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Đơn vị báo cáo:CTY CP Du Lịch
Daklak
Địa chỉ: 01 Phan Chu Trinh Buôn
Ma Thuột Daklak

Mẫu số B 09 – DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

Thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời và phải được đọc kèm với Báo cáo
tài chính đính kèm
1.

ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG

1.1

Hình thức sở hữu vốn

1.2

Là công ty cổ phần.
Lĩnh vực kinh doanh

1.3

Khách sạn, nhà hàng, tham quan du lịch, lữ hành.
Ngành nghề kinh doanh












1.4

Đại lý bán vé máy bay;
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
Kinh doanh dịch vụ khách sạn;
Kinh doanh dịch vụ nhà hàng, ăn uống;
Dịch vụ tẩm quất, xông hơi, xoa bóp;
Kinh doanh vũ trường (dancing), phòng hát karaoke;
Kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí, công viên nước;
Hướng dẫn, kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô theo hợp đồng;
Kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế và nội địa;
Mua bán phân bón;
Mua bán hàng hóa công nghệ thực phẩm (rượu, bia, nước giải khát, bánh kẹo, hàng
hóa mỹ nghệ), cà phê, nông sản, hàng hải sản đông lạnh;
 Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất;
 Mua bán nông sản.
Tình hình lao động
Số nhân viên đến 31/12/2015 là: 250 người
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2.

NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

2.1

Niên độ kế toán

2.2

Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng
năm.
Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán và phương pháp chuyển đổi các đồng
tiền khác
 Đơn vị tiền tệ được sử dụng để lập báo cáo là Đồng Việt Nam (VNĐ).
 Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại
tệ cuối năm được xử lý theo Chuẩn mực kế toán số 10 - Ảnh hưởng của việc thay
đổi tỷ giá hối đoái, ban hành theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng
12 năm 2002.

3.

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

3.1

Chế độ kế toán áp dụng

3.2

Công ty áp dụng Luật Kế toán, Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam theo
thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014chế độ kế toán doanh nghiệp của Bộ Tài
chính.
Cam kết kế toán

3.3

Chúng tôi, Ban điều hành Công ty Cổ phần Du lịch Đak Lak cam kết tuân thủ đúng
Luật kế toán, Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành trong hệ thống kế
toán và báo cáo kế toán do Nhà nước Việt Nam quy định
Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ.

4.

CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

4.1

Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và tương đương tiền
 Tiền bao gồm: Tiền mặt, tiền gửi không kỳ hạn và tiền đang chuyển
 Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền: bao gồm các khoản tiền gửi có kỳ
hạn không quá 3 tháng và các chứng khoán ngắn hạn có thời gian thu hồi hoặc đáo
hạn không quá 3 tháng kể từ ngày khóa sổ kế toán lập báo cáo.

4.2

 Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng
trong kế toán: được áp dụng theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.
Vào cuối năm kế toán các số dư tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển có
gốc ngoại tệ được điều chỉnh lại theo tỷ giá bình quân trên thị trường ngoại tệ liên
ngân hàng.
Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho
 Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: Theo nguyên tắc giá gốc;
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 Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho: Theo phương pháp bình quân gia quyền
cuối tháng.
 Năm trước Công ty áp dụng phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho theo phương
pháp nhập trước xuất trước (FIFO).
 Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên.

4.3

 Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Vào thời điểm khóa sổ Công ty tổ chức đánh
giá lại hàng tồn kho và trích lập trên cơ sở chênh lệch lớn hơn của giá gốc và giá trị
thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho.
Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác
 Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng
từ.
 Dự phòng nợ phải thu khó đòi: Được lập cho từng khoản công nợ phải thu khó đòi
căn cứ vào tuổi nợ quá hạn của các khoản nợ hoặc dự kiến mức tổn thất có thể xảy
ra, cụ thể như sau:
- Đối với nợ phải thu quá hạn thanh toán:
 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 6 tháng đến dưới 1 năm.
 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm.
 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm.
 100% giá trị đới với khoản nợ phải thu quá hạn từ 3 năm trở lên.
- Đối với nợ phải thu chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi: Căn cứ
vào mức dự kiến tổn thất để lập dự phòng.

4.4

Ghi nhận và khấu hao tài sản cố định
 Nguyên tắc đánh giá:
Tài sản cố định được xác định theo nguyên giá trừ (-) giá trị hao mòn lũy kế.
Nguyên giá tài sản cố định bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp
đến việc đưa tài sản vào hoạt động. Những chi phí mua sắm, cải tiến và tân trang
được tính vào giá trị tài sản cố định và những chi phí bảo trì sửa chữa được tính vào
kết quả hoạt động kinh doanh.
Khi tài sản bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ
các khoản lãi/(lỗ) nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào kết quả hoạt
động kinh doanh.
 Phương pháp khấu hao áp dụng:
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Tài sản cố định khấu hao theo phương pháp đường thẳng để trừ dần nguyên giá tài
sản cố định theo thời gian hữu dụng ước tính phù hợp với hướng dẫn theo Thông tư
45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 của Bộ Tài chính.
 Thời gian hữu dụng ước tính của các nhóm tài sản cố định:

