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M uăs ăBă09ăậăDNă

THUY TăMINHăBÁOăCÁOăTÀIăCHệNHăGI AăNIểNăĐ ă ă
CHOăKǵăK ăTOÁNă6ăTHÁNGăK TăTHÚCăNGÀYă30ăTHÁNGă6ăNĔMă2016ă

1ă Đ CăĐI MăHO TăĐ NGăC AăCÔNGăTYă

Công ty Cổ phần Pin ắc quy Miền Nam (“Công ty”) là một công ty cổ phần được thành 
lập tại nước CHXHCN Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng kỦ kinh doanh số 
4103002690 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 23 tháng 9 
năm 2004 và Giấy chứng nhận đăng kỦ kinh doanh điều chỉnh số 0300405462 (điều 
chỉnh lần thứ 13) ngày 18 tháng 12 năm 2015.  

Cổ phiếu c a Công ty được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí 
Minh theo Quyết định số 69/UBCK-GPNY ngày 9 tháng 11 năm 2006 c a y ban 
Chứng khóan Nhà Nước. 

Hoạt động chính c a Công ty là sản xuất và phân phối pin và ắc quy. 

Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường c a Công ty là trong vòng 12 tháng. 

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2016, Công ty có 1.126 nhân viên (2015: 1.093 nhân viên). 

2ă CÁCăCHệNHăSÁCHăK ăTOÁNăCH ăY Uăă

2.1ă C ăs ăc aăvi căl păbáoăcáoătƠiăchínhăniênăđ ă

 Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được lập theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, 
Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lỦ có liên quan đến việc 
lập và trình bày báo cáo tài chính giữa niên độ.  Báo cáo tài chính giữa niên độ được 
lập theo nguyên tắc giá gốc. 

Báo cáo tài chính giữa niên độ kèm theo không nhằm m c đích trình bày tình hình tài 
chính, kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông 
lệ kế toán thường được chấp nhận ở các nước và các thể chế khác ngoài nước Việt 
Nam.  Các nguyên tắc và thông lệ kế toán sử d ng tại nước Việt Nam có thể khác với 
các nguyên tắc và thông lệ kế toán tại các nước và các thể chế khác. 

2.2ă NĕmătƠiăchínhă

Năm tài chính c a Công ty bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12. Báo cáo 
tài chính giữa niên độ này được lập cho kỳ kế toán từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến 
ngày 30 tháng 6 năm 2016. 

2.3ă Đ năv ăti năt ăs ăd ngătrongăk ătoánă

Đơn vị tiền tệ sử d ng trong kế toán và được trình bày trên báo cáo tài chính là Đồng 
Việt Nam (“VND”).  

Các nghiệp v  phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế áp 
d ng tại ngày phát sinh nghiệp v . Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ các nghiệp v  này 
được ghi nhận là thu nhập hoặc chi phí trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 
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2ă CÁCăCHệNHăSÁCHăK ăTOÁNăCH ăY Uă(ti pătheo)

2.3ă Đ năv ăti năt ăs ăd ngătrongăk ătoánă(ti pătheo)

Tài sản và nợ phải trả bằng tiền tệ có gốc ngoại tệ tại ngày c a bảng cân đối kế toán 
lần lượt được quy đổi theo tỷ giá mua và tỷ giá bán ngoại tệ c a ngân hàng thương mại 
nơi Công ty thường xuyên có giao dịch áp d ng tại ngày bảng cân đối kế toán. Các 
khoản ngoại tệ gửi ngân hàng tại ngày c a bảng cân đối kế toán được quy đổi theo tỷ 
giá mua c a chính ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản ngoại tệ. Chênh lệch tỷ giá 
phát sinh từ việc quy đổi này được ghi nhận là thu nhập hoặc chi phí trong báo cáo kết 
quả hoạt động kinh doanh.  

2.4ă Ti năvƠăcácăkho năt ngăđ ngăti nă

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, tiền 
đang chuyển, tiền gửi không kỳ hạn và các khoản đầu tư ngắn hạn khác có thời hạn 
đáo hạn ban đầu không quá ba tháng. 

2.5ă Kho năph iăthuăkháchăhƠngă

Các khoản phải thu khách hàng được thể hiện theo giá trị ghi trên hóa đơn gốc trừ dự 
phòng các khoản phải thu khó đòi được ước tính dựa trên việc rà soát c a Ban Giám 
đốc đối với tất cả các khoản còn chưa thu tại thời điểm cuối kỳ báo cáo.  Các khoản nợ 
được xác định là không thể thu hồi sẽ được xóa sổ. 

2.6ă HƠngăt năkhoă

Hàng tồn kho được thể hiện theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực 
hiện được. Giá gốc được xác định trên cơ sở bình quân gia quyền và bao gồm tất cả 
các chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí khác có được hàng tồn kho ở địa điểm 
và trạng thái hiện tại.  Trong trường hợp các sản phẩm được sản xuất, giá gốc bao 
gồm tất cả các chi phí trực tiếp và chi phí sản xuất chung dựa trên mức độ hoạt động 
bình thường. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính c a hàng tồn kho 
trong kỳ kinh doanh bình thường trừ chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi 
phí ước tính cần thiết cho việc tiêu th .  Dự phòng được lập cho hàng tồn kho bị lỗi 
thời, chậm lưu chuyển và bị hỏng.   

2.7ăăăăăăăĐ uăt ă

(a)ăă Đ uăt ăn măgi ăđ năngƠyăđáoăh năă

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là các khoản đầu tư mà Ban Giám đốc 
Công ty có Ủ định và có khả năng giữ đến ngày đáo hạn.  

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn bao gồm các khoản tiền gửi ngân hàng 
có kỳ hạn. Các khoản đầu tư này được ghi nhận theo giá gốc trừ đi dự phòng giảm giá 
đầu tư. Dự phòng giảm giá đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được lập trên cơ sở có 
bằng chứng chắc chắn cho thấy một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư có thể không thu 
hồi được. 
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2ă CÁCăCHệNHăSÁCHăK ăTOÁNăCH ăY Uă(ti pătheo)

2.7ăăăăăăăĐ uăt ă(ti pătheo)ă

(b)ă ăĐ uăt ăgópăv năvƠoăđ năv ăkhácăă

Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác là các khoản đầu tư vào công c  vốn c a đơn vị khác 
nhưng không có quyền kiểm soát hoặc đồng kiểm soát, không có ảnh hưởng đáng kể 
đối với bên được đầu tư. Các khoản đầu tư này được ghi nhận ban đầu theo giá gốc. 
Dự phòng giảm giá đầu tư được lập khi Công ty nhận đầu tư bị lỗ, ngoại trừ khoản lỗ 
mà Ban Giám đốc Công ty đã dự đoán từ khi đầu tư. 

