 429.355.131

2 Thuế GTGT hàng nhập khẩu 12 _ .

3 Thuế tiêu thụ đặc biệt 13 _

4 Thuế xuất, nhập khấu 14 .

5 Thuế thu nhập doanh nghiệp 15 69.012.562 121.586.335 121.470.956 69.127.941

6 Thuế tài nguyên 16 8.352.348 121.290.287 117.792.995 11.849.640

7 Thuế nhà đất, thuê đất 17 0 .

8 Thuế đất phi nông nghiệp 18 0 13.252.824 13.252.824 0

9 Các khoản thuế khác 19 0 .

10 Thuế môi bài 20 0 3.000.000 3.000.000 0

11 Thuế thu nhập cá nhân 21 0 .

12 Các loại thuế khác 22 0 _

II Các khoản phải nộp khác 30 51.284.107 376.438.962 362.485.093 65.237.976

1 Các khoản phụ thu 31

2 Các khoản phí, lệ phí 32 51.284.107 376.438.962 362.485.093 65.237.976

ỏ Các khoản khác 33 0

4 Thu điều tiết 34 0

5 Các khoản nộp phạt 35 0

6 Nộp khác 36 0

TỎNG CỘNG(40=10+30) 40 128.649.017 1.841.045.245 1.394.123.574 575.570.688

Người lập biếu
(Ký, họ tén)

Lập, ngày 25 tháng 7 năm 2016

Ke toán trưởng Thií trưởng đon vị



Đon vị báo cáo: Công ty CP c ấ p  nước Điện Biên
Địa chi: Phưòng him lam - TP. Điện Biên Phủ

Mẩu số: B 09 - DN
(Ban hành theo TT200/2014/TT-BTC 

Ngàv 22/12/2014 cùa Bộ Tài chính)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
6 TĐN 2016

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty c ổ  phần, Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

2. Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất công nghiệp

3. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và cung cấp nưóc sinh hoạt, xây dựng và kinh doanh 

vật tư chuyên ngành nước.

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

6. Cấu trúc doanh nghiệp

- Danh sách các công ty con;

- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết;

- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc

7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính

II- Kỳ kế toán, đon vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Kỳ kế toán năm (bất đầu từ 01/ 01/ 2016 kết thúc vào ngày 30/6/ 2016.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam.

III- Chuấn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: Kế toán doanh nghiệp.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

3. Hình thức kế toán áp dụng: Hình thức chứng từ ghi sổ.

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang đồng Việt Nam 

(trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với đồng Việt Nam); ảnh hường (nếu có) 

do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang đồng Việt Nam.

2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.

3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế(lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.

4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đưong tiền.

5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh;



b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;

c) Các khoản cho vay;

d) Đầu tư vào công ty con; Công ty liên doanh, liên kết; 

đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác

e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Ghi nhận theo giá gốc

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Theo phương pháp nhập trước, xuất trước

- Phưong pháp hạch toán hàng tồn kho: Theo phương pháp kiếm kê định kỳ.

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

8. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hỉnh, vô hình, thuê tài chính): Ghi theo nguyên giá

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Áp dụng phương pháp 

khấu hao đường thẳng.

9. Nguyên tác kế toán các họp đồng hợp tác kinh doanh.

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.

13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.

14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sờ hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, 

vốn khác của chủ sỏ’ hữu.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng



- Doanh thu cung cấp dịch vụ

- Doanh thu hoạt động tài chính;

- Doanh thu hợp đồng xây dựng;

- Thu nhập khác.

21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.

23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.

24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại.

26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V. Các chính sách kế toán áp dụng(Trong trưòng hợp DN không đáp ứng giả định HĐLT)

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?

2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nọ- phải trả(theo giá trị thuần có thể thực hiện được, 

giá trị có thể thu hồi, giá trị họp lý, giá trị hiện tại, giá trị hiện hành...)