4.5

- Nhà cửa, vật kiến trúc

5 - 50 năm

- Máy móc, thiết bị

5 - 13 năm

- Phương tiện vận tải

8 - 10 năm

- Thiết bị, dụng cụ quản lý
Tài sản thuê hoạt động

5 - 10 năm

Công ty là bên cho thuê
 Doanh thu cho thuê hoạt động được ghi nhận theo phương pháp đường thẳng trong
suốt thời gian cho thuê. Chi phí trực tiếp ban đầu để tạo ra doanh thu từ nghiệp vụ
cho thuê hoạt động được ghi nhận ngay vào chi phí khi phát sinh hoặc phân bổ dần
vào chi phí trong suốt thời hạn cho thuê phù hợp với việc ghi nhận doanh thu cho
thuê hoạt động.
Công ty là bên đi thuê

4.6

 Thuê tài sản được phân loại là thuê hoạt động nếu phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền
với quyền sở hữu tài sản thuộc về người cho thuê. Chi phí thuê hoạt động được phản
ánh vào chi phí theo phương pháp đường thẳng cho suốt thời hạn thuê tài sản, không
phụ thuộc vào phương thức thanh toán tiền thuê.
Tài sản cố định vô hình
 Tài sản cố định vô hình được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Tài sản
cố định vô hình của công ty là quyền sử dụng đất.

4.7

 Quyền sử dụng đất là tiền thuê đất Công ty trả một lần cho nhiều năm, được cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và toàn bộ các chi phí thực tế Công ty đã chi ra
có liên quan trực tiếp tới đất sử dụng, bao gồm: tiền chi ra để có quyền sử dụng đất,
chi phí cho đền bù, giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, lệ phí trước bạ... Quyền
sử dụng đất được khấu hao theo phương pháp đường thẳng kể từ ngày Công ty bắt
đầu hoạt động kinh doanh đến hết thời hạn của quyền sử dụng ghi trên giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất.
Bất động sản đầu tư
 Bất động sản đầu tư là quyền sử dụng đất, nhà, một phần của nhà hoặc cơ sở hạ tầng
thuộc sở hữu của Công ty hay thuê tài chính được sử dụng nhằm mục đích thu lợi từ
việc cho thuê hoặc chờ tăng giá.
 Bất động sản đầu tư được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá
của bất động sản đầu tư là toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra hoặc giá trị hợp
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lý của các khoản đưa ra để trao đổi nhằm có được bất động sản đầu tư tính đến thời
điểm mua hoặc xây dựng hoàn thành.
 Các chi phí liên quan đến bất động sản đầu tư phát sinh sau ghi nhận ban đầu được
ghi nhận vào chi phí, trừ khi chi phí này có khả năng chắc chắn làm cho bất động
sản đầu tư tạo ra lợi ích kinh tế trong tương lai nhiều hơn mức hoạt động được đánh
giá ban đầu thì được ghi tăng nguyên giá.
 Khi bất động sản đầu tư được bán, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và
bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh đều được hạch toán vào thu nhập hay chi phí.
 Bất động sản đầu tư được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời
gian hữu dụng ước tính. Thời gian khấu hao của bất động sản đầu tư như sau:
4.8

- Nhà cửa, vật kiến trúc
14 - 30 năm
Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính
 Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh
đồng kiểm soát: được ghi nhận theo giá gốc.

4.9

 Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: được ghi
nhận theo giá gốc.
Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay
 Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát
sinh.

 Chi phí đi vay được vốn hóa khi doanh nghiệp chắc chắn thu được lợi ích kinh tế
trong tương lai cho việc sử dụng tài sản đó và chi phí đi vay được xác định một
cách đáng tin cậy.
4.10 Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác
 Chi phí trả trước: chủ yếu là tiền thuê mặt bằng trả trước, chi phí đền bù giải phóng
mặt bằng và chi phí phạt chậm nộp tiền chuyển quyền sử dụng đất phân bổ dần vào
chi phí kết quả kinh doanh trong kỳ, và thời gian phân bổ căn cứ vào thời gian sử
dụng ước tính mà tài sản đó mang lại lợi ích kinh tế.
 Phương pháp phân bổ: Theo phương pháp đường thẳng.
4.11 Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
Chi phí phải trả được ghi nhận chủ yếu là các khoản doanh nghiệp có nghĩa vụ nợ phải
trả và được ước tính đáng tin cậy.
4.12 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả
 Các khoản dự phòng phải trả được ghi nhận là giá trị được ước tính hợp lý về khoản
tiền sẽ phải chi để thanh toán nghĩa vụ nợ hiện tại tại ngày kết thúc kỳ kế toán.
 Phương pháp ghi nhận: Khoản dự phòng phải trả được lập thêm (hoặc hoàn nhập)
theo số chênh lệch lớn hơn (hoặc nhỏ hơn) giữa số dự phòng phải trả phải lập năm
nay so với dự phòng phải trả đã lập năm trước chưa sử dụng đang ghi trên sổ kế
toán.
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4.13 Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu
Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của
chủ sở hữu:
 Vốn đầu tư của chủ sở hữu: Là số vốn thực góp của chủ sở hữu;
 Thặng dư vốn cổ phần: Là số chênh lệch lớn hơn (hoặc nhỏ hơn) giữa giá thực tế
phát hành và mệnh giá cổ phiếu ở các công ty cổ phần khi phát hành cổ phiếu và tái
phát hành cổ phiếu quỹ;
 Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
trên Bảng cân đối kế toán là số lợi nhuận (lãi hoặc lỗ) từ các hoạt động của doanh
nghiệp sau khi trừ (-) chi phí thuế TNDN của năm nay và các khoản điều chỉnh do
áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của
năm trước;
 Nguyên tắc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế: Theo Điều lệ Công ty và Nghị
quyết Đại hội đồng cổ đông.
4.14 Cổ tức
Cổ tức được ghi nhận là nợ phải trả khi được công bố.