2.8ă TƠiăs năc ăđ nhă

 Tài sản cố ơịnh hữu hình và tài sản cố ơịnh vô hình 

 Tài sản cố định được phản ánh theo nguyên giá trừ khấu hao lũy kế.  Nguyên giá bao 
gồm các chi phí liên quan trực tiếp đến việc có được tài sản cố định. 

Khấu hao và hao mòn 

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng để giảm dần nguyên 
giá tài sản trong suốt thời gian hữu d ng ước tính c a tài sản cố định. Thời gian hữu 
d ng ước tính như sau: 

 Nhà cửa và vật kiến trúc 5 – 25 năm 
Máy móc và thiết bị 3 – 12 năm 

 Phương tiện vận chuyển 6 – 10 năm 
 Thiết bị quản lỦ 3 – 5 năm 
 Phần mềm vi tính 3 – 5 năm  
 Khác 5 – 8 năm 

Quyền sử d ng đất có thời hạn bao gồm giá mua và các chi phí liên quan trực tiếp đến 
tới việc có được quyền sử d ng đất. Khấu hao được tính theo phương pháp đường 
thẳng trong thời hạn 50 năm. 

Tài sản vô hình khác bao gồm giá mua c a phí chuyển giao công nghệ và phí tư vấn 
quản trị nhân sự được vốn hóa và hạch toán là tài sản vô hình. Nguyên giá c a tài sản 
vô hình khác được tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong vòng từ 3 đến 
5 năm.  

Thanh lý

Lãi hoặc lỗ phát sinh do thanh lỦ nhượng bán tài sản cố định được xác định bằng số 
chênh lệch giữa số tiền thu thuần do thanh lỦ với giá trị còn lại c a tài sản và được ghi 
nhận là thu nhập hoặc chi phí trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Xây dựng c  bản dở dang  

Các tài sản trong quá trình xây dựng ph c v  m c đích sản xuất, cho thuê hoặc quản 
trị, hoặc cho bất kỳ m c đích nào khác, được ghi nhận theo giá gốc. Khấu hao c a 
những tài sản này, cũng giống như các loại tài sản cố định khác, sẽ bắt đầu được trích 
khi tài sản đã sẵn sàng cho m c đích sử d ng. 
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2ă CÁCăCHệNHăSÁCHăK ăTOÁNăCH ăY Uă(ti pătheo)ă

2.9ă Chiăphíătr ătr căă

Chi phí trả trước bao gồm các chi phí trả trước ngắn hạn và chi phí trả trước dài hạn 
trên bảng cân đối kế toán. Các khoản chi phí trả trước này được ghi nhận theo giá gốc 
và được phân bổ theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu d ng ước 
tính.

2.10ă N ăph iătr ă

Các khoản nợ phải trả được phân loại dựa vào tính chất bao gồm:  

 Phải trả người bán gồm các khoản phải trả mang tính chất thương mại phát sinh từ 
giao dịch mua hàng hóa, dịch v .  Phải trả khác gồm các khoản phải trả không có tính thương mại, không liên quan 
đến giao dịch mua, bán, cung cấp hàng hóa dịch v . 

Các khoản nợ phải trả được phân loại ngắn hạn và dài hạn trên bảng cân đối kế toán 
căn cứ theo kỳ hạn còn lại c a các khoản phải trả tại ngày c a bảng cân đối kế toán. 

2.11ă Chiăphíăđiăvayăă

 Chi phí đi vay được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi phát sinh. 

2.12ă Chiăphíăph iătr ă

Bao gồm các khoản phải trả cho hàng hóa, dịch v  đã nhận được từ người bán trong 
kỳ báo cáo nhưng thực tế chưa chi trả do chưa có hóa đơn hoặc chưa đ  hồ sơ, tài liệu 
kế toán, được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh c a kỳ báo cáo.  

2.13ă Cácăkho năd ăphòngă

Các khoản dự phòng được ghi nhận khi: Công ty có nghĩa v  nợ hiện tại, pháp lỦ hoặc 
liên đới, phát sinh từ các sự kiện đã xảy ra; sự giảm sút những lợi ích kinh tế có thể xảy 
ra dẫn đến việc yêu cầu phải thanh toán nghĩa v  nợ; và giá trị c a nghĩa v  nợ đó 
được ước tính một cách đáng tin cậy. Dự phòng không được ghi nhận cho các khoản lỗ 
hoạt động trong tương lai.

Dự phòng được tính trên cơ sở các khoản chi phí dự tính phải thanh toán nghĩa v  nợ.  
Nếu ảnh hưởng về giá trị thời gian c a tiền là trọng yếu thì dự phòng được tính trên cơ 
sở giá trị hiện tại với tỷ lệ chiết khấu trước thuế và phản ánh những đánh giá trên thị 
trường hiện tại về giá trị thời gian c a tiền và r i ro c  thể c a khoản nợ đó. Giá trị tăng 
lên do ảnh hưởng c a yếu tố thời gian được ghi nhận là chi phí đi vay. 
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2ă CÁCăCHệNHăSÁCHăK ăTOÁNăCH ăY Uă(ti pătheo)ă

2.13ă Cácăkho năd ăphòngă(ti pătheo)ă

Trợ cấp thôi việc 

Theo Luật Lao động Việt Nam, người lao động c a Công ty được hưởng khoản trợ cấp 
thôi việc căn cứ vào số năm làm việc tại Công ty. Khoản trợ cấp này được trả một lần 
khi người lao động thôi làm việc cho Công ty. Theo Luật Bảo hiểm Xã hội, từ ngày 1 
tháng 1 năm 2009, Công ty phải nộp tiền vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp do Cơ quan 
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam quản lỦ. Do thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, 
Công ty không cần phải lập dự phòng cho số năm làm việc c a người lao động từ ngày 
1 tháng 1 năm 2009. Tuy nhiên, số dự phòng trợ cấp thôi việc tại ngày 30 tháng 6 năm 
2016 được xác định căn cứ vào số năm làm việc c a người lao động tại Công ty tính 
đến ngày 31 tháng 12 năm 2008 và dựa trên mức lương trung bình c a họ trong giai 
đoạn 6 tháng trước ngày lập bảng cân đối kế toán này. 

