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Tài sản

Mã số

Thuyết
minh

Số cuối kỳ

Số đầu kỳ

A. Tài sản ngắn hạn

100

94.816.556.329

130.789.415.045

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

110

5.819.063.327

13.585.208.731

1. Tiền

111

5.819.063.327

13.585.208.731

57.665.081.595

87.842.006.062

V.03

55.256.977.386
2.398.104.209

39.193.631.730
36.648.374.332

V.04

10.000.000

12.000.000.000

30.836.078.403

29.077.646.653

30.836.078.403

29.077.646.653

496.333.004

284.553.599

225.195.053

187.561.503

V.01

II. Các khoản phải thu ngắn hạn

130

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn
4. Phải thu ngắn hạn khác

131
132
135
136

III. Hàng tồn kho

140

1. Hàng tồn kho

141

IV. Tài sản ngắn hạn khác

150

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

151

2. Thuế GTGT được khấu trừ

152

271.137.951

96.992.096

B. Tài sản dài hạn

200

46.294.332.704

46.678.568.747

I. Tài sản cố định

220

6.188.555.181

6.569.513.424

1. Tài sản cố định hữu hình
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế

221
222
223

V.07

6.188.555.181
8.620.041.454
(2.431.486.273)

6.569.513.424
8.620.041.454
(2.050.528.030

II. Đầu tư tài chính dài hạn

250

V.08

37.500.000.000

37.500.000.000

1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

252

36.000.000.000

36.000.000.000

2.Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

253

1.500.000.000

1.500.000.000

III. Tài sản dài hạn khác

260

2.605.777.523

2.609.055.323

1. Chi phí trả trước dài hạn

261

2.605.777.523

2.609.055.323

Tổng cộng tài sản

270

141.110.889.033

177.467.983.792

V.02

V.05

V.06.1

V.06.2
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Thông tin về Công ty
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam (“Công ty”) tiền thân là Công
ty TNHH Xuất nhập khẩu và Đầu tư thương mại Việt Nam thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh số 0102032308 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 4 tháng 10 năm
2007. Sau khi chuyển đổi, Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số
0103035143 ngày 23 tháng 2 năm 2009 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Trong quá
trình hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (sau này là Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp) của Công ty đã được điều chỉnh như sau:
1.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp
điều chỉnh
Lần 1 số 0103035143 ngày 1 tháng 2 năm 2010

Nội dung điều chỉnh
Bổ sung ngành nghề kinh doanh và tăng vốn
điều lệ

Lần 2 số 0102382580 ngày 4 tháng 8 năm 2010

Cấp lại mã số doanh nghiệp và bổ sung thông
tin về địa điểm kinh doanh số 2

Lần 3 số 0102382580 ngày 20 tháng 12 năm 2010

Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

Lần 4 số 0102382580 ngày 19 tháng 11 năm 2012

Bổ sung ngành nghề kinh doanh và thông tin về
địa điểm kinh doanh

Lần 5 số 0102382580 ngày 5 tháng 9 năm 2013

Bổ sung ngành nghề kinh doanh và tăng vốn
điều lệ

Lần 6 số 0102382580 ngày 22 tháng 9 năm 2014

Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Lần 7 số 0102382580 ngày 29 tháng 9 năm 2014

Bổ sung thông tin về địa điểm kinh doanh

Lần 8 số 0102382580 ngày 16 tháng 10 năm 2014

Bổ sung ngành nghề kinh doanh và tăng vốn
điều lệ

Lần 9 số 0102382580 ngày 30 tháng 1 năm 2015

Bổ sung ngành nghề kinh doanh và tăng vốn
điều lệ

Vốn điều lệ của Công ty ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 80 tỷ đồng.
Ngày 27 tháng 10 năm 2015, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ban hành Quyết định số
690/QĐ-SGDHN về việc cho công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam
niêm yết 8.000.000 cổ phiếu tại HNX với mã chứng khoán là MBG.
Trụ sở chính của Công ty đặt tại số nhà 906 Nguyễn Khoái, tổ 10, phường Thanh Trì, quận Hoàng
Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Địa chỉ văn phòng của Công ty đặt tại số nhà 908 Nguyễn Khoái, tổ 10, phường Thanh Trì, quận
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Nhà máy sản xuất số 1 của Công ty đặt tại số 2, ngõ 55, ngách 42, phố Thanh Lân, phường Thanh
Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Nhà máy sản xuất số 2 của Công ty đặt tại số 42 Cầu Bươu, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành
phố Hà Nội, Việt Nam.
Chi nhánh của Công ty đặt tại số 158/C36 đường Phan Anh, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú,
thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Trong năm, hoạt động chủ yếu của Công ty là sản xuất thiết bị chiếu sáng, đèn trang trí gỗ, kim loại,
thiết bị điện mang thương hiệu “MAXXBAU”; sản xuất tủ điện công nghiệp và dân dụng, gia công
thang máng cáp và các sản phẩm từ kim loại; thi công xây dựng, thiết kế, giám sát các công trình dân
dụng, công nghiệp, cơ điện, hoàn thiện nội thất; kinh doanh vật liệu xây dựng, thiết bị y tế….
Cổ phiếu của Công ty hiện đang được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo Quyết
định số 690/QD - SGDHN ngày 27/10/2015 do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cấp.
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Đơn vị tính: đồng Việt Nam
2.
Tóm tắt những chính sách kế toán chủ yếu
Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.
2.1. Cơ sở lập báo cáo

Báo cáo tài chính được lập bằng đồng Việt Nam (“VND”), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các
nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung tại Việt Nam. Các nguyên tắc này bao gồm các quy định
tại các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam và các quy định về kế toán hiện
hành tại Việt Nam. Do đó, bảng cân đối kế toán và các báo cáo liên quan về kết quả hoạt động kinh
doanh và lưu chuyển tiền tệ và việc sử dụng chúng không được lập cho những người không được
thông tin về các thủ tục, nguyên tắc và phương pháp kế toán của Việt Nam, và hơn nữa, không nhằm
mục đích phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ, phù hợp
với các nguyên tắc và phương pháp kế toán được thừa nhận chung ở các nước và thể chế khác
ngoài Việt Nam.
2.2. Áp dụng Luật Kế toán và các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam

a)

Luật Kế toán

Trong năm, Công ty đã tuân thủ Luật Kế toán ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2003 và Nghị định kèm
theo số 129/2004/NĐ-CP ban hành ngày 31 tháng 5 năm 2004 của Chính Phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh.
b)

Chuẩn mực Kế toán Việt Nam

Trong năm, Công ty đã áp dụng Chế độ Kế toán Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TTBTC ngày 22 tháng 12 năm 2014, và trong phạm vi liên quan, các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam do
Bộ Tài chính ban hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện.
2.3. Nguyên tắc ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền

a)