4.15 Doanh thu và chi phí
 Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi thỏa mãn các điều kiện sau:
- Đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc
hàng hóa cho người mua;
- Không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền
kiểm soát hàng hóa;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng, cung cấp dịch
vụ;
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng và chi phí để hoàn thành
giao dịch cung cấp dịch vụ.
 Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi thỏa mãn các điều kiện sau:
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;
- 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 tài chính được ghi nhận khi thỏa mãn:
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
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- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.
 Chi phí thực tế phát sinh được ghi nhận phù hợp với doanh thu.
4.16 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính
Chi phí tài chính được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là tổng chi
phí tài chính phát sinh trong kỳ, không có bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.
4.17 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập
hoãn lại.
 Thuế thu nhập hiện hành
Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập tính thuế. Thu
nhập tính thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điều chỉnh các khoản chênh
lệch tạm thời giữa thuế và kế toán, các chi phí không được trừ cũng như điều chỉnh các
khoản thu nhập không phải chịu thuế và các khoản lỗ được chuyển.
 Thuế thu nhập hoãn lại
Thuế thu nhập hoãn lại là khoản thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp hoặc sẽ được
hoàn lại do chênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sổ của tài sản và nợ phải trả cho mục
đích Báo cáo tài chính và các giá trị dùng cho mục đích thuế. Thuế thu nhập hoãn lại
phải trả được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế. Tài sản thuế
thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn trong tương lai sẽ có lợi nhuận tính
thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ này.
Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xem xét lại vào
ngày kết thúc năm tài chính và sẽ được ghi giảm đến mức đảm bảo chắc chắn có đủ lợi
nhuận tính thuế cho phép lợi ích của một phần hoặc toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn
lại được sử dụng. Các tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại chưa được ghi nhận
trước đây được xem xét lại vào ngày kết thúc năm tài chính và được ghi nhận khi chắc
chắn có đủ lợi nhuận tính thuế để có thể sử dụng các tài sản thuế thu nhập hoãn lại
chưa ghi nhận này.
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định theo
thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh
toán dựa trên các mức thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc năm tài chính. Thuế thu
nhập hoãn lại được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trừ khi liên
quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu khi đó thuế thu nhập
doanh nghiệp sẽ được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu.
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng cho năm sau (năm 2014) là 22%.
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4.18 Phân loại tài sản tài chính
Theo Thông tư số 210/2009/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài chính –
Hướng dẫn áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế về trình bày Báo cáo tài chính và
thuyết minh thông tin đối với công cụ tài chính:
Công ty phân loại các tài sản tài chính thành các nhóm: tài sản tài chính được ghi nhận
theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, các khoản đầu tư
nắm giữ đến ngày đáo hạn, các khoản cho vay và phải thu, tài sản tài chính sẵn sàng để
bán. Việc phân loại các tài sản tài chính này phụ thuộc vào bản chất và mục đích của
tài sản tài chính và được quyết định tại thời điểm ghi nhận ban đầu.
Tài sản tài chính được ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt
động kinh doanh
Tài sản tài chính được phân loại là ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết
quả hoạt động kinh doanh nếu được nắm giữ để kinh doanh hoặc được xếp vào nhóm
phản ánh theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại thời
điểm ghi nhận ban đầu.
Tài sản tài chính được phân loại vào nhóm chứng khoán nắm giữ để kinh doanh nếu:
 Được mua hoặc tạo ra chủ yếu cho mục đích bán lại trong thời gian ngắn;
 Công ty có ý định nắm giữ nhằm mục đích thu lợi ngắn hạn;
 Công cụ tài chính phái sinh (ngoại trừ các công cụ tài chính phái sinh được xác
định là một hợp đồng bảo lãnh tài chính hoặc một công cụ phòng ngừa rủi ro hiệu
quả).
Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là các tài sản tài chính phi phái sinh với
các khoản thanh toán cố định hoặc có thể xác định và có kỳ đáo hạn cố định mà Công
ty có ý định và có khả năng giữ đến ngày đáo hạn.