3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với;

- Các khoản dự phòng;

- Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá(còn đang phản ánh trên bảng CĐKT - nếu có)



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

1. Tiền
- Tiền mặt
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn

- Tiền đang chuyển
Cộng

2. Cúc khoán đầu tư tài chinh

a) Chứng khoán kinh doanh
- Tổng giá trị cổ phiếu;
(Chi tiết từng loại cồ phiếu 
chiếm từ 10% trên tồng giá trị 
cổ phiếu trở lên.
- Tổng giá trị trái phiếu;
(Chi tiết từng loại trái phiếu 
chiếm từ 10% trên tổng giá trị 
trái phiếu trờ lên.
- Các khoán đầu tư khác;
- Lý do thay đổi với từng khoản 
đầu tư/loại cồ phiếu, trái phiếu:
+ về số lượng
+ về giá trị

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

bl) Ngắn hạn
- Tiền gửi có kỳ hạn
- Trái phiếu
- Các khoản đầu tư khác 
b2) Dài hạn
- Tiền gửi có kỳ hạn
- Trái phiếu
- Các khoản đầu tư khác
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 
(chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ 
lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền 
biểu quyết)
- Đầu tư vào công ty con
- Đầu tư vào công ty liên doanh, 
liên kết.
- Đầu tư vào đơn vị khác
- Tóm tắt tình hình hoạt động của các 
công ty con, công ty liên doanh,
liên kết trong kỳ;
- Các giao dịch trọng yếu giữa 
doanh nghiệp và công ty con, 
liên doanh, liên kết trong kỳ.
- Trưởng hợp không xác định được 
giá trị hợp lý thì giãi trình lý do.

Đơn vị tính:
Cuối nãm Đầu năm

18.214.924.451
1.460.250.331

19.675.174.782

Cuối năm Đầu năm

Giá gốc GT họp lý Dự phòng Giá gốc GT họp lý

Cuối năm Đầu năm
Giá gốc Giá ghi sổ Giá gốc

Cuối năm
Giá gốc GT họp lý Dự phòng

Đầu năm 
Giá gốc GT họp lý

VNĐ

4.260.482.288
821.639.661

5.082.121.949

Dự phòng

Giá ghi sổ

Dự phòng



3. Phải thu cũn khách hàng

a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn

- Chi tiết các khoản phài thu của 

khách hàng chiếm 10% trờ lên trên 

tống phài thu khách hàng.

- Phải thu tiền nước 

-Phải thu tiền nước TK

- Phải thu tiền láp đặt 

-Phải thu tiền vật tư bán lè

- Các khoản phải thu khách hàng khác.

Cộng

b) Phải thu của khách hàng dài hạn 

(tượng tự ngắn hạn)

c) Phải thu cùa khách hàng là các 

bên liên quan(Chi tiết từng đối tượng)

4. Phải thu khác

a) Ngắn hạn

- Phải thu về cồ phần hóa;

- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận 

dược chia;

- Phải thu người lao động;

- Ký cược, ký quỹ;

- Cho mượn;

- Các khoản chi hộ;

- Phải thu khác

b) Dài hạn(tương tự các khoản 

mục ngắn hạn)

Cộng

5. Tài sán thiếu chờ xử lý

(Chi tiết từng loại tài sản thiếu)

a) Tiền;

b) Hàng tồn kho;

c) Tài sản cố định;

d) Tài sản khác.

4
Cuối năm

4.380.436.739

181.375.229

1.565.133.024

6.126.944.992

Cuối năm

Giá trị Dự phòng

96.509.517

1.449.736.743

1.546.246.260

Cuối năm

Số lượng Giá tri

Đầu năm

3.411.932.213

50.008.666

777.575

4.739.916.884

8.202.635.338

Đầu năm 

Giá trị

94.509.517

876.554.757

971.064.274

Đầu năm 

Sổ lượng

Dự phòng

Giá trị



6. Nợ xấu Cuối năm Đầu năm

, X G íatrịcóthể /. _ _  X G íatrịcóthểUĩágôc . X. Đôi tương nơ Giágôc , , X.thu hôi & thu hồi
- T ổng  giá trị các khoản phải thu,

cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa 
quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi;
(trong đó chi tiết thời gian quá hạn và 
giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay 
quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản 
nợ phải thu theo từng đối tượng đó 
chiếm từ 10% trở lên trên tống số nợ 
quá hạn);
- Thông tin về các khoản tiền phạt, 
phải thu về lãi trả chậm...phát sinh từ 
các khoản nợ quá hạn nhưng không 
được ghi nhận doanh thu;
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.