Nguyên tắc xác định các khoản tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

Tiền mặt là khoản tiền tồn tại quỹ của Công ty tại ngày kết thúc năm tài chính.
Tiền gửi ngân hàng là các khoản gửi không kỳ hạn của Công ty tại các ngân hàng được phép hoạt
động hợp pháp tại Việt Nam tại ngày kết thúc năm tài chính.
b)

Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền

Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi không quá 3 tháng kể
từ ngày đầu tư có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro
trong việc chuyển đổi thành tiền tại thời điểm báo cáo.
2.4. Công cụ tài chính

Trong năm, Công ty đã áp dụng quy định tại Thông tư 210/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành
ngày 6 tháng 11 năm 2009 về hướng dẫn áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế về trình
bày báo cáo tài chính và thuyết minh thông tin đối với công cụ tài chính (“Thông tư 210”). Theo đó,
các chính sách kế toán về việc ghi nhận, xác định và trình bày các khoản mục tài sản và công nợ tài
chính được thể hiện trong phần Thuyết minh này hoặc các Thuyết minh về các khoản mục liên quan
trong báo cáo tài chính này.
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Các công cụ tài chính được phân loại như tài sản, các khoản nợ phải trả tài chính hoặc vốn chủ sở
hữu phù hợp với những điều khoản ràng buộc trong hợp đồng hoặc các thỏa thuận tương tự. Tiền lãi,
cổ tức, lợi nhuận, các khoản lỗ và lãi có liên quan đến công cụ tài chính hoặc cấu phần của nó mà là
nợ tài chính phải trả được ghi nhận là thu nhập hoặc chi phí trong báo cáo kết quả hoạt động kinh
doanh. Cổ tức, lợi nhuận trả cho các cổ đông được ghi giảm trực tiếp vào vốn chủ sở hữu. Trường
hợp cổ phiếu ưu đãi được phân loại là nợ phải trả thì khoản phải trả về cổ tức cho các cổ đông của cổ
phiếu ưu đãi đó được ghi nhận vào chi phí trong kỳ. Các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính
được bù trừ và giá trị thuần sẽ được trình bày trên báo cáo tài chính nếu, và chỉ nếu, đơn vị có quyền
hợp pháp thi hành việc bù trừ các khoản đã được ghi nhận này và có ý định bù trừ trên cơ sở thuần,
hoặc thu được các tài sản và thanh toán nợ phải trả tại cùng một thời điểm.
Cụ thể:
i)

Công cụ tài chính - Ghi nhận ban đầu và trình bày

-

Tài sản tài chính
Cho mục đích trình bày trong các báo cáo tài chính, tài sản tài chính được phân loại một cách
phù hợp thành các nhóm sau: tài sản tài chính được ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua Báo
cáo kết quả hoạt động kinh doanh, các khoản cho vay và phải thu, các khoản đầu tư giữ đến
ngày đáo hạn và tài sản tài chính sẵn sàng để bán.

-

Nợ phải trả tài chính
Cho mục đích trình bày trong các báo cáo tài chính, nợ phải trả tài chính được phân loại một
cách phù hợp thành các khoản nợ phải trả tài chính được ghi nhận theo giá trị phân bổ thông qua
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
Tại thời điểm ghi nhận lần đầu, tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính được ghi nhận theo
nguyên giá cộng với chi phí giao dịch trực tiếp liên quan đến việc phát hành.

ii)

Giá trị sau khi ghi nhận ban đầu
Hiện tại không có hướng dẫn về việc xác định lại giá trị của các công cụ tài chính sau khi ghi
nhận ban đầu. Do đó, giá trị sau khi nhận ban đầu của các công cụ tài chính đang được phản
ánh theo giá gốc.

2.5. Các khoản phải thu
Các khoản phải thu được phản ánh theo giá trị ước tính có thể thu hồi sau khi trừ đi dự phòng các
khoản phải thu khó đòi. Dự phòng phải thu khó đòi được lập dựa vào đánh giá của Ban Giám đốc về
các khoản nợ không có khả năng thu hồi.
Các khoản phải thu khách hàng, trả trước người bán, phải thu nội bộ, phải thu theo tiến độ kế hoạch
hợp đồng xây dựng, và các khoản phải thu khác tại thời điểm báo cáo:

-

Nếu có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán dưới một năm hoặc một chu kỳ sản xuất kinh doanh
được phân loại là tài sản ngắn hạn;

-

Nếu có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán trên một năm hoặc một chu kỳ sản xuất kinh doanh được
phân loại là tài sản dài hạn.

Tăng hoặc giảm số dư tài khoản dự phòng được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ.
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2.6. Hàng tồn kho

Hàng tồn kho, bao gồm cả sản phẩm dở dang, được đánh giá theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá
trị thuần có thể thực hiện được, sau khi lập dự phòng cho các loại hàng hư hỏng, lỗi thời. Giá gốc
hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh
để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá trị thuần có thể thực hiện là giá bán
trong quá trình hoạt động kinh doanh bình thường trừ các chi phí tiếp thị và phân phối sản phẩm.
Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho. Giá vốn hàng tồn
kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.
2.7. Tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định hữu hình được phản ánh theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế. Khi tài sản
được bán, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế của tài sản được loại khỏi tài khoản và lãi lỗ phát sinh
từ việc thanh lý tài sản được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
Nguyên giá của tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua của tài sản, thuế nhập khẩu, các khoản
thuế trực thu và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái và vị trí sẵn sàng sử
dụng. Các chi phí phát sinh sau khi tài sản cố định hữu hình đã được đưa vào sử dụng, như chi phí
sửa chữa, bảo dưỡng và đại tu, thường được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh trong kỳ.
Trong trường hợp có thể chứng minh một cách rõ ràng là các chi phí này làm tăng lợi ích kinh tế
tương lai ước tính thu được từ việc sử dụng tài sản cố định hữu hình vượt quá tiêu chuẩn hoạt động
đánh giá ban đầu của tài sản, thì các chi phí này được vốn hóa làm tăng nguyên giá của tài sản cố
định hữu hình.
Khấu hao tài sản cố định hữu hình được trích theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời gian
hữu dụng ước tính của các tài sản như sau:
Số năm khấu hao
2-6
5-6
3

Tài sản
Máy móc, thiết bị
Phương tiện vận tải
Thiết bị dụng cụ quản lý
2.8. Các khoản đầu tư
a)

Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

Các khoản đầu tư vào các công ty liên kết mà trong đó Công ty có ảnh hưởng đáng kể được trình bày
theo phương pháp giá gốc.
Các khoản đầu tư vào các công ty liên doanh mà trong đó Công ty có quyền đồng kiểm soát được
trình bày theo phương pháp giá gốc.
Các khoản phân phối lợi nhuận mà Công ty nhận được từ số lợi nhuận lũy kế của công ty liên kết, liên
doanh sau ngày Công ty nắm quyền kiểm soát được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh
doanh của Công ty. Các khoản phân phối khác được xem như phần thu hồi của các khoản đầu tư và
được trừ vào giá trị đầu tư. Các khoản cổ tức nhận được bằng cổ phiếu chỉ được ghi nhận tăng số
lượng cổ phần mà không hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh.
b)

Dự phòng giảm giá trị các khoản chứng khoán kinh doanh và các khoản đầu tư góp vốn

Dự phòng được lập cho việc giảm giá trị của các khoản chứng khoán kinh doanh và các khoản đầu tư
góp vốn vào đơn vị khác vào ngày kết thúc kỳ kế toán theo hướng dẫn của Thông tư số 228/2009/TTBTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 7 tháng 12 năm 2009 và Thông tư số 89/2013/TT-BTC do Bộ Tài
chính ban hành ngày 26 tháng 6 năm 2013. Tăng hoặc giảm số dư tài khoản dự phòng được hạch
toán vào chi phí tài chính trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

9

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam
Báo cáo Tài chính cho giai đoạn
từ ngày 01 tháng 07 đến ngày 30 tháng 09 năm 2016

Đơn vị tính: đồng Việt Nam
2.9. Chi phí đi vay
Chi phí đi vay gồm: lãi tiền vay ngắn hạn, lãi tiền vay dài hạn, kể cả lãi tiền vay trên các khoản thấu
chi.
Chi phí đi vay được hạch toán như chi phí phát sinh trong kỳ ngoại trừ các khoản được vốn hóa. Chi
phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào
giá trị của tài sản đó (được vốn hóa vào nguyên giá tài sản đó). Chi phí đi vay được vốn hóa khi Công
ty chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó và chi phí đi vay có thể xác
định được một cách đáng tin cậy.
Tài sản dở dang là tài sản đang trong quá trình đầu tư xây dựng và tài sản đang trong quá trình sản
xuất cần có một thời gian đủ dài (trên 12 tháng) để có thể đưa vào sử dụng theo mục đích định trước
hoặc để bán.
2.10. Chi phí chờ phân bổ và chi phí trả trước dài hạn
Chi phí chờ phân bổ được trình bày ở khoản mục chi phí trả trước ngắn hạn hoặc chi phí trả trước dài
hạn trên bảng cân đối kế toán. Các khoản mục này được phân bổ trong thời gian trả trước của chi phí
hoặc trong khoảng thời gian mà lợi ích kinh tế dự kiến được tạo ra.
Các loại chi phí sau đây được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ vào kết quả hoạt
động kinh doanh trong thời gian từ 1,5 đến 5 năm:
-

Chi phí cải tạo văn phòng;
Đồ dùng, thiết bị văn phòng;
Công cụ, dụng cụ xuất dùng với giá trị lớn.

2.11. Các khoản phải trả người bán
Các khoản phải trả người bán bao gồm các khoản phải trả cho nhà cung cấp tài sản, vật tư, hàng
hóa, dịch vụ... được theo dõi chi tiết cho từng đối tượng phải trả. Trong trường hợp vật tư, hàng hóa,
dịch vụ đã nhận nhưng đến cuối kỳ vẫn chưa có hóa đơn thì kế toán sử dụng giá tạm tính để ghi sổ trị
giá các khoản phải trả và hàng nhập chưa có hóa đơn này. Sau đó kế toán thực hiện điều chỉnh theo
giá thực tế khi đã có hóa đơn.
Các khoản chiết khấu thanh toán, giảm giá hàng bán của người bán được hạch toán tương ứng với
khoản phải trả có liên quan để ghi giảm số nợ phải trả phát sinh ban đầu.
2.12. Thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế thu nhập doanh nghiệp trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm tài chính bao gồm
thuế thu nhập phải trả trong năm và thuế thu nhập hoãn lại.
Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành thể hiện số thuế phải nộp trong năm tài chính theo thuế suất
được áp dụng vào ngày kết thúc năm tài chính và bất kỳ bút toán điều chỉnh đối với số thuế phải nộp
của năm trước.
Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác định theo phương pháp ghi nợ phải trả trên bảng cân
đối kế toán dựa trên số chênh lệch tạm thời giữa cơ sở tính thuế của tài sản và công nợ với giá trị sổ
sách của các khoản mục này. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả được
xác định theo thuế suất dự kiến sẽ áp dụng trong năm tài chính mà tài sản thuế thu nhập hoãn lại
được thu hồi hay thuế thu nhập hoãn lại phải trả dựa trên mức thuế suất có hiệu lực vào ngày kết
thúc năm tài chính.
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận cho các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ và số
lỗ thuế chưa sử dụng trong phạm vi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để sử dụng
các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ và số lỗ tính thuế chưa sử dụng đó.
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Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập hoãn lại được xem xét vào ngày kết thúc năm tài chính và
được giảm đến mức chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế cho phép sử dụng một phần hoặc toàn bộ
tài sản thuế thu nhập hoãn lại.
2.13. Nguồn vốn chủ sở hữu
a)

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu Công ty được ghi nhận theo giá trị thực góp.
b)

Cổ phiếu quỹ

Khi cổ phần trong vốn chủ sở hữu được mua lại, khoản tiền trả bao gồm cả các chi phí liên quan đến
giao dịch được ghi nhận như là một thay đổi trong vốn chủ sở hữu. Các cổ phần mua lại được phân
loại là các cổ phiếu quỹ và được phản ánh là một khoản giảm trừ trong vốn chủ sở hữu.
c)

Ghi nhận cổ tức

Các cổ tức trả cho các cổ phần ưu đãi phải hoàn trả được ghi nhận là một khoản nợ phải trả trên cơ
sở dồn tích. Các cổ tức khác được ghi nhận là nợ phải trả trong kỳ cổ tức được công bố.
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp có thể được chia cho các cổ đông sau khi được Đại hội cổ
đông phê duyệt và sau khi đã trích lập các quỹ dự phòng theo Điều lệ Công ty và các quy định của
pháp luật Việt Nam. Cổ tức được công bố từ phần lợi nhuận chưa phân phối dựa trên tỷ lệ sở hữu
hợp pháp của từng cổ đông.
2.14. Ghi nhận doanh thu
Doanh thu được ghi nhận khi Công ty có khả năng nhận được các lợi ích kinh tế có thể xác định được
một cách chắc chắn. Các điều kiện ghi nhận cụ thể sau đây cũng phải được đáp ứng trước khi ghi
nhận doanh thu:
a)

Doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu hàng hóa
đã được chuyển sang người mua.
b)

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Khi có thể xác định được kết quả hợp đồng một cách chắc chắn, doanh thu sẽ được ghi nhận dựa
vào mức độ hoàn thành công việc. Nếu không thể xác định được kết quả hợp đồng một cách chắc
chắn, doanh thu sẽ chỉ được ghi nhận ở mức có thể thu hồi được các chi phí đã được ghi nhận.
c)

Tiền lãi, bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia

Tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty có khả năng thu
được lợi ích kinh tế từ các giao dịch tương ứng và doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.
Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất từng kỳ. Tiền bản quyền được ghi nhận trên cơ
sở dồn tích phù hợp với hợp đồng. Cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi cổ đông được
quyền nhận cổ tức hoặc các bên tham gia góp vốn được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.
2.15. Hợp đồng xây dựng
a)

Doanh thu của hợp đồng xây dựng bao gồm:

(i)

Doanh thu ban đầu được ghi trong hợp đồng; và

(ii)

Các khoản tăng, giảm khi thực hiện hợp đồng, các khoản tiền thưởng và các khoản thanh toán
khác nếu các khoản này có khả năng làm thay đổi doanh thu, và có thể xác định được một cách
đáng tin cậy.
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Doanh thu của hợp đồng xây dựng được xác định bằng giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ
thu được. Căn cứ để xác định doanh thu từ hợp đồng xây dựng là khối lượng công việc hoàn thành
theo công trình hoặc hạng mục công trình và đơn giá hợp đồng mới nhất được duyệt. Khối lượng
công việc hoàn thành là khối lượng đã được chủ đầu tư hoặc đại diện chủ đầu tư xác nhận thông qua
Biên bản nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành, hoặc Bảng tổng hợp giá trị thanh toán khối lượng
xây lắp hoàn thành, hoặc Bảng tổng hợp khối lượng xây lắp hoàn thành v.v.
b)

Chi phí của hợp đồng xây dựng bao gồm:

(i)

Chi phí liên quan trực tiếp đến từng hợp đồng;

(ii)

Chi phí chung liên quan đến hoạt động của các hợp đồng và có thể phân bổ cho từng hợp đồng
cụ thể (bao gồm cả chi phí đi vay nếu thỏa mãn các điều kiện chi phí đi vay được vốn hóa theo
quy định);

(iii)

Các chi phí khác có thể thu lại từ khách hàng theo các điều khoản của hợp đồng.

c)

Ghi nhận doanh thu và chi phí của hợp đồng xây dựng:

(i)

Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch, khi
kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được ước tính một cách đáng tin cậy, thì doanh thu và
chi phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành do
nhà thầu tự xác định vào ngày lập báo cáo tài chính.

(ii)

Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo giá trị khối lượng thực
hiện, khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được xác định một cách đáng tin cậy và được
khách hàng xác nhận, thì doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương
ứng với phần công việc đã hoàn thành được khách hàng xác nhận trong kỳ.

(iii)

Khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng không thể ước tính một cách đáng tin cậy, thì doanh
thu chỉ được ghi nhận tương ứng với chi phí của hợp đồng đã phát sinh mà việc hoàn trả là
tương đối chắc chắn. Chi phí của hợp đồng chỉ được ghi nhận là chi phí trong kỳ khi các chi phí
này đã phát sinh.

d)

Ghi nhận các khoản phải thu, phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng:

(i)

Các khoản phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng là giá trị khoản phải thu đã phát
hành hóa đơn, tại thời điểm báo cáo, theo hợp đồng xây dựng đã ký trong đó quy định nhà thầu
được thanh toán theo tiến độ kế hoạch.

(ii)

Các khoản phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng là giá trị khoản phải trả đã nhận
được hóa đơn, tại thời điểm báo cáo của nhà thầu, khi hợp đồng xây dựng đã ký quy định nhà
thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch.

(iii)

Số tiền chênh lệch giữa tổng doanh thu lũy kế của một hợp đồng xây dựng đã được ghi nhận
cho đến thời điểm báo cáo và khoản tiền lũy kế ghi trên hóa đơn thanh toán theo tiến độ đến
cùng thời điểm được ghi nhận là khoản phải thu/phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây
dựng trên bản cân đối kế toán.

2.16. Thuê hoạt động
Các khoản thanh toán cho thuê hoạt động được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời hạn của hợp đồng thuê.
2.17. Các bên liên quan
Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối
với bên kia trong việc ra quyết định về các chính sách tài chính và hoạt động.
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2.18. Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc niên độ kế toán
Các sự kiện phát sinh sau ngày khóa sổ kế toán mà cung cấp thêm thông tin về tình hình tài chính của
Công ty tại ngày khóa sổ kế toán (“các sự kiện điều chỉnh”) được phản ánh trên báo cáo tài chính. Các
sự kiện phát sinh sau ngày khóa sổ kế toán không phải là các sự kiện điều chỉnh được trình bày trên
thuyết minh báo cáo tài chính nếu trọng yếu.
2.19. Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán, như được định nghĩa trong Hệ thống Kế toán Việt Nam, được
trình bày ở các thuyết minh thích hợp của các báo cáo tài chính này.
2.20. Số dư bằng không
Các khoản mục hay số dư được quy định trong các mẫu báo cáo của Hệ thống Kế toán Việt Nam không
thể hiện trên các báo cáo tài chính thì được hiểu là có số dư bằng không.

2.21. Phân loại lại
Một số khoản mục trong báo cáo tài chính năm trước đã được phân loại lại cho phù hợp với sự trình bày
của báo cáo tài chính năm nay.
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3. Tiền và các khoản tương đương tiền
Nội dung

Cuối kỳ

Tiền mặt
Tiền gửi ngân hàng
Cộng

Đầu kỳ

4.150.056.403
1.669.006.924

4.621.779.823
8.963.428.908

5.819.063.327

13.585.208.731

3.1 Số tiền vay thực thu trong kỳ
Nội dung

Quý III/2016

Quý III/2015

0

4.753.000.000

Tiền thu từ đi vay theo khế ước thông thường

3.2 Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ
Nội dung

Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường

4.