Các khoản cho vay và phải thu
Các khoản cho vay và phải thu là các tài sản tài chính phi phái sinh với các khoản
thanh toán cố định hoặc có thể xác định và không được niêm yết trên thị trường.
Tài sản tài chính sẵn sàng để bán
Tài sản tài chính sẵn sàng để bán là các tài sản tài chính phi phái sinh được xác định là
sẵn sàng để bán hoặc không được phân loại là các tài sản tài chính ghi nhận theo giá trị
hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, các khoản đầu tư giữ đến
ngày đáo hạn hoặc các khoản cho vay và phải thu.
Giá trị ghi sổ ban đầu của tài sản tài chính
Các tài sản tài chính được ghi nhận tại ngày mua và dừng ghi nhận tại ngày bán. Tại
thời điểm ghi nhận lần đầu, tài sản tài chính được xác định theo giá mua/chi phí phát
hành cộng các chi phí phát sinh khác liên quan trực tiếp đến việc mua, phát hành tài
sản tài chính đó.
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4.19 Nợ phải trả tài chính và công cụ vốn chủ sở hữu
Các công cụ tài chính được phân loại là nợ phải trả tài chính hoặc công cụ vốn chủ sở
hữu tại thời điểm ghi nhận ban đầu phù hợp với bản chất và định nghĩa của nợ phải trả
tài chính và công cụ vốn chủ sở hữu.
Nợ phải trả tài chính
Công ty phân loại nợ phải trả tài chính thành các nhóm: nợ phải trả tài chính được ghi
nhận theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, các khoản nợ
phải trả tài chính được xác định theo giá trị phân bổ. Việc phân loại các khoản nợ tài
chính phụ thuộc vào bản chất và mục đích của khoản nợ tài chính và được quyết định
tại thời điểm ghi nhận ban đầu.
Nợ phải trả tài chính được ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt
động kinh doanh
Nợ phải trả tài chính được phân loại là ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo
kết quả hoạt động kinh doanh nếu được nắm giữ để kinh doanh hoặc được xếp vào
nhóm phản ánh theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại
thời điểm ghi nhận ban đầu.
Nợ phải trả tài chính được phân loại vào nhóm chứng khoán nắm giữ để kinh doanh
nếu: Được phát hành hoặc tạo ra chủ yếu cho mục đích mua lại trong thời gian ngắn;
Các khoản nợ phải trả tài chính được xác định theo giá trị phân bổ
Nợ phải trả tài chính được xác định theo giá trị phân bổ được xác định bằng giá trị ghi
nhận ban đầu của nợ phải trả tài chính trừ đi các khoản hoàn trả gốc, cộng hoặc trừ các
khoản phân bổ lũy kế tính theo phương pháp lãi suất thực tế của phần chênh lệch giữa
giá trị ghi nhận ban đầu và giá trị đáo hạn, trừ đi các khoản giảm trừ (trực tiếp hoặc
thông qua việc sử dụng một tài khoản dự phòng) do giảm giá trị hoặc do không thể thu
hồi.
Phương pháp lãi suất thực tế là phương pháp tính toán giá trị phân bổ của một hoặc
một nhóm nợ phải trả tài chính và phân bổ thu nhập lãi hoặc chi phí lãi trong kỳ có liên
quan. Lãi suất thực tế là lãi suất chiết khấu các luồng tiền ước tính sẽ chi trả hoặc nhận
được trong tương lai trong suốt vòng đời dự kiến của công cụ tài chính hoặc ngắn hơn,
nếu cần thiết, trở về giá trị ghi sổ hiện tại thuần của nợ phải trả tài chính.
Giá trị ghi sổ ban đầu của nợ phải trả tài chính
Tại thời điểm ghi nhận lần đầu, các khoản nợ phải trả tài chính được xác định theo giá
phát hành cộng các chi phí phát sinh liên quan trực tiếp đến việc phát hành nợ tài chính
đó.
Công cụ vốn chủ sở hữu
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Công cụ vốn chủ sở hữu là hợp đồng chứng tỏ được những lợi ích còn lại về tài sản
của Công ty sau khi trừ đi toàn bộ nghĩa vụ.
Công cụ tài chính phức hợp
Công cụ tài chính phức hợp do Công ty phát hành được phân loại thành các thành phần
nợ phải trả và thành phần vốn chủ sở hữu theo nội dung thỏa thuận trong hợp đồng và
định nghĩa về nợ phải trả tài chính và công cụ vốn chủ sở hữu.
Phần vốn chủ sở hữu được xác định là giá trị còn lại của công cụ tài chính sau khi trừ
đi giá trị hợp lý của phần nợ phải trả. Giá trị của công cụ phái sinh (như là hợp đồng
quyền chọn bán) đi kèm công cụ tài chính phức hợp không thuộc phần vốn chủ sở hữu
(như là quyền chọn chuyển đổi vốn chủ sở hữu) được trình bày trong phần nợ phải trả.
Tổng giá trị ghi sổ cho các phần nợ phải trả và vốn chủ sở hữu khi ghi nhận ban đầu
bằng với giá trị hợp lý của công cụ tài chính.
4.20 Bù trừ các công cụ tài chính
Các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính chỉ được bù trừ với nhau và trình bày giá
trị thuần trên Bảng cân đối kế toán khi và chỉ khi Công ty:
 Có quyền hợp pháp để bù trừ giá trị đã được ghi nhận; và
 Có dự định thanh toán trên cơ sở thuần hoặc ghi nhận tài sản và thanh toán nợ phải
trả cùng một thời điểm.
4.21 Nghĩa vụ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước
Công ty có nghĩa vụ nộp cho Nhà nước Việt Nam:
 Thuế giá trị gia tăng: Theo phương pháp khấu trừ.
 Thuế thu nhập doanh nghiệp: Thuế suất 22%
Các loại thuế khác theo quy định hiện hành của Việt Nam.
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VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán
Đơn vị tính:......
Cuối năm