4

Cộng

7. Hùng tồn kho:

- Hàng đang đi trên đường;

- Nguyên liệu, vật liệu;

- Công cụ, dụng cụ;

- Chi phí SXKD dở dang;

- Thành phẩm;

- Hàng hóa;

- Hàng gửi bán;

- Hàng hóa kho bảo thuế.

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, 

kém, mất phẩm chất không có khả 

năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; 

Nguyên nhân và hướng xử lý đối với 

hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất 

phẩm chất;

- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế 

chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ 

phải trả tại thời điểm cuối kỳ;

- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm 

hoặc hoàn nhập dự phòng giâm giá 

hàng tồn kho.

Cuối năm Đầu năm

Giá gốc Dự phòng Giá gốc

3.281.544.956

51.250.001

3.435.936.429

29.860.001

Đối tượng nợ

Dự phòng

Cộng 3.332.794.957 3.465.796.430



4

8. Tài sàn dở dang dài hạn

a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở 

dang dài hạn(Chi tiết cho từng loại, 

nêu lý do vì sao không hoàn thành 

trong một chu kỳ sx, KD thông 

thường).

Cộng

Cuối năm Đầu năm

X G íatricóthể X Gia tri có thể Giágôc r ĩ .  Giágôc , “I.thu hôi thu hồi

b) Xây dựng cơ bàn dở dang 

(Chi tiết cho các công trình chiếm 

từ 10% trên tổng giá trị XDCB).

Cuối năm Đầu năm

- Công trình Mường ảng 181.818.182 181.818.182

- Bơm ly tâm trục ngang 2.272.727

- Hệ thống Javen khử trùng NMN ĐBĐ 1.818.182

- Thiết bị xá định rò ri đường ống nước 1.818.182

- CT Hệ thống Javen khử trùng NMN - TP. ĐBP 

-Mua săm;

19.090.909

- Xây dựng cơ bàn;

- Sửa chữa.

Cộng 206.818.182 181.818.182



9. Tăng giảm tài sàn cố định hữu hình

Khoăn mục Nhà cửa, vật 
kiến trúc

Máy móc, thiết 
bị

Phuong tiện vận 
tải, truyền dẫn

Thiết bị dụng 
cụ quàn lý TSCĐ khác Tổng cộng

Nguyên giá TSCĐ hữu hình

Số dư đầu năm 268.327.345.615 18.047.977.742 70.614.895.598 196.310.000 357.186.528.955

- Mua trong năm 90.000.000 90.000.000
- Đầu tư XDCB hoàn 
thành 514.566.363 29.136.500 14.959.594.712 15.503.297.575

- Tăng khác _

- Chuyên sang bât 

động sàn đầu tư

-

- Thanh lý, nhượng 

bán

322.248.153 322.248.153

- Giam khác 0

Số dư cuối năm 268.841.911.978 17.844.866.089 85.574.490.310 196.310.000 _ 372.457.578.377

Giá trị hao mòn luỹ kế

Số dư đầu năm 31.964.050.887 7.199.214.411 33.628.788.172 172.909.500 72.964.962.970

- Khâu hao trong năm 9.785.401.732 637.466.292 2.043.410.265 5.413.000 12.471.691.289

- Tăng khác 0

- Chuyên sang bât 

động sản đầu tư

-

- Thanh lý nhượng 

bán

306.135.746 306.135.746,00

- Giảm khác- _

Số dư cuối năm 41.749.452.619 7.530.544.957 35.672.198.437 178.322.500 _ 85.130.518.513

Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình

- Tại ngày đầu năm 236.363.294.728 10.848.763.331 36.986.107.426 23.400.500 284.221.565.985

- Tại ngày cuối năm 227.092.459.359 10.314.321.132 49.902.291.873 17.987.500 287.327.059.864

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khẩu hao hết nhung vẫn còn sử dụng:

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

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

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình.



10. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

Khoản mục Nhà cửa, vật 
kiến trúc

Máy móc, thiết 
bị

TSCĐ hữu 
hình khác TSCĐ vô hình Tổng cộng

Nguyên giá

Số dư đẩu năm 
-Thuê tài chính trong 

năm
- Mua lại TSCĐ thuê 

tài chính

- Tăng khác
- Trà lại TSCĐ thuê 

tài chính

- Giảm khác

Số dư cuối năm

Giá trị hao mòn iuỹ kế

Số dư đầu năm

- Khấu hao trong năm

- Mua lại TSCĐ thuê 
tài chính

- Tăng khác
- Trà lại TSCĐ thuê 

tài chính

- Giảm khác

Số cuối năm

Giá trị còn lại cùa 
TSCĐ

- Tại ngày đầu năm

- Tại ngày cuối năm

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

* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm

* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sàn:



11. Tăng, giảm tải sản cố định vô hình

Khoăn mục Quyền sử dụng 
đất

Quyền phát 
hành

Bàn quyền, 
bàng sáng chế ... TSCĐ vô hình 

khác Tổng cộng

Nguyên giá

Số dư đẩu năm

- Mua trong năm
- Tạo ra từ nội bộ 
doanh nghiệp
- Tăng do hợp nhất 
kinh doanh

- Tăng khác

- Thanh lý, nhượng 
bán

- Giảm khác

Số dư cuối năm -

Giá trị hao mòn luỹ kế

Số dư đẩu năm

- Khau hao trong năm

- Tăng khác

- Thanh lý nhượng bán

- Giảm khác

Số dư cuối năm

Giá trị còn lại

- Tại ngày đầu năm

- Tại ngày cuối năm _ .

- Giá trị còn lại cuối kỳ cùa TSCĐ vô hình dùng đế thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;

- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng;

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác



12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoăn mục Số đầu năm Tăng trong 
năm

Giảm trong 
năm số cuối năm

a) Bất động sản đầu tu' cho thuê

Nguyên giá

- Quyền sử dụng đât

- Nhà

- Nhà và quyền sử dụng đất

- Cơ sờ hạ tầng

Giá trị hao mòn luỹ ke

- Quyền sử dụng đất

- Nhà

- Nhà và quyền sử dụng đất

- Cơ sờ hạ tầng

Giá tri còn lai

- Quyền sử dụng đất

- Nhà

- Nhà và quyền sử dụng đất

- Cơ sở hạ tầng

b) Bất động sàn đầu tư nắm giũ’ chò' tăng giá

Nguyên giá

- Quyền sử dụng đất

- Nhà

- Nhà và quyền sử dụng đất

- Cơ sở hạ tầng

Tổn thất do suy giảm giá trị

- Quyền sử dụng đất

- Nhà

- Nhà và quyền sử dụng đất

- Co' sở hạ tâng

Giá trị còn lại

- Quyên sử dụng đât

- Nhà

- Nhà và quyền sử dụng đất

- Cơ sở hạ tầng

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;

- Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhung vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá

- Thuyết minh sổ liệu và giải thích khác



Đầu năm13. Chi ph í trà trước
a) Ngăn hạn(Chi tiết 
theo từng khoản mục)
- Chi phí trả trước về 
thuê hoạt độngTSCĐ;
- CC.DC xuất dùng;
- Chi phí đi vay

- Các khoản khác 
(nêu chi tiết nểu có 
giá trị lớn).
b) Dài hạn
- Chi phí thành lập DN.
- Chi phí mua bảo hiếm
- Các khoản khác 
(nêu chi tiết nểu có 
giá trị lớn).

Cộng

14. Tài sản khác
a) Ngắn hạn(Chi tiết 
theo từng khoản mục)
b) Dài hạn(Chi tiết 
theo từng khoản mục)

Cuối năm

294.039.092

294.039.092

Cuối năm

Cộng

15. Vay và nợ thuê TC

a) Vay ngằn hạn
b) Vay dài hạn(Chi tiết 
theo kỳ hạn).

Giá trị

Cuối năm

số có khả 
năng trả nợ

13.089.978.006 13.089.978.006

259.908.636

259.908.636 

Đầu năm

Trong năm 

Tăng Giảm

Đầu năm

Giá trị
Số có khả năng 

trả nợ
2.497.971.250 

1.302.244.665 14.392.222.671
2.497.971.250

14.392.222.671

Cộng

c) Các khoản nợ thuê tải chính

Thòi hạn

Năm nay Năm truóc

Tổng khoản 
thanh toán tiền 
thuê tài chính

Trả tiền lãi 
thuê Trả nọ’ gốc

Tổng khoản 
thanh toán 

tiền thuê tài 
chính

Trả tiền lãi 
thuê Trả nọ’ gốc

Từ 1 năm trớ xuống

Trên 1 năm đến 5 năm

Trên 5 năm

d) Số vay và nọ' thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán Cuối năm Đầu năm

Gốc Lãi Gốc Lãi
- Vay;
- Nợ thuê tài chính;
- Lý do chưa thanh toán

Cộng



đ) Thuyết minh chi tiết về các khoán vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan.