Tuy nhiên, Công ty đã không ghi nhận khoản dự phòng trợ cấp thôi việc nêu trên do áp 
d ng Thông tư số 180/2012/TT-BTC c a Bộ Tài chính ban hành ngày 24 tháng 10 năm 
2012. Việc áp d ng Thông tư này dẫn đến sự khác biệt với Chuẩn mực Kế toán Việt 
Nam số 18 - Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tang (“CMKTVN18”). Nếu Công ty 
tuân th  CMKTVN18, khoản dự phòng trợ cấp thôi việc được ước tính là 
26.771.865.924 Đồng Việt Nam và các ảnh hưởng có liên quan sẽ được ghi nhận vào 
các báo cáo tài chính phù hợp.   

2.14ă V năch ăs ăh uă

 Vốn góp cổ phần c a các cổ đông được ghi nhận theo số thực tế góp c a các cổ đông. 
Vốn góp c a ch  sở hữu được phản ánh theo mệnh giá c a cổ phiếu. 

 Thặng dư vốn cổ phần: là khoản chênh lệch giữa vốn góp theo mệnh giá cổ phiếu với 
giá thực tế phát hành cổ phiếu; chênh lệch giữa giá mua lại cổ phiếu quỹ và giá tái phát 
hành cổ phiếu quỹ. 

 Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu do Công ty phát hành và được mua lại bởi chính Công ty, 
nhưng chưa bị h y bỏ và sẽ được tái phát hành trở lại trong khoảng thời gian theo quy 
định c a pháp luật về chứng khoán. 

 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: phản ánh kết quả kinh doanh lũy kế sau thuế thu 
nhập Công ty tại thời điểm báo cáo.

2.15ă Phơnăchiaăl iănhu năthu nă

(a)ă C ăt că

Cổ tức c a Công ty được ghi nhận là một khoản phải trả trong báo cáo tài chính c a kỳ 
kế toán mà cổ tức được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông. 

(b)ă Qu ăkhenăth ngăphúcăl iă

Quỹ khen thưởng và phúc lợi được trích lập từ lợi nhuận thuần c a Công ty và được 
các cổ đông phê duyệt tại Đại hội Cổ đông.
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2.15ă Phơnăchiaăl iănhu năthu nă(ti pătheo)ă

(c)ăă Qu ăđ uăt ăphátătri nă

Quỹ đầu tư phát triển kinh doanh được trích lập từ lợi nhuận thuần c a Công ty và 
được các cổ đông phê duyệt tại Đại hội đồng Cổ đông.

2.16ă Ghiănh nădoanhăthuă

(a) Doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi 
phần lớn những r i ro và lợi ích về quyền sở hữu hàng hóa đã được chuyển giao cho 
người mua.  Doanh thu không được ghi nhận khi có yếu tố không chắc chắn mang tính 
trọng yếu về khả năng thu được tiền bán hàng hoặc khả năng hàng bán bị trả lại. 

(b)ă Doanhăthuăho tăđ ngătƠiăchínhă

 Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm lãi tiền gửi ngân hàng và lãi chênh lệch tỷ giá 
hối đoái đã thực hiện. Doanh thu hoạt động tài chính được ghi nhận khi được hưởng.

2.17ă Cácăkho năgi mătrừădoanhăthuă

Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả lại và 
giảm giá hàng bán. Các khoản giảm trừ doanh thu phát sinh cùng kỳ tiêu th  sản phẩm 
được ghi nhận điều chỉnh giảm doanh thu kỳ phát sinh.  

 Các khoản giảm trừ doanh thu đối với sản phẩm, hàng hóa tiêu th  trong kỳ, phát sinh 
sau ngày c a bảng cân đối kế toán nhưng trước thời điểm phát hành báo cáo tài chính 
được ghi nhận điều chỉnh giảm doanh thu c a kỳ lập báo cáo. 

2.18ă Giáăv năhƠngăbánă

 Giá vốn bán hàng là tổng chi phí phát sinh c a thành phẩm, hàng hóa, vật tư xuất bán 
cung cấp cho khách hàng trong kỳ, được ghi nhận theo nguyên tắc phù hợp với doanh 
thu và nguyên tắc thận trọng. 

2.19 Chi phí tài chính

 Chi phí tài chính phản ánh những khoản chi phí hoạt động tài chính phát sinh trong kỳ 
ch  yếu bao gồm chi phí đi vay vốn, dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác, khoản lỗ 
phát sinh khi bán ngoại tệ, lỗ tỷ giá hối đoái và chiết khấu thanh toán. 

2.20 Chi phí bán hàng

 Chi phí bán hàng phản ánh các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, 
hàng hóa ch  yếu bao gồm các chi phí quảng cáo, khuyến mãi, chi phí bảo hành sản 
phẩm, và chi phí vận chuyển.
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2.21ă Chiăphíăqu nălỦădoanhănghi pă

 Chi phí quản lỦ doanh nghiệp phản ánh các chi phí quản lỦ chung c a Công ty ch  yếu 
bao gồm các chi phí về lương nhân viên bộ phận quản lỦ (tiền lương, tiền công, các 
khoản ph  cấp,...); bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất 
nghiệp c a nhân viên quản lỦ; chi phí vật liệu văn phòng, công c  lao động, khấu hao 
TSCĐ dùng cho quản lỦ doanh nghiệp; tiền thuê đất, thuế môn bài; khoản lập dự phòng 
phải thu khó đòi; dịch v  mua ngoài; và chi phí bằng tiền khác. 