1. Tiền
- Tiền mặt
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn
- Tiền đang chuyển
Cộng

540.397.209
2.645.422.081
10.063.727
3.195.883.020

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

Cuối năm
Giá Giá trị Dự
gốc hợp lý phòng
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

Cuối năm
Giá gốc
Giá trị
ghi sổ
...
...

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
b1) 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

.800.0000.000

...
...
...
...
...
...
...

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;

Giá
gốc
...
...
...

.800.000.000

...
...
...
...
...
...
Cuối năm
Dự Giá trị
phòng hợp lý
...
...
...
...
...
...

Đầu năm
432.607.607
2.406.505.886
9.287.865
2.848.401.358

Đầu năm
Giá Giá trị Dự
gốc hợp lý phòng
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

Giá gốc
...

550.000.000 550.000.000

...
...
...
...
...
...
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...
...
...
...
...
...

Đầu năm
Giá Dự Giá trị
gốc phòng hợp lý
...
...
...
...
...
...
...
...
...

- 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.
- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do.

Đầu năm
Giá trị
ghi sổ
...

3. Phải thu của khách hàng

Cuối năm

a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn
-Đơn vị khách sạn sải gòn ban mê
-Công ty TNHH Du lịch Châu A Việt Nam
- Công ty TNHH Thái Hùng Ban Mê
- Công ty TNHH TMDV KS Toàn Lâm
- Dương Văn Ba
- Các khoản phải thu khách hàng khách
b) Phải thu của khách hàng dài hạn (tương tự ngắn hạn)

Đầu năm

3.567.229.478 3.657.492.156
2.065.822.671 2.787.343.461
199.390.000
227.540.000
330.755.930
642.608.695
141.156.400
219.608.000
610.496.477

c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối
tượng)

Cuối năm
Giá
Dự
trị
phòng
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

4. Phải thu khác
a) Ngắn hạn
- Phải thu về cổ phần hoá;
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;
- Phải thu người lao động;
- Ký cược, ký quỹ;
- Cho mượn;
- Các khoản chi hộ;
- Phải thu khác.

30.656.367

b) Dài hạn (tương tự các khoản mục ngắn hạn)
Cộng
5. Tài sản thiếu chờ xử lý (Chi tiết từng loại tài sản thiếu)

Giá
trị
...
...
...
...
...
...
...

Đầu năm
Dự
phòng
...
...
...
...
...
...
...

114.402.931

...

...

Cuối năm
Số
Giá
lượng
trị

Đầu năm
Số
Giá
lượng
trị

a) Tiền;
b) Hàng tồn kho;
c) TSCĐ;
d) Tài sản khác.
Cuối năm

6. Nợ xấu

Đầu năm

Giá
gốc

- Tổng 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 tổng số nợ quá hạn);
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi

Giá trị
đối
có thể tượng nợ
thu hồi
...
...
...

...
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...

...

Giá
gốc
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

Giá trị
đối
có thể tượng nợ
thu hồi
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

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.
Cộng

...
...

...

...

...

...

…

…

Cuối năm
Giá
Dự
gốc
phòng

7. Hàng tồn kho:

Giá
gốc

Đầu năm
Dự
phòng

- Hàng đang đi trên đường;
524.507.198
460.509.888
- Nguyên liệu, vật liệu;
64.210.555
66.105.810
- Công cụ, dụng cụ;
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;
- Thành phẩm;
695.020.305
1.320.278.476
- Hàng hóa;
- Hàng gửi bán;
- Hàng hóa kho bảo thuế.
1.283.738.058
1.846.894.174
Cộng
- 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 giảm giá hàng tồn kho.
Cuối năm
Giá
gốc

Giá trị
có thể
thu hồi
...
...
...
...
…
Cuối năm

8. Tài sản dở dang dài hạn
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
(Chi tiết cho từng loại, nêu lí do vì sao không hoàn thành trong một
chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường)
Cộng
b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ
10% trên tổng giá trị XDCB)
- Mua sắm;
- XDCB;
- Sửa chữa.
Cộng

Đầu năm
Giá
gốc

Giá trị
có thể
thu hồi
...
...
...
...
…
Đầu năm

...
...
...

...
...
...

…

…

9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:
Khoản mục
Nguyên giá
Số dư đầu năm
- Mua trong năm
- Đầu tư XDCB hoàn
thành
- Tăng khác
- Chuyển sang bất động
sản đầu tư
- Thanh lý, nhượng bán
- Giảm khác
Số dư cuối năm
Giá trị hao mòn lũy
kế

Nhà cửa, vật
kiến trúc

Máy móc,
thiết bị

Phương tiện
vận tải,
truyền dẫn

165.085.429.744

47.362.428.827
30.965.000

1.276.408.725

1.251.835.214

214.976.102.510
30.965.000
8.515.036.654

47.393.393.827

1.276.408.725

1.251.835.214

223.522.104.164

...

TSCĐ hữu
hình khác

8.515.036.654

173.600.466.398
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Tổng cộng

Số dư đầu năm
- Khấu hao trong năm
- Tăng khác
- Chuyển sang bất động
sản đầu tư
- Thanh lý, nhượng bán
- Giảm khác
Số dư cuối năm
Giá trị còn lại
- Tại ngày đầu năm
- Tại ngày cuối năm

21.348.347.605
4.929.419.459

13.886.875.532
4.442.466.496

1.276.408.725

1.069.473.927
82.156.029

37.581.105.789
9.454.041.984

26.277.767.064

18.329.342.028

1.276.408.725

1.151.629.956

47.035.147.773

143.737.082.139
147.322.699.334

33.475.553.295
29.064.051.799

182.361.286
100.205.258

177.394.996.721
176.486.956.391

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý;
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai;
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình.
10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:
Khoản mục
Nguyên giá
Số dư đầu năm
- Mua trong năm
- Tạo ra từ nội bộ DN
- Tăng do hợp nhất kinh doanh
- Tăng khác
- Thanh lý, nhượng bán
- Giảm khác
Số dư cuối năm
Giá trị hao mòn lũy kế
Số dư đầu năm
- Khấu 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

Quyền sử
dụng đất

Quyền phát
hành

Phần mềm máy
tính

...