16. Phải trá người bán

a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trờ lên 
trên tổng số phải trả;
- Phải trả cho các đối tượng khác
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn 
(Chi tiết tương tự ngắn hạn)

Cộng

Giá trị

Cuối năm

Số có khà 
năng trả nợ

226.067.602

226.067.602

Đầu năm

Giá trị
Số có khả năng 

trả nợ

577.832.853

577.832.853

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán
- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trờ lên 
trên tống số quá hạn;
- Các đối tượng khác.

Cộng

d) Phải trà người bán và các bên liên quan 
(Chi tiết cho từng đối tượng)

17. Thuế và các khoăn phải nộp nhà nước

a) Phải nộp(Chi tiết theo từng loại thuế)

Đầu năm
SỐ phải nộp Số đã thực nộp Cuối năm
trong năm trong năm

- Thuê GTGT 1.205.476.837 776.121.706 429.355.131
- Thuế T1MDN 69.012.562 121.586.335 121.470.956 69.127.941
- Thuề môn bài 3.000.000 3.000.000 0
- Thuế Tài nguyên 8.352.348 121.290.287 117 792 995 11.849.640
-Thuế nhà đất, thuê đất, đất phi nông nghiệp 13.252.824 13.252.824 0
- Phí, lệ phí 51.284.107 376.438.962 362.485.093 65.237.976

Cộng
b) Phải thu(Chi tiết theo từng loại thuế)

128.649.017 1.841.045.245 1.394.123.574 575.570.688

- Thuế GTGT

- Thuế TNDN

- Thuế môn bài

- Phí, lệ phí 

Cộng

18. Chi phí phái trả Cuối năm Đầu năm
a) Ngằn hạn
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghi phép;
- Chi phí trong thời gia ngùng kinh doanh;
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phấm 
BĐS đã bán;
- Các khoản trích trước khác;
b) Dài hạn
- Lãi vay
- Các khoản khác(Chi tiết từng khoản)

Cộng



Cuối năm Đầu năm/ 9. Phái trù khác

a) Ngăn hạn
- Tài sản thừa chờ giải quyêt;

- Kinh phí công đoàn;

- Bảo hiếm xã hội;

37.813.092
-337.179

- Bảo hiếm Y tế;

- Bào hiếm thất nghiệp;

- Phài trá về cố phần hóa;

- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;

- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;

- Các khoán phải trả, phải nộp khác. 2.464.317.824 1.522.391.400

Cộng 2.501.793.737 1.522.391.400

b) Dài hạn(Chi tiết từng khoản mục)

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn.

- Các khoản phải trả phải nộp khác.

c) Số nọ' quá hạn chưa thanh toán(Chi tiết từng khoản mục, lý do 

chưa thanh toán nọ' quá hạn)
20. Doanli thu chưa thực hiện Cuối năm Đầu năm

a) Ngăn hạn

- Doanh thu nhận trước;

- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;

- Các khoán doanh thu chưa thực hiện khác.

Cộng

b) Dài hạn(Chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)

c) Khả năng không thực hiện được họp đồng với khách hàng 

(Chi tiết tùng khoản mục. Lý do không có khả năng thực hiện).

21. Trái phiếu phát hành

21.1. Trái phiếu thườnị Cuối năm Đầu năm

(Chi tiết từng loại) Giá trị Lãi suât Kỳ hạn Giá trị Lãi suât Ky hạn

a) Trái phiếu phát hành

- PH theo mệnh giá

- PH có chiết khấu

- PH theo phụ trội 

Cộng

b) Thuyết minh chi tiết 

từ trái phiếu các bên 

liên quan nắm giữ 

(Theo từng loại TP)

Cộng



21.2. Trái phiêu chuyên đôi:

a) Trái phiếu chuyển đổi tại thời điếm đầu kỳ:

- Thòi điếm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyến đối;

- Số lượng từng loại trái phiếu chuyến đối;

- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đối;

- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;

- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyến đối;

- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyến đối.

b) Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ:

- Thời điểm phát hành kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu chuyến đối;

- Số lượng từng loại trái phiếu chuyến đối;

- Mệnh giá lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;

- Tỷ lệ chuyến đối thành cố phiếu từng loại trái phiếu chuyển đối;

- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đối;

- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của tùng loại trái phiếu chuyển đổi;

c) Trái phiếu chuyển đồi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ;

- Sổ lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; sổ  lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ đế

chuyến đôi trái phiếu;

- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyến đổi được ghi tăng vốn chủ sờ hữu.

d) Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

- Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không chuyến đối thành cổ phiếu trong kỳ;

- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư.

e) Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ:

- Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyến đối;

- Số lượng tùng loại trái phiếu chuyến đổi;

- Mệnh giá, lãi suất tùng loại trái phiếu chuyển đối;

- Tỷ lệ chuyến đối thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyến đổi;

- Lãi suất chiết khấu dùng đế xác định giá trị phần nợ gốc của tùng loại trái phiếu chuyển đổi;

- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cố phiếu của tùng loại trái phiếu chuyến đối.

g) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu).

22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là I1Ợphải trà

- Mệnh giá;

- Đối tượng được phát hành(Ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác);

- Điều khoản mua lại (Thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành);

- Giá trị đã mua lại trong kỳ;

- Các thuyết minh khác.



23. Dự phòng phái trá Cuối năm

a) Ngăn hạn

- Dự phòng bảo hành sàn phấm hàng hóa;

- Dự phòng bảo hành công trình xây dụng;

- Dự phòng tái cơ cấu;

- Dự phòng phài trả khác(Chi phí sửa chữa TSCĐ 

định kỳ, chi phí tài nguyên môi trường...)

Cộng

b) Dài hạn (Chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)

24. Tài săn thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a. Tài sàn thuế thu nhập hoãn lại: Cuối năm

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị 

tài sản thuế thu nhập hoãn.

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

chênh lệch tạm thời được khấu trừ.

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

lỗ tính thuế chưa sử dụng.

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến 

khoăn ưu đãi tính thuế chưa sử dụng.

- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả.

Tong Tài sản thuế thu nhập hoãn.

b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trà Cuối năm

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định thuế thu nhập 

hoãn lại phải trả.

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trà phát sinh từ các khoản 

chênh lệch tạm thời chịu thuế.

- Số bù trừ vời tài sản thuế thu nhập hoãn lại.

Đầu năm

Đầu năm

Đầu năm



25. Vốn chủ sở hữu

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sờ hữu

Vốn đầu tư 
của chủ sỡ hữu

CL đánh giá 
lại Tài sản

Vốn khác 
của chủ sõ' 

hữu

Quỹ dự 
phòng tài

chính

LN chưa 
phân phối Tổng cộng

A 1 2 3 4 5 6

Số du' đầu năm 2015 296.540.912.857 296.540.912.857

Tăng trong năm 2015 24.576.287.430 24.576.287.430

Tăng khác trong nãm 2015 667.680.000 667.680.000

Giảm trong năm 2015 667.680.000 667.680.000

Giảm khác trong năm 2015 14.715.808.814 14.715.808.814
Số dư cuối năm 2015 số 
dư đầu năm 2016 306.401.391.473 306.401.391.473

Tăng vốn đến 30/6/2016 14.036.590.000 14.036.590.000

Tăng khác đến 30/6/2016 360.000.000 360.000.000

Giảm khác đến 30/6/2016 360.000.000 360.000.000

số dư CK đến 30/6/2016 320.437.981.473 320.437.981.473

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

- Vốn góp của Nhà nước 320.437.981.473 306.401.391.473

- Vốn góp của các đối tượng khác

Cộng 320.437.981.473 306.401.391.473

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

- Vốn đầu tư của chù sở hữu 

+ Vốn góp đầu năm

+ Vốn góp tăng trong năm 

+ Vốn góp giảm trong năm 

+ Vố góp cuối năm

- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

d) Cổ phiếu Cuối năm Đầu năm

- Số lượng cố phiếu đăng ký phát hành

- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng 

+ Cổ phiếu phổ thông

+ Cồ phiếu ưu đẫi(loại được phân loại là vốn CSH)

- Số lượng Cổ phiếu được mua lại(Cồ phiếu quỹ)

+ Cổ phiếu phổ thông

+ Cổ phiếu ưu đãi(loại được phân loại là vốn CSH)



- số lượng cồ phiếu đang lưu hành 

+ Cổ phiếu phổ thông

+ Cồ phiếu ưu đai(loại được phân loại là vốn CSH)

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

đ) Cồ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:

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

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

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

e) Các quỹ của doanh nghiệp:

- Quỹ đầu tư phát triển;

- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp;

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp Vào vốn chù sở hữu theo qui định cùa các 

chuẩn mực kế toán cụ thể.