Quý III/2016

Quý III/2015

4.060.696.500

4.043.209.000

Phải thu của khách hàng
Cuối kỳ

Đầu kỳ

a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn
Công ty Cổ phần Thiết bị Chiếu sáng Ánh Sao
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CTGT 248
Công ty Cổ phần đầu tư PTS
Công ty TNHH Quang Ngân Việt Nam
Công ty TNHH thương mại và kỹ thuật Việt Dũng
Công ty Cổ phần thép và thương mại Hà Nội
Công ty TNHH sản xuất và thương mại HIKASU Việt Nam
Công ty Cổ phần KOSY
Công ty Cổ phần nội thất Hòa Phát
Công ty Cổ phần Công nghệ Quốc Gia
Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Tùng
Các khách hàng khác

0
58.058.000
927.300.000
0
0
2.261.159.370
6.709.978.370
18.143.949.824
1.654.657.607
9.862.426.058
2.361.792.282
13.277.655.875

39.193.631.730
4.735.810.403
1.850.464.969
4.950.603.735
11.527.884.720
1.018.969.600
0
0
0
0
0
0
15.109.898.303

Tổng cộng

55.256.977.386

39.193.631.730

Nội dung

5. Trả trước cho người bán
Cuối kỳ

Nội dung
Trả trước cho người bán ngắn hạn

Đầu kỳ

Công ty TNHH XNK Nguyễn Xuân

0

30.000.000.000

Công ty TNHH Quang Ngân Việt Nam

0

6.260.656.111

2.000.000.000

0

398.104.209

387.718.221

2.398.104.209

36.648.374.332

Công ty Cổ phần EUROWINDOW
Trả trước cho người bán khác
Tổng cộng
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6.

Hàng tồn kho

Giá gốc

Nguyên liệu, vật liệu
Thành phẩm
Hàng hoá

Giá gốc

Dự phòng

Dự phòng

21.268.764.715
3.335.584.319
6.231.729.369

-

17.570.066.291
2.168.075.339
9.339.505.023

-

30.836.078.403

-

29.077.646.653

-

Cộng

7.

Đầu kỳ

Cuối kỳ

Nội dung

Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình
Máy móc,
thiết bị

Phương tiện
vận tải

Thiết bị,
dụng cụ quản lý

Tổng cộng

Số dư đầu kỳ
Mua mới trong kỳ
Giảm trong kỳ

5.178.725.929

1.236.528.233

154.259.262

6.569.513.424

Số dư cuối kỳ

5.178.725.929

1.236.528.233

154.259.262

6.569.513.424

Số dư đầu kỳ
Khấu hao trong kỳ
Giảm trong kỳ

1.672.990.736

299.254.329

78.282.965

2.050.528.030

291.666.666

74.874.912

14.416.665

380.958.243

Số dư cuối kỳ

1.964.657.402

374.129.241

92.699.630

2.431.486.273

Giá trị còn lại

4.887.059.263

1.161.653.321

139.842.597

6.188.555.181

Số dư đầu kỳ

5.178.725.929

1.236.528.233

154.259.262

6.569.513.424

Số dư cuối kỳ

4.887.059.263

1.161.653.321

139.842.597

6.188.555.181

Nội dung
Nguyên giá

Giá trị hao mòn lũy kế

-

Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: Không có.

-

Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý: Không có

8.

Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
Đầu kỳ

Cuối kỳ
Nội dung

Tỷ lệ
sở hữu

Giá gốc

Dự
phòng

Giá trị hợp lý

Giá gốc

Dự
phòng

Giá trị hợp lý

Công ty Cổ phần
Hưng Thịnh
30%
Phát Việt Nam

24.000.000.000

-

24.000.000.000

24.000.000.000

-

24.000.000.000

Công ty Cổ phần
MBG Công nghệ 40%
và Truyền thông

12.000.000.000

-

12.000.000.000

12.000.000.000

-

12.000.000.000

1.500.000.000

-

1.500.000.000

-

-

-

37.500.000.000

-

37.500.000.000

36.000.000.000

-

36.000.000.000

Công ty TNHH
MBG Long An

Tổng cộng

15%
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Chi tiết khoản đầu tư vào công ty liên doanh liên kết:
Địa chỉ

Tên công ty

Vốn điều lệ

Tỷ lệ góp
vốn (%)

Tỷ lệ biểu
quyết (%)

Tình hình hoạt
động

Công ty CP
MBG công
nghệ và truyền
thông

906 , Đường
Nguyễn Khoái ,
Thanh Trì- Hoàng
Mai – Hà Nội

30.000.000.000

45

45

Đầu tư sàn giao
dịch thương mại
điện tử

Công ty CP
Hưng Thịnh
Phát Việt Nam

2 Ngách 55 ngõ 42
Thanh Lân , Hà Nội

80.000.000.000

30

30

Kinh doanh thiết
bị máy móc

10.000.000.000

15

15

Công ty TNHH
MBG Long An

Ấp Tân Bình,Xã Hòa
Khánh Tây, Huyện
Đức Hòa, Tỉnh Long
An

Kinh doanh
thương mại

9. Chi phí trả trước
9.1. Chi phí trả trước ngắn hạn
Cuối kỳ

Đầu kỳ

161.445.052
33.750.000
30.000.001

70.061.502
67.500.000
50.000.001

225.195.053

187.561.503

Nội dung

Đồ dùng văn phòng
Đồng phục cho nhân viên
Phí kiểm toán năm 2015 & 2014
Cộng

9.2. Chi phí trả trước dài hạn
Cuối kỳ

Nội dung

Công cụ dụng cụ xuất dùng
Sửa chữa văn phòng, nhà xưởng

Đầu năm

102.801.115
2.502.976.408

Cộng

135.094.829
2.473.960.494

2.605.777.523

2.609.055.323

10. Vay ngắn hạn và vay dài hạn
Nội dung

Cuối kỳ
Giá trị

Đầu kỳ

Trong kỳ

Số có khả năng
trả nợ

Tăng

Giảm

Giá trị

Số có khả
năng trả nợ

Vay ngắn
hạn

2.980.812.500

2.980.812.500

3.864.507.500

6.845.293.000

6.845.293.000

Ngân hàng
TMCP An
Bình – Chi
nhánh Hà
Nội

8.000.000

8.000.000

3.770.000.000

3.778.000.000

3.778.000.000

Ngân hàng
TPCP Sài
Gòn
Thường tín

32.812.500

32.812.500

94.480.500

127.293.000

127.293.000

Ngân hàng
MB

2.940.000.000

2.940.000.000

2.940.000.000

2.940.000.000
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Vay dài hạn

339.062.500

339.062.500

196.216.000

535.278.500

535.278.500

Ngân hàng
TMCP – Chi
nhánh Đống
Đa

339.062.500

339.062.500

196.216.000

535.278.500

535.278.500

3.319.875.000

3.319.875.000

Cộng

4.060.696.500

7.380.571.500

7.380.571.500

Chi tiết các khoản vay và nợ như sau:

Nội dung

Kỳ hạn vay
(tháng)

Thời hạn
trả nợ

Lãi suất
(%/năm)