TSCĐ vô
hình khác

Tổng cộng

32.000.000

51.279.000

83.279.000

32.000.000

51.279.000

83.279.000

32.000.000

51.2790.000

83.279.000

32.000.000

51.279.000

83.279.000

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để 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;
11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:
Khoản mục

Nhà cửa,
vật kiến
trúc

Máy
móc,
thiết
bị

Phương tiện
vận tải,
truyền
dẫn

Nguyên giá
Số dư đầu năm
- Thuê tài chính trong năm
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính
- Tăng khác
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính
- Giảm khác
Số dư cuối năm
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...

TSCĐ
hữu hình
khác

Tài sản
cố định
vô
hình

Tổng
cộng

Giá trị hao mòn lũy kế
Số dư đầu năm
- Khấu hao trong năm
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính
- Tăng khác
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính
- Giảm khác

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

Số dư cuối năm
Giá trị còn lại
- Tại ngày đầu năm
- Tại ngày cuối năm

* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm;
* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm;
* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản;

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:
Khoản mục
a) Bất động sản đầu tư cho thuê
Nguyên giá
- Quyền sử dụng đất
- Nhà
- Nhà và quyền sử dụng đất
- Cơ sở hạ tầng
Giá trị hao mòn lũy kế
- Quyền sử dụng đất
- Nhà
- Nhà và quyền sử dụng đất
- Cơ sở hạ tầng
Giá trị còn lại
- Quyền sử dụng đất
- Nhà
- Nhà và quyền sử dụng đất
- Cơ sở hạ tầng

Số
đầu năm

Tăng
trong năm

Giảm
trong năm

Số
cuối năm

12.131.503.074

12.131.503.074

12.131.503.074

12.131.503.074

5.449.661.788

501.849.828

5.449.661.788

501.849.828

6.681.841.286

6.681.841.286

b) Bất động sản đầu tư năm giữ
chờ 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
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5.951.511.616
5.951.511.616

6.179.991.458

6.179.991.458

- Quyền sử dụng đất
- Nhà
- Nhà và quyền sử dụng đất
- Cơ sở hạ tầng
Giá trị còn lại
- Quyền sử dụng đất
- 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 nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá;
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác.
Cuối năm

13. Chi phí trả trước
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;
- Chi phí đi vay;
- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn).
b) Dài hạn
- Chi phí thành lập doanh nghiệp
- Chi phí mua bảo hiểm;
- Công cụ dụng cụ dài hạn
Cộng

Đầu năm

6.634.388

23.871.876

1.236.188.305

733.105.667

1.242.822.693

756.977.543

14. Tài sản khác
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)

Cuối
năm
...

Đầu
năm
...

...

...

b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)
Cộng
15. Vay và nợ thuê tài chính

Giá
trị

Trong năm
Tăng
Giảm

Cuối năm
Số có
khả năng
trả nợ

a) Vay ngắn hạn

0

b) Vay dài hạn
Thời hạn 10 năm
Cộng

105.819.685.654105.819.685.654
105.819.685.654

0

105.819.685.654

11.484.068.861
11.484.068.861

Đầu năm
Giá
Số có
trị
khả năng
trả nợ

7.914.428.007

7.914.428.000 7.914.428.000

2.895.948.000
10.810.376.000

97.231.564.793 97.231.564.793
105.145.992.793

105.145.992.793

c) Các khoản nợ thuê tài chính
Thời hạn

Tổng khoản

Năm nay
Trả tiền

Trả nợ
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Năm trước
Tổng khoản
Trả tiền

Trả nợ

thanh toán tiền
thuê tài chính

lãi thuê

gốc

thanh toán tiền
thuê tài chính

gốc

lãi thuê

Từ 1 năm
trở xuống
Trên 1
năm đến
5 năm
Trên 5
năm
d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán

Cuối năm
Gốc
Lãi

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

...
...

Gốc

...
...

Cộng

Đầu năm
Lãi

...
...

...

...
...
...

đ) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan
Cuối năm

16. Phải trả người bán
Giá
Trị

a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn
Khách sạn Sài gòn bam Mê
Salon Dũng Phát
Công ty TNHH TM ĐT Phát triển Sài Gòn
Công ty THHH NGK Suntori Pesco VN
Công ty TNHH Thái Hùng Ban Mê
Công ty Tân Hoàn Mỹ
- Phải trả cho các đối tượng khác

Số có khả năng
trả nợ

1.331.629.468 1.331.629.468
134.000.000

b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết
tương tự ngắn hạn)
Cộng

134.000.000

75.515.503

75.515.503

385.107.545
142.748.708
795.856.507

385.107.545
142.748.708
795.856.507

...

...

...

...

2.864.857.721

2.864.857.721

Đầu năm

Giá
Trị

Số có khả năng
trả nợ

989.520.627
989.520.627
489.516.596
489.516.596
1.796.913.784 1.796.913.784
686.220.457
686.220.457

...

...

3.962.171.464

3.962.171.464

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

...