26. Chênh lệch đánh giá lại tài săn Cuối nãm Đầu nãm

Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm 

(đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được 

đánh giá lại, theo quy định nào?...).

27. Chênh lệch tỳ’ giá Cuối năm Đầu nam

- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập 

bàng ngoại tệ sang VNĐ.

- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác 

(nói rõ nguyên nhân).

28. Nguồn kinh phí Cuối năm Đầu năm

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm.

- Chi sự nghiệp.

- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm.

29. Các khoản mục ngoài Báng cân đoi kế toán Cuối năm Đầu năm

a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong 

tương lai cùa hợp đồng thuê hoạt động tài sản không 

hủy ngang theo các thời hạn.

-Từ 01 năm trở xuống;

- Từ 01 đến 05 năm;

- Trên 05 năm.

b) Tài sàn nhận giữ hộ: DN phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại tài sàn 

tại thời điểm cuối kỳ.

- Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác: DN phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, 

phẩm chất tại thời điềm cuối kỳ.



>

- Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp: DN phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, 

quy cách, phẩm chất từng loại hàng hóa.

c) Ngoại tệ các loại: DN phải thuyết minh chi tiết về số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ. Vàng

tiền tệ phải trinh bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và quốc tế Ounce, thuyết minh giá trị tính theo USD.

d) Vàng tiền tệ: DN phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng(theo đơn vị tính quốc tế) và chùng loại các loại 

vàng tiền tệ.

đ) Nợ khó đòi đã xử lý: DN phải thuyết minh chi tiết giá trị(theo nguyên tệ và VNĐ) các khoản nợ khó đòi đã xử lý 

trong vòng 10 năm kề từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã xóa sổ kể toán nợ khó đòi.

e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán.

30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết mình, giải trình.

VII. Thông tin bổ sung cho các khoăn mục trình bầy trong trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: Đồng 
Cuối năm Đầu năm

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 22.948.669.579 37.218.074.447

a) Doanh thu

- Doanh thu bán hàng 21.962.795.658 35.846.250.870

- Doanh thu cung cấp dịch vụ

- Doanh thu hợp đồng XD 985.873.921 1.371.823.577

+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ 985.873.921 1.371.823.577

+ Tổng doanh thu luỹ kế cùa hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời
điểm lập báo cáo tài chính; 985.873.921 1.371.823.577
b) Doanh thu đối với các bên liên quan(Chi tiết từng đối tượng).
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sàn là tổng số tiền nhận trước,
DN phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh 
thu theo phương pháp phân bồ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm 
lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn 
bộ số tiền nhận trước.

2. Các khoán giảm trừ doanh thu

Trone đó:

- Chiết khấu thương mại;

- Giảm giá hàng bán;

- Hàng bị trả lại.
3. Giá vén hàng bán Cuối năm Đầu năm

- Giá vốn cùa hàng hóa đã bán; 20.545.401.078 30.985.771.725

- Giá vốn của thành phẩm đã bán;

Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hóa, thành phẩm 

BĐS đã bán bao gồm:

* + Hạng mục chi phí trích trước;

+ Giá trị trích trước và chi phí của từng hạng mục;

+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh.

- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;

- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của 

BĐS đầu tư;



- Chi phí kinh doanh BĐS đầu tư;

- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ;

- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức
trong kỳ;
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác 
được tính trực tiếp vào giá vốn;

- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;

- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.
4. Doanh íliu hoạt động tài chính

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay

- Lãi bán các khoản đầu tư

- Cổ tức lợi nhuận được chia

- Lãi chênh lệch tỷ giá

- Lãi bán hàng trà chậm, chiết khấu thanh toán

- Doanh thu hoạt động tài chính khác

Cộng

5. Chi phí tài chính

- Lãi tiền vay

- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm

- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính; 

r, - Lỗ chênh lệch tỷ giá ;

- Dự phòng giảm giá chứng khoán KD và tổn thất đầu tư;

9 - Chi phí tài chính khác;

- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.