2.22ă Thu ăthuănh păhi năhƠnhăvƠăthu ăthuănh păhoưnăl iăă

Thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm toàn bộ số thuế thu nhập tính trên thu nhập chịu 
thuế thu nhập doanh nghiệp, kể cả các khoản thu nhập nhận được từ hoạt động sản 
xuất, kinh doanh hàng hóa dịch v  tại nước ngoài mà Việt Nam chưa kỦ hiệp định về 
tránh đánh thuế hai lần. Chi phí thuế thu nhập bao gồm chi phí thuế thu nhập hiện hành 
và chi phí thuế thu nhập hoãn lại.

Thuế thu nhập hiện hành là số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp hoặc thu hồi được 
tính trên thu nhập chịu thuế theo thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp c a năm hiện 
hành. Thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận là thu nhập 
hay chi phí khi xác định lợi nhuận hoặc lỗ c a kỳ phát sinh, ngoại trừ trường hợp thuế 
thu nhập phát sinh từ một giao dịch hoặc sự kiện được ghi nhận trực tiếp vào vốn ch  
sở hữu trong cùng kỳ hay một kỳ khác. 

Thuế thu nhập hoãn lại được tính đầy đ , sử d ng phương thức công nợ, tính trên các 
khoản chênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sổ c a các khoản m c tài sản và nợ phải trả 
trên báo cáo tài chính và cơ sở tính thuế thu nhập c a các khoản m c này. Thuế thu 
nhập hoãn lại không được ghi nhận khi nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ 
ghi nhận ban đầu c a một tài sản hay nợ phải trả c a một giao dịch mà giao dịch này 
không phải là giao dịch sáp nhập doanh nghiệp, không có ảnh hưởng đến lợi nhuận kế 
toán hoặc lợi nhuận/lỗ tính thuế thu nhập tại thời điểm phát sinh giao dịch. Thuế thu 
nhập hoãn lại được tính theo thuế suất dự tính được áp d ng trong niên độ mà tài sản 
được thu hồi hoặc khoản nợ phải trả được thanh toán dựa trên thuế suất đã ban hành 
hoặc xem như có hiệu lực tại ngày c a bảng cân đối kế toán. 

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận khi có khả năng sẽ có lợi nhuận tính thuế 
trong tương lai để sử d ng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ. 

2.23 Các bên liên quan

Các doanh nghiệp, các cá nhân, trực tiếp hay gián tiếp qua một hoặc nhiều trung gian, 
có quyền kiểm soát Công ty hoặc chịu sự kiểm soát c a Công ty, hoặc cùng chung sự 
kiểm soát với Công ty, bao gồm cả công ty mẹ, công ty con và công ty liên kết là các 
bên liên quan. Các bên liên kết, các cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp nắm quyền biểu 
quyết c a Công ty mà có ảnh hưởng đáng kể đối với Công ty, những cá nhân quản lỦ 
ch  chốt bao gồm Giám đốc Công ty, những thành viên mật thiết trong gia đình c a các 
cá nhân này hoặc các bên liên kết này hoặc những công ty liên kết với các cá nhân này 
cũng được coi là bên liên quan. 

Trong việc xem xét từng mối quan hệ c a các bên liên quan, Công ty căn cứ vào bản 
chất c a mối quan hệ chứ không chỉ hình thức pháp lỦ c a các quan hệ đó. 
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2.24ă Báoăcáoăb ăph nă

Một bộ phận là một hợp phần có thể xác định riêng biệt c a Công ty tham gia vào việc 
cung cấp các sản phẩm hoặc dịch v  liên quan (bộ phận chia theo hoạt động kinh 
doanh), hoặc cung cấp sản phẩm hoặc dịch v  trong một môi trường kinh tế c  thể (bộ 
phận chia theo khu vực địa lỦ). Mỗi bộ phận này chịu r i ro và thu được lợi ích khác biệt 
với các bộ phận khác. Mẫu báo cáo bộ phận cơ bản c a Công ty là dựa theo bộ phận 
chia theo khu vực địa lỦ. 

 Thông tin bộ phận được lập và trình bày phù hợp với chính sách kế toán áp d ng cho 
việc lập và trình bày báo cáo tài chính c a Công ty nhằm m c đích để giúp người sử 
d ng báo cáo tài chính hiểu rõ và đánh giá được tình hình hoạt động c a Công ty một 
cách toàn diện. 

3ă TI NăVÀăCÁCăKHO NăT NGăĐ NGăTI Nă

30.6.2016 31.12.2015
VND VND

Tiền mặt 960.506.196 433.178.872
Tiền gửi ngân hàng 132.915.025.377 92.284.918.007
Tiền đang chuyển 1.428.243.400 -
Các khoản tương đương tiền 140.000.000.000 40.000.000.000

─────────────
275.303.774.973
═════════════

───────────── 
132.718.096.879
═════════════

Các khoản tương đương tiền bao gồm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới ba tháng. 

4ă Đ UăT ăN MăGI ăĐ NăNGÀYăĐÁOăH Nă

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn phản ánh các khoản tiền gửi có kỳ hạn trên ba tháng 
nhưng dưới một năm tại ngân hàng và hưởng lãi suất dao động từ 5,0% đến 7,1% 
(2015: 6,2% đến 6,7%). 
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5ăăăăăăă PH IăTHUăNG NăH NăC AăKHÁCHăHÀNGă

30.6.2016 31.12.2015
VND VND

Ông Chea Ly Veng 17.468.181.675 14.855.982.856
Công ty Honda Việt Nam 4.940.242.688 7.649.654.215
Công ty TNHH MTV SX & LR Ô tô tải Chu Lai  7.820.271.159 6.137.572.050
Các khách hàng khác 119.391.204.491 43.623.023.673

─────────────
149.619.900.013
═════════════

──────────── 
72.266.232.794
════════════

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2016 và ngày 31 tháng 12 năm 2015, số dư các khoản phải 
thu ngắn hạn c a khách hàng đã quá hạn thanh toán lần lượt là 5.184.243.733 đồng và 
2.147.748.833 đồng như đã trình bày tại Thuyết minh số 7. 