...

c) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết
cho từng đối tượng)
Đầu năm

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
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Số phải
nộp trong
năm

Số đã thực
nộp trong
năm

Cuối năm

Thuế GTGT hàng bán nội địa
Thuế Thu nhập cá nhân
Tiền thuê đất
Các loại thuế khác

195.632.649

4.324.624.175

4.103.170.660

417.086.164

4.184.623
951.766.249
1.015.982

30.813.109
2.140.398.750
60.325.933

35.680.227
2.126.092.500
67.440.890

0
966.072.499
8.130.939

1.152.599.503

6.556.161.967

6.332.384.277

1.391.289.602

341.672.081
2.264
22.044

49.244.736

49.244.736

Cộng
b) Phải thu
Thuế GTGT còn được khấu trừ
Thuế tiêu thụ đặc biệt
Các loại thuế khác
Thuế đất phi NN
Tiền thuê đất
Cộng

24.308

18. Chi phí phải trả
a) Ngắn hạn
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS
đã bán;
- Trích trước lãi vay phải trả
- Các khoản trích trước khác;

49.244.736

49.244.736

2.264
22.044
682.496
14.306.250

15.013.054

Cuối năm

Đầu năm

393.896.335

1.209.305.352

393.893.335

979.105.352
230.200.000

Cuối năm

Đầu năm

b) Dài hạn
- Lãi vay
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)
Cộng
19. Phải trả khác
a
a) Ngắn hạn
- Tài sản thừa chờ giải quyết;
- Kinh phí công đoàn;
- Bảo hiểm xã hội;
- Bảo hiểm y tế;
- Bảo hiểm thất nghiệp;
- Phải trả về cổ phần hoá;
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.
Cộng
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
- Các khoản phải trả, phải nộp khác
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191.438.187

191.359.989

218.116.934
28.787.498

152.161.504
10.481.932
29.308.200

1.129.002.211
1.567.344.830

1.383.082.584

77.229.000
77.229.000

74.325.000
74.325.000

999.770.959

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do
chưa thanh toán nợ quá hạn)
Cuối
năm
...
...
...
...
...
...
...
...

20. Doanh thu chưa thực hiện
a
a) Ngắn hạn
- Doanh thu nhận trước;
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.
Cộng
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)

Đầu
năm
...
...
...
...
...
...
...
...

c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết từng
khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện).
21. Trái phiếu phát hành
21.1. Trái phiếu thường (chi tiết theo từng loại)

Giá trị

a) Trái phiếu phát hành
- Loại phát hành theo mệnh giá;
- Loại phát hành có chiết khấu;
- Loại phát hành có phụ trội.
Cộng

...
...
…

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

Cuối năm
Lãi suất Kỳ hạn

...
...
…

…
…
…

Đầu năm
Giá trị Lãi suất Kỳ hạn

...
...
…

...
...
…

...

...

...

...

21.2. Trái phiếu chuyển đổi:
a. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ:
- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- 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 chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.
b. Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ:
- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- 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 chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.
c. Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:
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…
…
…

- Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; Số lượng cổ phiếu phát hành
thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu;
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở 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 chuyển đổi 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 chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- 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 chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.
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 nợ phải trả
- 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 phải trả
a
a) Ngắn hạn
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;
- Dự phòng tái cơ cấu;
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn
nguyên môi trường...)
Cộng
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)

Cuối
năm
...
...
...
...
...
...
...
...

Đầu
năm
...
...
...
...
...
...
...
...

24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả
a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

Cuối năm

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu
nhập hoãn lại
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm
thời được khấu trừ
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa
sử dụng
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế
chưa sử dụng
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

10

Đầu năm

…

…

…

…

…

…

…

…

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

…

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập
hoãn lại phải trả
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch
tạm thời chịu thuế
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại
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Cuối năm
…

…
Đầu năm
…

…

…

…

…

25. Vốn chủ sở hữu
a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu
Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu
Vèn ®Çu t- cña
chñ së h÷u

A
Số dư đầu năm trước
- Tăng vốn trong
năm trước
- Lãi trong
năm trước
- Tăng khác
- Giảm vốn trong
năm trước
- Lỗ trong năm
trước
- Giảm khác
Số dư đầu năm nay
- Tăng vốn trong
năm nay
- Lãi trong năm nay
- Tăng khác
- Giảm vốn trong
năm nay
- Lỗ trong năm nay
- Giảm khác
Số dư cuối năm nay

1

ThÆng dvèn cæ
phÇn

2

Quü ®Çu
t- ph¸t
triÔn

Vèn kh¸c
cña chñ
së h÷u

3

4

93.074.150.000

93.074.150.000

...

5

6

7

811.715.327

211.910.170

292.175.840

422.956.557

1

Chªn
h
lÖch
tû gi¸
hèi
®o¸i

211.046.387

422.956.557

93.074.150.000

Quü dù
phßng tµi
chÝnh

1.103.891.167

1.103.891.167

Cộng
Lîi nhuËn ch-a
ph©n phèi

8
-4.486.449.787

89.610.461.927

594.904.657
-7.612.792.567

-7.612.792.567

594.904.657

594.904.657

-12.694.147.008

81.906.850.716

20.603.233

20.603.233

-12.673.543.775

81.927.453.949

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

Cuối năm

- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)
- Vốn góp của các đối tượng khác

47.294.010.000
45.780.140.000

47.294.010.000
45.780.140.000

93.074.150.000

93.074.150.000

Cộng
c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức,
chia lợi nhuận
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
+ Vốn góp đầu năm
+ Vốn góp tăng trong năm
+ Vốn góp giảm trong năm
+ Vốn góp cuối năm
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia
d) Cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
+ Cổ phiếu phổ thông
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)
+ Cổ phiếu phổ thông
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
+ Cổ phiếu phổ thông
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :..............................