Hình thức
đảm bảo

Vay ngắn hạn ngân hàng

2.980.812.500

- Ngân hàng TMCP An Bình Chi nhánh Hà Nội
HĐ 170
- Ngân hàng Sacombank
LD1519600004
- Ngân hàng MB
LD1613945909

8.000.000
3

06/12/2016

8.8%

Bảo lãnh (1)

8.000.000
32.812.500

3

31/12/2016

10.05%

Bảo lãnh (3)

5

18/10/2016

7.5%

Bảo lãnh (2)

32.812.500
2.940.000.000
2.940.000.000

Vay dài hạn - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

339.062.500

Hợp đồng vay dài hạn
Hợp đồng vay số
LD1519600004

Số dư
Cuối kỳ

339.062.500
48

Từ
15/07/2015
đến
15/7/2019

(**)

Thế chấp (3)

339.062.500
3.319.875.000

Cộng
(1)

Vay tại Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Hà Nội được bảo lãnh bởi bà Đặng Thị Tuyết Lan
và ông Phạm Huy Thành thế chấp quyền sử dụng đất tại thôn Đồng, phường Thanh Trì, quận
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội và quyền sử dụng đất tại xã Thanh Trì, huyện Thanh Trì, thành phố
Hà Nội.

(2)

Vay tại Ngân hàng MB được thế chấp bởi Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất tại địa chỉ: Số
158/C36 Phan Anh, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

(3)

Vay tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín được thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền sở hữu
hợp pháp của công ty là 01 xe ô tô con nhãn hiệu KIA, số loại SORENTO của Công ty.

(*)

Lãi suất 6 tháng đầu tiên là 9%/năm áp dụng cho lần giải ngân đầu tiên, các lần sau được ghi cụ
thể trên từng giấy nhận nợ. Tại thời điểm bắt đầu tháng thứ 7 đến hết thời hạn vay, lãi suất của
toàn bộ dư nợ vay biến động theo điều chỉnh được ghi cụ thể trong Hợp đồng tín dụng.

(**)

Lãi suất 6 tháng đầu tiên là 7%/năm áp dụng cho lần giải ngân đầu tiên, các lần sau được ghi cụ
thể trên từng giấy nhận nợ. Tại thời điểm bắt đầu tháng thứ 7 đến hết thời hạn vay, lãi suất của toàn
bộ dư nợ vay biến động theo điều chỉnh được ghi cụ thể trong Hợp đồng tín dụng
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11. Phải trả người bán
Nội dung

Đầu kỳ

Cuối kỳ
Giá trị

Số có khả năng
trả nợ

31.114730.62
2

Số có khả năng
trả nợ
31.114730.62
2

28.538.361.108

28.538.361.108

3.043.036.500

3.043.036.500

1.561.036.500

1.561.036.500

9.655.410.873

9.655.410.873

1.654.253.390

1.654.253.390

2.656.568.461

2.656.568.461

11.036.419.662

11.036.419.662

2.049.940.000

2.049.940.000

2.238.225.220

2.238.225.220

0

0

7.124.226.572

7.124.226.572

12.064.040.188

12.064.040.188

155.074.975

155.074.975

0

0

2.614.265.829

2.614.265.829

1.645.734.600

1.645.734.600

2.154.858.960

2.154.858.960

31.114.730.622

31.114.730.622

28.538.361.108

28.538.361.108

Giá trị

Phải trả người bán ngắn hạn
Công ty Cổ phần Đông Nam ÂViệt Nam
Công ty TNHH thương mại Hà
Vĩnh
Công ty TNHH kinh doanh
thương mại và dịch vụ tổng hợp
Minh Huy
Công ty TNHH Kim khí Ngọc Hà
Công ty TNHH thương mại và
xây dựng Thanh Bình Vi Na
Công ty TNHH xây dựng và
thương mại Thành Hạnh
Công ty TNHH Toàn Thịnh –
Bắc Giang
Các đối tượng khác
Cộng

12. Người mua trả tiền trước
Nội dung

Cuối kỳ

Đầu kỳ

Người mua trả tiền trước ngắn hạn

Công ty CP xây lắp điện và thương mại An Dương
Công ty Cổ phần Xây dựng Đường bộ 248 - CIENCO1
Công ty Cổ phần Đầu tư Everland
Công ty Cổ phần Công nghệ Quốc Gia
Công ty Cổ phần xây dựng thương mại công nghiệp Và XNK
Vật Tư Thiết Bị

0
1.500.000.000
0
0

1.344.493.225
1.219.142.189
31.500.000.000
3.220.923.942
1.200.000.000

Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Công trình Trường Thịnh
Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển kỹ thuật Hà Nội
Người mua khác

1.619.744.020
4.300.000.000
338.691.000

2.380.099.220
0
1.233.081.000

7.758.435.020

42.097.739.576

Tổng cộng

0

13. Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước
Nội dung

Đầu kỳ

Tăng trong kỳ

Giảm trong kỳ

Cuối kỳ

a) Phải nộp (Chi tiết theo từng loại thuế)
Thuế giá trị gia tăng đầu ra
3.398.084.964
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế thu nhập cá nhân
Thuế môn bài
Các khoản phải nộp khác
Cộng
3.398.084.964

7.915.293.182
276.726.791
500.000
8.192.517.973

7.915.293.182
1.834.583.197 1.840.228.558
500.000
9.750.376.379 1.840.228.558

b) Phải thu (Chi tiết theo từng loại thuế)
Thuế GTGT đầu vào còn
được khấu trừ
96.992.096
96.992.096
Cộng

8.089.439.037
8.089.439.037

7.915.293.182
7.915.293.182
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13.1. Thuế giá trị gia tăng
Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ với thuế suất thuế giá trị gia tăng theo quy định
của pháp luật hiện hành.
13.2.