6ă PH IăTHUăNG NăH NăKHÁCă

30.6.2016 31.12.2015
Giá tr D ăphòng Giá tr D ăphòng

VND VND VND VND

Lãi tiền gửi ngân hàng phải 
thu 12.399.555.556 - 9.364.111.111 -

Tạm ứng cho nhân viên 2.877.310.234 - 2.563.117.017 -
Phải thu khác - - 110.517.957 -

────────────
15.276.865.790
════════════

───────
-

═══════

────────────
12.037.746.085
════════════

─────── 
-

═══════ 

7ă N ăKHịăĐÒIă

30.6.2016
Giá

ăg că
Giáătr ăcóă

th ăthuăh i D ăphòng
Th iăgiană

quáăh nă
VND VND VND Ngày

Shatou Seincere Trading Ltd 2.027.898.622 - 608.369.587 6 tháng
đến 1 năm

Doanh nghiệp tư nhân Mỹ 
Phương 1.361.678.197 - 1.361.678.197

Trên 3
năm

Faith Chemicals Enterprises Ltd 1.085.570.199 - 325.671.060 6 tháng
đến 1 năm

Khác 709.096.715 50.304.610 658.792.105 Trên 3
năm

─────────
5.184.243.733
═════════

─────── 
50.304.610
═══════

───────── 
2.954.510.949
═════════
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7ă N ăKHịăĐÒIă(ti pătheo)ă
31.12.2015

Giá
g c

Giáătr ăcóă
th ăthuăh i D ăphòng

Th iăgiană
quáăh n

VND VND VND Ngày

Doanh nghiệp tư nhân Mỹ 
Phương 1.361.678.197 - 1.361.678.197

Trên 3
năm

Hợp tác xã Dịch v  và Thương 
mại Hợp Lực 256.132.002 - 256.132.002

Trên 3
năm

Công ty TNHH Sản xuất và 
Thương mại Hải Phương 151.677.800 42.504.000 109.173.800

Từ 2 đến 
3 năm

Công ty Cổ phần Việt Nam 
Motors Cần Thơ 114.952.000 - 114.952.000

Trên 3
năm

Khác 263.308.834 54.144.295 209.164.539 Trên 3
năm

─────────
2.147.748.833
═════════

─────── 
96.648.295
═══════

─────────
2.051.100.538
═════════

Ban Giám đốc Công ty tin rằng dự phòng phải thu khó đòi là phù hợp.  

8ă HÀNGăT NăKHOă
30.6.2016 31.12.2015

ă Giáăg că D ăphòng ă Giáăg c D ăphòngă
VND VND VND VND

Nguyên vật liệu  206.946.715.272 - 131.042.277.032 -
Thành phẩm  107.604.207.078 (1.095.209.580) 128.343.764.791 (1.275.915.461)
Chi phí SXKD dở 

dang 100.454.706.261 - 111.595.355.300 -
Hàng đang đi trên 

đường 77.636.991.683 - 78.772.670.195 -
Công c , d ng c  2.884.116.286 - 2.797.803.524 -
Hàng hóa 1.166.651 - 20.955.615 -

─────────────
495.527.903.231
═════════════

─────────────
(1.095.209.580)

═════════════

────────────
452.572.826.457
════════════

─────────────
(1.275.915.461)

═════════════
Công c  và d ng 

c  dài hạn 
32.122.890.958

═════════════
(14.220.454.391)
═════════════

34.248.891.526
════════════

(14.220.454.391)
═════════════

 Biến động về dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm như sau: 

Cho kǶăk ătoánă6ă
thángăk tăthúcă
ngày 30.6.2016

ChoănĕmătƠiă
chínhăk tăthúcă

ngày 31.12.2015
VND VND

Số dư đầu kỳ/năm 15.496.369.852 3.208.674.175
Tăng dự phòng 48.726.143 24.199.411.608
Hoàn nhập dự phòng (229.432.024) (11.911.715.931)

Số dư cuối kỳ/năm 
────────────
15.315.663.971
════════════

──────────── 
15.496.369.852
════════════

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho bao gồm giá trị giảm giá c a thành phẩm và chậm 
luân chuyển c a công c  d ng c .
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9ă TÀIăS NăC ăĐ NHă

(a)ă TƠiăs năc ăđ nhăh uăhìnhă

Nhà c a và
v tăki nătrúc

Máy móc và
thi tăb ă

Ph ng ti nă
v năt iă

D ngăc ă
vĕnăphòng Khácă T ngăc ngă

VND VND VND VND VND VND

Nguyên giá
Tại ngày 1 tháng 1 năm 2016 135.748.079.758 550.457.453.203 23.448.563.363 8.844.005.285 1.280.905.300 719.779.006.909
Mua trong kỳ - 7.502.062.228 - 64.218.000 839.887.000 8.406.167.228
Xây dựng cơ bản mới hoàn thành - 1.254.572.550 1.116.192.155 - - 2.370.764.705

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2016 
─────────────
135.748.079.758
─────────────

─────────────
559.214.087.981
─────────────

────────────
24.564.755.518
────────────

───────────
8.908.223.285
───────────

─────────── 
2.120.792.300
───────────

───────────── 
730.555.938.842
─────────────

Kh uăhaoălũyăk
Tại ngày 1 tháng 1 năm 2016 60.437.718.433 351.064.742.750 14.061.148.050 8.342.936.333 957.613.367 434.864.158.933
Khấu hao trong kỳ 4.572.522.747 25.730.040.087 1.184.280.087 427.795.753 123.396.571 32.038.035.245

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2016 
────────────
65.010.241.180
────────────

─────────────
376.794.782.837
─────────────

────────────
15.245.428.137
────────────

───────────
8.770.732.086
───────────

─────────── 
1.081.009.938
───────────

───────────── 
466.902.194.178
─────────────

Giá tr ăcòn l i
Tại ngày 1 tháng 1 năm 2016 75.310.361.325 199.392.710.453 9.387.415.313 501.068.952 323.291.933 284.914.847.976

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2016 
════════════
70.737.838.578
════════════

═════════════
182.419.305.144
═════════════

═══════════
9.319.327.381
═══════════

══════════
137.491.199
══════════

═══════════ 
1.039.782.362
═══════════

═════════════ 
263.653.744.664
═════════════ 

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2016, nguyên giá tài sản cố định hữu hình đã khấu hao hết nhưng còn sử d ng là 174.242 triệu đồng (2015: 
156.481 triệu đồng). 
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(b)ă TƠiăs năc ăđ nhăvôăhìnhă