Đầu năm

Năm nay

Năm trước

...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...

Cuối năm

Đầu năm

9.307.415
9.307.415
9.307.415

9.307.415
9.307.415
9.307.415

9.307.415
9.307.415

9.307.415
9.307.415

đ) Cổ 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 cổ phiếu ưu đãi:..................
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:.......
e) Các quỹ của doanh nghiệp:
- Quỹ đầu tư phát triển;
422.956.557
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp; 1.103.891.167
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.
g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các
chuẩn mực kế toán cụ thể.
26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
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 quyết định

1

Năm nay

Năm trước

...

...

nào?...).
Năm nay

Năm trước

...

...

...

...

28. Nguồn kinh phí
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

Năm nay
...
(...)
...

Năm trước
...
(...)
...

29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán

Cuối năm

Đầu năm

...

...

...
...
...

...
...
...

27. Chênh lệch tỷ giá
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang
VND
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nói rõ
nguyên nhân)

a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của
hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn
- Từ 1 năm trở xuống;
- Trên 1 năm đến 5 năm;
- Trên 5 năm;

b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách,
phẩm chất của từng loại tài sản tại thời điểm cuối kỳ.
- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số
lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ.
- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết
về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất từng loại hàng hoá;
c) Ngoại tệ các loại: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo
nguyên tệ. Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và quốc tế Ounce,
thuyết minh giá trị tính theo USD.
d) Kim khí quý, đá quý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính
quốc tế) và chủng loại các loại kim khí quý, đá quý.
đ) Nợ khó đòi đã xử lý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ và VND) các
khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã
xoá sổ kế toán nợ khó đòi.
e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán
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30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình.
VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh
doanh
Đơn vị tính:.............
Năm nay
Năm trước
82.715.903.040
68.762.873.441
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
82.715.903.040

a) Doanh thu
14.908.918.707
- Doanh thu bán hàng;
67.091.645.069
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;
- Doanh thu hợp đồng xây dựng;
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;
...
+ Tổng doanh thu luỹ kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến
thời điểm lập Báo cáo tài chính.
82.715.903.040
Cộng
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng).

68.762.873.441
12.350.400.532
56.412.472.909

...
68.762.873.441

c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền
nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác
biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ 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 khoản giảm trừ doanh thu
Trong đó:
- Chiết khấu thương mại;
- Giảm giá hàng bán;
- Hàng bán bị trả lại.
3. Giá vốn hàng bán
- Giá vốn của hàng hóa đã bán;
- Giá vốn của thành phẩm đã bán;
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá, thành phẩm bất động sản
đã bán bao gồm:
+ Hạng mục chi phí trích trước;
+ Giá trị trích trước vào 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 Bất động sản 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.
Cộng
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...

...

...
...
...

...
...
...

Năm nay

Năm trước

14.177.442.559

11.790.925.156

54.132.971.328

48.244.243.724

68.310.413.887

60.035.168.880

4. Doanh thu 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 trả 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;
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;
- 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 sản;
- Tiền phạt thu được;
- Thuế được 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
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ
Chi phí nhân viên quản lý
Chi phí tiền thuê đất và thuế đất và lệ phí
- Các khoản chi phí QLDN khác.
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ
- Chi phí nhân viên
- Các khoản chi phí bán hàng khác.
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh
nghiệp
- 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.
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Năm nay

Năm trước

86.296.338

97.367.805

47.904.800

40.319.569

503.382.400
637.583.538

137.687.374

Năm nay

Năm trước

7.621.766.609

9.117.811.377

7.621.766.609

9.117.811.377

Năm nay

Năm trước

937.172.812

135.327.530

937.172.812

135.327.530

Năm nay

Năm trước

27.131.774
27.131.774

84.800.000
40.856.737
125.656.737

Năm nay

Năm trước

7.396.263.138
2.663.219.596
2.449.761.783
2.283.281.759

6.502.456.199
2.373.576.276
1.314.885.025
2.813.994.898

914.480.749
847.319.612
67.161.137

867.587.719
785.787.379
81.800.340

9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố
- 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.
Cộng

17.709.408.038
15.684.120.855
9.955.891.812
10.330.931.428
8.763.363.082

15.095.161.557
14.381.680.035
9.952.906.663
9.012.795.145
7.171.744.242

62.443.715.215

55.614.287.642

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế
năm hiện hành
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước
vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Năm nay
…

Năm trước
…

…

…

…

…

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản
chênh lệch tạm thời phải chịu thuế;
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn
nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại;
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các
khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ;
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các
khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng;
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc
hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả;
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

Năm nay
…

Năm trước
…

…

…

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

…

…

VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai
Năm nay
Năm trước
- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc
thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính;
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;
…
…
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;
…
…
- Các giao dịch phi tiền tệ khác
2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng: Trình bày giá trị và lý
do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử
dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.
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 và REPO chứng khoán;
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