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Công ty nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế suất là 20% trên lợi nhuận chịu thuế và mức 20% kể
từ ngày 1 tháng 1 năm 2016.
Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phải trả được xác định dựa trên thu nhập chịu thuế của năm hiện tại.
Thu nhập chịu thuế khác với thu nhập được báo cáo trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vì thu nhập
chịu thuế không bao gồm các khoản mục thu nhập chịu thuế hay chi phí được khấu trừ cho mục đích tính
thuế trong các năm khác và cũng không bao gồm các khoản mục không phải chịu thuế hay không được
khấu trừ cho mục đích thuế. Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phải trả của Công ty được tính theo
thuế suất đã ban hành đến ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Nội dung

Cuối kỳ

Lợi nhuận thuần trước thuế

Đầu kỳ

1.306.803.955

7.952.962.680

1.306.803.955

7.952.962.680

276.726.791

1.609.122.536

3.398.084.964

2.588.462.428

Các khoản điều chỉnh tăng/(giảm) lợi nhuận để tính thu nhập
chịu thuế
Thu nhập chịu thuế ước tính kỳ hiện hành

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải trả ước tính
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải trả đầu kỳ

Điều chỉnh thuế TNDN trích thiếu kỳ trước

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp đã trả trong kỳ

(1.834.583.197)
1.840.228.558

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải trả cuối kỳ

(799.500.000)
3.398.084.964

13.3. Các loại thuế khác
Công ty kê khai và nộp theo quy định của pháp luật hiện hành.
Các báo cáo thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui định về
thuế đối với các loại nghiệp vụ khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được
trình bày trên các báo cáo tài chính có thể sẽ bị thay đổi theo quyết định cuối cùng của cơ quan thuế.
14. Phải trả khác
Nội dung

Kinh phí công đoàn
Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tế
Bảo hiểm thất nghiệp
Các khoản phải trả, phải nộp khác
Cộng
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Cuối kỳ

Đầu năm

8.526.380
5.552.840
34.215
90.840
5.358.942

7.516.280
9.586.965
2.118.465
666.540
5.358.942

19.563.217

25.247.192
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15. Doanh thu
Quý III/2016

Quý III/2015

Doanh thu hoạt động bán hàng hóa và sản phẩm

82.226.943.139

21.960.655.657

Doanh thu hoạt động xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị (*)

34.340.194.393

31.138.667.968

4.083.810.950

1.008.504.000

120.650.948.482

54.107.827.625

Nội dung

a) Doanh thu

Doanh thu dịch vụ khác
Cộng

16. Giá vốn hàng bán
Quý III/2016

Quý III/2015

Giá vốn hoạt động bán hàng hóa và sản phẩm

80.435.497.096

19.395.682.234

Giá vốn hoạt động xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị

33.549.223.067

28.965.343.813

4.061.143.339

846.653.000

118.045.863.502

49.207.679.047

Nội dung

Giá vốn dịch vụ khác
Cộng

17. Doanh thu hoạt động tài chính
Nội dung

Lãi tiền gửi

Quý III/2016

Quý III/2015

4.262.292

957.677

Lãi cho vay

66.666.667
4.262.292

Cộng

67.624.344

18. Chi phí tài chính
Nội dung

Lãi tiền vay
Cộng

Quý III/2016
104.186.580

Quý III/2015
105.737.319

104.186.580

105.737.319

19. Chi phí khác
Quý III/2016

Nội dung

Nộp phạt theo quyết định về việc xử lý vi phạm về thuế qua
kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế

57.830.000

Quý III/2015
-

Chi phí nhượng bán tài sản cố định

-

-

Chi phí phạt hành chính về thuế

-

-

57.830.000

Cộng
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20. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
Nội dung

Quý III/2016

Quý III/2015

a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ

719.807.326

740.773.478

+ Chi phí nhân viên quản lý

324.350.050

467.463.925

+ Các khoản chi phí QLDN khác

280.159.402

112.012.991

+ Chi phí dịch vụ mua ngoài

113.222.874

+ Chi phí khác bằng tiền

2.075.000

161.286.562

b, Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ

420.719.411

786.760.349

+ Chi phí nhân viên

269.657.000

221.070.000

+ Các khoản chi phí BH khác

98.425.435

46.907.431

+ Chi phí dịch vụ mua ngoài

52.636.976

518.782.918

21. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố
Quý III/2016

Nội dung

Chi phí mua hàng hóa

Quý III/2015

80.436.497.096

20.499.336.939

3.966.959.337

26.088.443.061

Chi phí nhân công trưc tiếp

582.390.000

1.898.288.384

Chi phí khấu hao

380.958.243

317.827.290

32.576.228.826

373.280.898

102.830.000

30.502.475

118.045.863.502

49.207.679.047

Chi phí nguyên liệu , vật liệu

Chi phí dịch vụ mua ngoài
Chi phí khác
Cộng

22. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
Nội dung

Quý III/2016

Quý III/2015

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu
thuế năm hiện hành

276.726.791

733.590.391

276.726.791

733.590.391

- 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
23. Vốn chủ sở hữu
23.1 Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu
Nội dung
Số dư đầu kỳ
- Tăng vốn trong kỳ
- Lãi trong kỳ
- Tăng khác
- Giảm vốn trong kỳ
- Lỗ trong kỳ
- Giảm khác (trả cổ tức)
Số dư cuối kỳ

Vốn góp của
chủ sở hữu

Quỹ đầu tư
phát triển

80.000.000.000

415.259.943

80.000.000.000

415.259.943
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Lợi nhuận chưa
phân phối
15.474.299.528

Tộng cộng
95.889.559.471

1.030.077.164

1.030.077.164

16.504.376.692

96.919.636.635
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23.2. Chi tiết vốn cổ phần
Cổ đông
Công ty TNHH AAI Quốc Tế
Ông Phạm Huy Thành
Bà Đặng Thị Tuyết Lan
Bà Đặng Thị Tiện
Ông Đặng Nhật Anh
Các cổ đông khác
Tổng cộng

ơ

Vốn cổ phần thường

Tỷ lệ sở
hữu

100%

Cuối kỳ

Đầu năm

20.360.000.000
5.000.000.000
3.000.000.000
3.500.000.000
3.504.000.000
44.636.000.000

20.360.000.000
5.000.000.000
3.000.000.000
3.500.000.000
12.380.000.000
35.760.000.000

80.000.000.000

80.000.000.000

23.3. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận
Nội dung
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Đầu năm

Cuối kỳ
-

+ Vốn góp đầu kỳ

-

80.000.000.000

80.000.000.000

+ Vốn góp tăng trong kỳ

-

-

+ Vốn góp giảm trong kỳ

-

-

80.000.000.000

+ Vốn góp cuối kỳ
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

80.000.000.000

-

-

23.4 Cổ phiếu
Cuối kỳ

Đầu năm

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành

8.000.000

8.000.000

- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng

8.000.000

8.000.000

+ Cổ phiếu phổ thông

8.000.000

8.000.000

Nội dung

- Số lượng cổ phiếu được mua lại

-

-

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

8.000.000

8.000.000

+ Cổ phiếu phổ thông

8.000.000

8.000.000

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
23.5. Các quỹ của doanh nghiệp:

Nội dung

Quỹ đầu tư phát triển
Cộng
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Cuối kỳ

Đầu năm

415.259.943

415.259.943

415.259.943

415.259.943
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24. Giao dịch và số dư với các bên liên quan
24.1. Trong kỳ, công ty có các bên liên quan như sau:
Bên liên quan

Mối quan hệ

Công ty Cổ phần MBG Công nghệ và Truyền thông
Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Phát Việt Nam
Công ty TNHH MBG Long An
Bà Đặng Thị Tuyết Lan
Ông Phạm Huy Thành