ă Quy năs ă
d ngăđ tă

Ph năm mă
máy tính

TƠiăs nă
khác T ngăc ngă

VND VND VND VND

Nguyên giá
Tại ngày 1 tháng 1 năm 2016 và 

ngày 30 tháng 6 năm 2016 47.293.702.056
─────────────

5.055.248.004
─────────────

5.218.778.656
─────────────

57.567.728.716
─────────────

Kh uăhaoălũyăk ă
Tại ngày 1 tháng 1 năm 2016 20.701.379.672 4.257.348.488 1.862.826.416 26.821.554.576
Khấu hao trong kỳ 271.680.439 205.044.675 618.571.946 1.095.297.060

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2016 
───────────── 

20.973.060.111
─────────────

──────────── 
4.462.393.163

────────────

──────────── 
2.481.398.362

────────────

───────────── 
27.916.851.636

─────────────

Giáătr ăcònăl iă
Tại ngày 1 tháng 1 năm 2016 26.592.322.384 797.899.516 3.355.952.240 30.746.174.140

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2016 
═════════════ 

26.320.641.945
═════════════

═══════════ 
592.854.841

═══════════

════════════ 
2.737.380.294

════════════

═════════════ 
29.650.877.080

═════════════

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2016, nguyên giá tài sản cố định vô hình đã khấu hao hết 
nhưng còn sử d ng: 19.663 triệu đồng (2015: 19.398 triệu đồng). 

10ă CHIăPHệăXỂYăD NGăC ăB NăD ăDANGă

Biến động chi phí xây dựng cơ bản dở dang: 

Cho kǶăk ătoán
6ăthángăk tă

thúc ngày
30.6.2016

ChoănĕmătƠiă
chínhăk tă

thúc ngày
31.12.2015

VND VND

Số dư đầu kỳ/năm 8.542.154.671 5.634.772.664
Tăng trong kỳ/năm 42.731.725.186 9.170.177.409
Chuyển sang TSCĐ hữu hình (2.370.764.705) (4.792.295.402)
Chuyển sang TSCĐ vô hình - (1.470.500.000)
Khác (1.113.454.546) -

Số dư cuối kỳ/năm 
────────────
47.789.660.606
════════════

─────────── 
8.542.154.671
═══════════

Các công trình xây dựng dở dang cơ bản lớn như sau: 
30.6.2016 31.12.2015

VND VND

Máy móc thiết bị 32.880.370.607 3.843.033.354
Khác 14.909.289.999 4.699.121.317

────────────
47.789.660.606
════════════

─────────── 
8.542.154.671
═══════════
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11ă Đ UăT ăGịPăV NăVÀOăĐ NăV ăKHÁCă

Chi tiết đầu tư góp vốn vào đơn vị khác như sau: 

Đ năv ă Ho tăđ ngăchínhă Gi yăphépăđ uăt ă S ăh uă
th căt ă
(%)

Công ty TNHH
Đầu tư Kinh 
doanh Bất động 
sản Việt Gia Phú 

Kinh doanh bất động 
sản, và bán nguyên 
vật liệu, thiết bị được 
sử d ng trong xây 
dựng  

Giấy Chứng nhận Đăng kỦ Kinh 
doanh số 0310500637 do Sở Kế 
hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí 
Minh cấp lần đầu vào ngày 6 tháng 
12 năm 2010 và lần sửa đổi gần nhất 
là vào ngày 29 tháng 4 năm 2014  

2,25%

12ă CHIăPHệăTR ăTR CăDÀIăH Nă

30.6.2016 31.12.2015
VND VND

Công c , d ng c   4.128.088.651 2.225.628.304
Khác 1.363.773.170 182.304.594

───────────
5.491.861.821
═══════════

─────────── 
2.407.932.898
═══════════

Biến động chi phí trả trước dài hạn trong kỳ/năm như sau: 

Cho kǶăk ătoánă
6ăthángăk tă

thúc ngày
30.6.2016

ChoănĕmătƠiă
chínhăk tă

thúc ngày
31.12.2015

VND VND

Số dư đầu kỳ/năm 2.407.932.898 6.544.748.557
Tăng trong kỳ/năm 4.832.092.711 1.319.579.225
Phân bổ trong kỳ/năm        (1.748.163.788) (5.456.394.884)

Số dư cuối kỳ/năm 
───────────
5.491.861.821
═══════════

─────────── 
2.407.932.898
═══════════

13ă TÀIăS NăTHU ăTHUăNH PăHOÃNăL Iă

Biến động c a thuế thu nhập hoãn lại được bù trừ các số dư liên quan đến cùng một cơ 
quan thuế như sau:  

30.6.2016 31.12.2015
VND VND

Số dư đầu kỳ/năm 9.005.082.120 4.024.530.683
Ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (517.664.543) 4.980.551.437

Số dư cuối kỳ/năm 
────────────
8.487.417.577
════════════

──────────── 
9.005.082.120
════════════
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13ă TÀIăS NăTHU ăTHUăNH PăHOÃNăL Iă(ti pătheo)

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận trên các khoản m c sau: 

30.6.2016 31.12.2015
VND VND

Chi phí phải trả 4.046.263.293 4.627.244.636
Dự phòng bảo hành 1.378.021.490 1.274.589.492
Dự phòng phải thu khó đòi - 3.974.022
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 3.063.132.794 3.099.273.970

───────────
8.487.417.577
═══════════

────────── 
9.005.082.120
═══════════

Thuế suất thuế TNDN sử d ng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại trong 
năm 2016 và 2015 là 20%. 

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận dựa trên khả năng thu được thu nhập 
chịu thuế trong tương lai để cấn trừ các khoản chênh lệch tạm thời đã phát sinh này. 