Cộng

6. Thu nhập khác

- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;

- Lãi do đánh giá lại tài sàn;

- Tiền phạt thu được;

- Thuế dược giảm;

- Các khoản khác.

Cộng

7. Chi phí khác

- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;

• - Lỗ do đánh giá lại tài sản;

- Các khoản bị phạt;

- Các khoản khác.

Cộng

Cuối năm

57.955.219

Đầu năm 

20.049.161

57.955.219 20.049.161

Cuối năm Đầu năm

235.064.428 14.300.000

235.064.428 14.300.000

Cuối năm Đầu năm

16.363.636

566.113.552

566.113.552

Đầu năm

16.112.407

376.545.420 

392.909.056 

Cuối năm

16.112.407



Cuối năm Đầu năm

a) Các khoản chi phí QLDN phát sinh trong kỳ;

- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;

8. Chi ph í bán hàng và chi ph í QLDN

- Các khoản chi phí QLDN khác.
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ;

- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;

- Các khoản chi phí bán hàng khác.

c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí QLDN;

- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;

- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;

- Các khoản ghi giảm khác.

2.152.955.941 5.984.165.435

9. Chi phíSXKD theo vếu tố Cuối năm Đầu năm

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp TK621; 1.145.614.255 6.855.988.541

- Chi phí nhân công trực tiếp TK622; 5.166.484.037 14.268.610.428

- Chi phí khấu hao TSCĐ; 12.471.691.289 12.293.234.363

- Chi phí QLDN 1.862.857.389

- Chi phí dịch vụ mua ngoài; 1.203.856.714 1.145.512.404

- Chi phí khác bằng tiền. 847.853.335 2.406.591.424

Cộng 22.698.357.019 36.969.937.160

10. CIÙ phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

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

Cuối năm Đầu năm

chịu thuế năm hiện hành; 90.000.000 180.400.000

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

vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay;

- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành.

31.586.335

ì 1. Chi phí thuế TNDN hoãn lại

- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch 

tạm thời phải chịu thuế;

- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sàn 

thuế thu nhập hoãn lại;

Cuối năm Đầu năm

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

khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ

(....) (....)

- Thu nhập thuế thu nhập DN hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế 

và ưu đãi thuế chưa sừ dụng;

(....) (....)

- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế (....) (....)

TNDN hoãn lại phải trả;

- Tổng chi phí thuế TNDN hoãn lại



VUI. Thông tin bồ sung cho các khoán mục trình bày trong Báo cáo liru chuyến tiền tệ

I. Các giao dịch không bàng tiền ảnh hường đến Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai.

Cuối năm Đầu năm

- Mua tài sản bàng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc 

thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính;

- Mua DN thông qua phát hành cổ phiếu;

- Chuyển nợ thành vốn chủ sờ hữu;

- Các giao dịch phi tiền tệ khác.

2. Các khoản tiền do DN nắm giữ nhưng không được sử dụng: Trình bầy giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đươni 

^  lớn do DN nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà DN phải thực

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

- Tiền thu từ đi vay theo khế ước thông thường;

- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường;

- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi;

- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;

- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ REPO chứng khoán;

- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác.

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:

- Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường;

- Tiền trà nợ gốc trái phiếu thường;

- Tiền trà nợ gốc trái phiếu chuyển đồi;

' - Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trà;

- Tiền chi trà cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;

* - Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác.

IX. Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:.....................................................

2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:...................................................................................

3. Thông tin về các bên liên quan(ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở các phần trên).
4. Trình bầy tài sàn, doanh thu, kết quà kinh doanh theo bộ phận (Theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo
quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận" (1):....................................

5. Thông tin so sánh (Những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):.......................

6. Thông tin về hoạt động liên tục:.................................................................................................................................
7. Những thông tin khác:..........................................................................................................................................

Lập, ngày 25 tháng 7 năm 2016

»
Ngưòi lập biếu

(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)
Thủ t ruỗng đon vị

(Kỷ, họ tên, đóng dấu)
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