Công ty liên kết
Công ty liên kết
Công ty liên doanh
Thành viên HĐQT
Chủ tịch HĐQT

25. Công cụ tài chính

25.1. Quản lý rủi ro tài chính
Nợ phải trả tài chính của Công ty chủ yếu bao gồm các khoản vay, phải trả người bán và các khoản phải trả
ngắn hạn khác. Mục đích chính của những khoản nợ phải trả tài chính này là nhằm huy động nguồn tài
chính phục vụ các hoạt động của Công ty. Công ty cũng có các tài sản tài chính như tiền và các khoản
tương đương tiền, phải thu khách hàng và phải thu khác phát sinh trực tiếp từ hoạt động của Công ty.
Rủi ro trọng yếu phát sinh từ các công cụ tài chính của Công ty là rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro
thanh toán. Nghiệp vụ quản lý rủi ro là nghiệp vụ không thể thiếu cho toàn bộ hoạt động kinh doanh của
Công ty. Công ty đã xây dựng hệ thống kiểm soát nhằm đảm bảo sự cân bằng ở mức hợp lý giữa chi phí
của rủi ro phát sinh và chi phí quản lý rủi ro. Ban Giám đốc liên tục theo dõi quy trình quản lý rủi ro của Công
ty để đảm bảo sự cân bằng hợp lý giữa rủi ro và kiểm soát rủi ro. Ban giám đốc xem xét và thống nhất áp
dụng các chính sách quản lý cho những rủi ro nói trên như sau:
a)

Rủi ro thị trường

Rủi ro thị trường là rủi ro mà giá trị hợp lý của luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến
động theo những thay đổi của giá thị trường. Giá thị trường có bốn loại rủi ro: rủi ro lãi suất, rủi ro tiền tệ, rủi
ro giá hàng hóa và rủi ro về giá khác. Công cụ tài chính bị ảnh hưởng bởi rủi ro thị trường bao gồm các
khoản tiền, phải thu khách hàng, phải trả người bán và phải trả khác.
b)

Rủi ro lãi suất

Rủi ro lãi suất là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến
động theo những thay đổi của lãi suất thị trường. Rủi ro thị trường do thay đổi lãi suất của Công ty chủ yếu
liên quan đến các nghĩa vụ nợ dài hạn có lãi suất thả nổi của Công ty.
Công ty không có rủi ro lãi suất trong năm do các khoản vay của Công ty có lãi suất cố định.
ii)

Rủi ro về giá hàng hóa

Công ty không có rủi ro đáng kể về giá hàng hóa. Công ty quản lý rủi ro về giá hàng hóa thông qua việc theo
dõi chặt chẽ các thông tin và tình hình có liên quan của thị trường hàng hóa và thông qua các nhà cung cấp
nhằm quản lý thời điểm mua hàng, kế hoạch sản xuất và mức hàng tồn kho một cách hợp lý. Công ty chưa
sử dụng các công cụ tài chính phái sinh đảm bảo để phòng ngừa các rủi ro về giá hàng hóa.
c)

Rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng là rủi ro mà một bên tham gia trong một công cụ tài chính hoặc hợp đồng khách hàng không
thực hiện nghĩa vụ của mình, dẫn đến tổn thất về tài chính. Công ty có rủi ro tín dụng từ các hoạt động sản
xuất kinh doanh (chủ yếu đối với các khoản phải thu khách hàng) và từ hoạt động tài chính của mình, bao
gồm tiền gửi ngân hàng.
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Phải thu khách hàng và phải thu khác

i)

Công ty quản lý rủi ro tín dụng thông qua việc thường xuyên theo dõi các khoản phải thu chưa thu được và
tìm cách duy trì kiểm soát chặt chẽ đối với các khoản phải thu còn tồn đọng tại ngày báo cáo.
ii)

Tiền gửi ngân hàng

Công ty chủ yếu duy trì số dư tiền gửi tại các ngân hàng được nhiều người biết đến ở Việt Nam. Rủi ro tín
dụng đối với số dư tiền gửi tại các ngân hàng được quản lý bởi bộ phận ngân quỹ của Công ty theo chính
sách của Công ty. Rủi ro tín dụng tối đa của Công ty đối với các khoản mục trong bảng cân đối kế toán tại
mỗi kỳ lập báo cáo tài chính là giá trị ghi sổ như trình bày trong Thuyết minh số 3. Công ty nhận thấy mức độ
tập trung rủi ro tín dụng đối với tiền gửi ngân hàng là thấp.
iii) Các công cụ tài chính khác

Ban Giám đốc của Công ty đánh giá rằng tất cả các tài sản tài chính đều trong hạn và không bị suy giảm vì
các tài sản tài chính này đều liên quan đến các khách hàng có uy tín và có khả năng thanh toán tốt ngoại trừ
các khoản phải thu đã được lập dự phòng.
d)

Rủi ro thanh khoản

Rủi ro thanh khoản là rủi ro Công ty gặp khó khăn khi thực hiện nghĩa vụ tài chính do thiếu vốn. Rủi ro thanh
khoản của Công ty chủ yếu phát sinh từ việc các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính có các thời điểm
đáo hạn lệch nhau.
Công ty quản trị rủi ro thanh khoản thông qua việc duy trì một lượng tiền mặt và các khoản tương đương
tiền và các khoản vay ngân hàng ở mức mà Ban Giám đốc cho là đủ để đáp ứng cho các hoạt động của
Công ty và để giảm thiểu ảnh hưởng của những biến động về luồng tiền.
Bảng dưới đây tổng hợp thời hạn thanh toán của các khoản nợ phải trả tài chính của Công ty dựa trên các
khoản thanh toán dự kiến theo hợp đồng trên cơ sở đã được chiết khấu như sau:
Cuối kỳ
Vay ngắn hạn

Dưới 1 năm

Phải trả ngắn hạn khác
Tổng cộng
Đầu kỳ
Vay ngắn hạn

Tổng cộng

Tổng cộng

2.980.812.500
339.062.500

339.062.500

31.114.730.622

31.114.730.622

19.563.217

19.563.217

34.115.106.339

339.062.500

Dưới 1 năm

Từ 1-5 năm

6.845.293.000

Vay dài hạn
Phải trả người bán
Phải trả ngắn hạn
khác

Trên 5 năm

2.980.812.500

Vay dài hạn
Phải trả người bán

Từ 1-5 năm

34.454.168.839
Trên 5 năm

Tổng cộng

6.845.293.000
535.278.500

535.278.500

28.538.361.108

28.538.361.108

25.247.192

25.247.192

35.408.901.300

535.278.500
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35.944.179.800