14ă PH IăTR ăNG IăBÁNăNG NăH Nă

30.6.2016 31.12.2015

Giáătr
S ăcóăkh ă

nĕngătr ăn Giáătr
S ăcóăkh ăă

nĕngătr ăn ă
VND VND VND VND

Bên thứ ba 
Công ty TNHH
Thye Ming Việt 
Nam 21.860.483.495 21.860.483.495 8.391.491.832 8.391.491.832

Thai United Plastic
Industry Ltd. 11.334.763.417 11.334.763.417 7.455.566.009 7.455.566.009

Thai United Industry
Company Ltd. 8.577.931.520 8.577.931.520 9.137.011.000 9.137.011.000

Glencore Singapore
Pte. Ltd. - - 14.491.286.756 14.491.286.756

Samji Metal IND Ltd. - - 12.524.023.279 12.524.023.279
Khác 58.396.220.330 58.396.220.330 41.559.710.823 41.619.710.823

Bên liên quan (Thuyết 
minh số 36(b)) 1.776.544.000 1.776.544.000 771.259.280 711.259.280

──────────── ───────────── ──────────── ────────────
101.945.942.762 101.945.942.762 94.330.348.979 94.330.348.979
═══════════ ════════════ ═══════════ ═══════════
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15ă THU ăVÀăCÁCăKHO NăKHÁCăPH IăN PăNGỂNăSÁCHăNHÀăN Că

T iăngƠyă
1.1.2016

S ăph iăn pă
ătrongănĕmă

S ăđưăth căn pă
trongănĕmă

T iăngƠyăă
30.6.2016

VND VND VND VND

Thuế TNDN 3.965.216.144 15.060.759.342 12.532.535.384 6.493.440.102 
Thuế thu nhập cá nhân 491.984.926 1.818.589.837 1.833.881.118 476.693.645 
Thuế GTGT  4.648.648.986 5.256.576.858 9.366.933.352 538.292.492 
Tiền thuê đất và thuế khác 10.594.201.177 3.974.067.786 14.572.512.947 (4.243.984) 

───────────── 
19.700.051.233

═════════════ 

───────────── 
26.109.993.823

═════════════ 

───────────── 
38.305.862.801

═════════════ 

─────────── 
7.504.182.255

═══════════ 

16ă CHIăPHệăPH IăTR ăNG NăH Nă

30.6.2016 31.12.2015
VND VND

Chiết khấu, chi phí bán hàng phải trả cho nhà 
phân phối 146.910.375.739 62.761.364.847

Chi phí tiếp thị và quảng cáo - 1.520.097.568
Chi phí bảo hiểm nhân thọ, hưu trí tự nguyện 6.725.000.000 -
Chi phí vận chuyển 2.266.754.640 3.626.517.141
Chi phí lãi vay 188.198.310 614.306.554
Chi phí phải trả khác 1.473.639.285 516.670.000

─────────────
157.563.967.974
═════════════

──────────── 
69.038.956.110
════════════

17ă PH IăTR ăNG NăH NăKHÁCă ă

30.6.2016 31.12.2015
VND VND

Cổ tức phải trả 30.981.293.000 -
Kinh phí công đoàn 1.566.159.436 885.648.580
Bảo hiểm xã hội 37.326.293 95.582.084
Phải trả khác 630.667.951 162.654.746

────────────
33.215.446.680
════════════

─────────── 
1.143.885.410
═══════════
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18ă VAYăNG NăH Năă

T iăngày 1.1.2016 Tĕng Gi m T iăngày 30.6.2016
VND VND VND VND

Vay ngân hàng 421.442.078.873
═════════════

984.322.055.761
═════════════

821.248.545.486
═════════════

584.515.589.148
═════════════

Đây là các khoản vay tín chấp từ ngân hàng. Chi tiết c  thể như sau: 

Lo iăti nă Lưiăsu tă(nĕm)ă
30.6.2016

VND
31.12.2015

VND

Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam)  USD 1,4 % 48.081.054.334 22.561.844.637
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển 

Việt Nam  USD 1,5% 38.956.218.782 5.869.629.014
VND 4,1% - 47.438.626.149

Ngân hàng TNHH MTV ANZ (Việt Nam) USD 1,4%                               - 26.038.681.089
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội  USD 1,4% 121.500.397.375 63.989.642.718
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt 

Nam (Vietcombank) VND 4.1% - 4.6% 166.225.958.806 255.543.655.266
USD 1.5% 209.751.959.851 -

───────────
584.515.589.148
═══════════

───────────
421.442.078.873
═══════════
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19ă D ăPHÒNGăPH IăTR ăNG NăH Nă

30.6.2016 31.12.2015
VND VND

Dự phòng chi phí bảo hành 6.890.107.451 6.372.947.458
Dự phòng chi phí sữa chữa lớn TSCĐ 971.778.031 908.364.914

───────────
7.861.885.482
═══════════

─────────── 
7.281.312.372
═══════════

Biến động c a khoản dự phòng bảo hành, chi phí sửa chữa và bảo dưỡng TSCĐ định 
kỳ trong kỳ như sau: 

Cho kǶă6ă
thángăk tă
thúc ngày
30.6.2016

Choănĕmătài
chínhăk tă

thúc ngày
31.12.2015

VND VND

Số dư đầu kỳ/năm 7.281.312.372 6.908.915.025
Dự phòng lập trong kỳ/năm 3.906.776.713 908.364.914
Dự phòng hoàn nhập trong kỳ/năm (3.326.203.603) (535.967.567)

Số dư cuối kỳ/năm 
───────────
7.861.885.482
═══════════

─────────── 
7.281.312.372
═══════════

20ă QU ăKHENăTH NG,ăPHÚCăL Iă

Biến động c a Quỹ khen thưởng, phúc lợi trong kỳ như sau: 

Cho kǶă6ă
thángăk tă
thúc ngày
30.6.2016

ChoănĕmătƠiă
chínhăk tăthúcă

ngày
31.12.2015

VND VND

Số dư đầu kỳ/năm 10.624.698.110 5.588.872.526
Tăng trong kỳ/năm 219.600.000 10.051.397.232
Dự phòng hoàn nhập trong kỳ/năm (3.334.177.399) (5.015.571.648)

Số dư cuối kỳ/năm 
───────────
7.510.120.711
═══════════

────────────
10.624.698.110
════════════
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21ă TỊNHăHỊNHăTĔNGăGI MăV NăCH ăS ăH Uă

V năc ăph n
Th ngăd

v năc ăph n C ăphi uăqu
Qu ăđ uăt

phátătri n

L iănhu n sau
thu ăch aăphơnă

ph iă T ngăc ngă
VND VND VND VND VND VND

Tại ngày 1 tháng 1 năm 2015 269.878.430.000 62.295.088.755 (14.419.110.657) 84.681.949.730 109.015.241.950 511.451.599.778
Lợi nhuận thuần trong năm  - - - - 90.476.338.470 90.476.338.470
Cổ tức bằng tiền mặt   - - - - (85.865.268.000) (85.865.268.000)
Cổ tức bằng cổ phiếu 39.934.500.000 - - - (39.934.500.000) -
Phân phối quỹ   - - - 9.047.633.847 (9.047.633.847) -
Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi  - - - - (9.952.397.232) (9.952.397.232)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 
─────────────
309.812.930.000

────────────
62.295.088.755

────────────
(14.419.110.657)

────────────
93.729.583.577

────────────
54.691.781.341

─────────────
506.110.273.016

Tăng vốn cổ phần (*) 154.904.140.000 (61.174.556.423) - (93.729.583.577) - -
Lợi nhuận thuần trong kỳ  - - - - 50.047.049.328 50.047.049.328
Cổ tức bằng tiền mặt (**)  - - - - (30.981.293.000) (30.981.293.000)
Tái phát hành cổ phiếu quỹ  - 464.166.892 14.419.110.657 - - 14.883.277.549

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2016  
─────────────
464.717.070.000
═════════════

────────────
1.584.699.224

════════════

────────────
-

════════════

────────────
-

════════════

────────────
73.757.537.669
════════════

─────────────
540.059.306.893
═════════════ 

 (*)  Căn cứ Nghị quyết c a Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 ngày 9 tháng 5 năm 2016, Công ty đã phát hành cổ phiếu (tỷ lệ 
2:1) để tăng vốn cổ phần từ các nguồn vốn ch  sở hữu tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2015, theo thứ tự ưu tiên: Quỹ đầu tư phát 
triển, Thặng dư vốn cổ phần và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 

(**)  Căn cứ Nghị quyết c a Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 ngày 9 tháng 5 năm 2016, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức 
với tỷ lệ 10% trên vốn điều lệ. 
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22ă V NăC ăPH Nă

(a)ăă S ăl ngăc ăphi uă

30.6.2016 31.12.2015
C ăphi uă

ph ăthôngă C ăphi uă uăđưi
C ăphi uă

ph ăthôngă C ăphi uă uăđưiă

Số lượng cổ phiếu đã 
đăng kỦ 46.471.707

════════
-

════════
30.981.293

════════
-

════════ 
Số lượng cổ phiếu đã 

phát hành 46.471.707 - 30.981.293 -
Số lượng cổ phiếu đã 

mua lại - - (362.812) -

Số lượng cổ phiếu đang 
lưu hành 

────────

46.471.707
════════

───────────

-
═══════════

────────

30.618.481
════════

─────────── 

-
═══════════ 

(b)ăă Chiăti tăv năgópăc aăch ăs ăh uă ă

30.6.2016 31.12.2015
C ăphi uă

ph ăthông %
C ăphi uă

ph ăthôngă %

Phần vốn c a nhà nước 23.853.927 51,33% 15.716.466 51,33%
Phần vốn c a các đối 

tượng khác 22.617.780 48,67% 14.902.015 48,67%

Số lượng cổ phiếu đang 
lưu hành 

────────

46.471.707
════════

───────────

100%
═══════════

────────

30.618.481
════════

─────────── 

100%
═══════════ 

Cổ phiếu phổ thông có mệnh giá là 10.000 đồng. Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng 
với một phiếu biểu quyết tại các cuộc họp cổ đông c a Công ty. Các cổ đông được 
nhận cổ tức mà Công ty công bố vào từng thời điểm. Tất cả cổ phiếu phổ thông đều có 
thứ tự ưu tiên như nhau đối với tài sản còn lại c a Công ty. Các quyền lợi c a các cổ 
phiếu đã được Công ty mua lại đều bị tạm ngừng cho tới khi chúng được phát hành lại. 

(c)ăă Tìnhăhìnhăbi năđ ngăv năc ăph nă

S ăl ngă
c ăphi uă

C ăphi uă
ph ăthông T ngăc ng

VND VND

Tại ngày 1 tháng 1 năm 2015 26.987.843 269.878.430.000 269.878.430.000
Cổ phiếu mới phát hành 3.993.450 39.934.500.000 39.934.500.000
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 30.981.293 309.812.930.000 309.812.930.000
Cổ phiếu mới phát hành 15.490.414 154.904.140.000 154.904.140.000
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2016 46.471.707 464.717.070.000 464.717.070.000
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23ă C ăT Că

Cho kǶăk ătoánă
6ăthángăk tă

thúc ngày
30.6.2016

ChoănĕmătƠiă
chínhăk tăthúcă

ngày
31.12.2015

VND VND

Số dư đầu kỳ/năm - -
Cổ tức phải trả trong kỳ/năm 30.981.293.000 125.799.768.000
Cổ tức chi trả bằng cổ phiếu - (39.934.500.000)
Cổ tức chi trả bằng tiền - (85.865.268.000)

Số dư cuối kỳ/năm 
─────────────
30.981.293.000
═════════════

────────────
-

════════════

Cổ tức công bố sau ngày kết thúc kỳ/năm tài 
chính:

+ Cổ tức cổ phiếu thường 30.981.293.000 125.799.768.000

24ă LÃIăC ăB NăTRểNăC ăPHI Uă

Lưiăc ăb nătrênăc ăphi uă

Lãi cơ bản trên cổ phiếu được tính bằng hiệu c a số lợi nhuận thuần phân bổ cho các 
cổ đông và số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi chia cho số lượng bình quân gia quyền 
c a số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong năm, không bao gồm các cổ phiếu phổ 
thông được Công ty mua lại và giữ làm cổ phiếu quỹ: 

Cho kǶăk ătoánă
6ăthángăk tăthúcă

ngày 30.6.2016

Cho kǶăk ă
toán 6 tháng

k tăthúcăngƠyă
30.6.2015

Lợi nhuận thuần phân bổ cho các cổ đông (VND) 50.047.049.328 47.321.893.695
Điều chỉnh giảm số trích quỹ khen thưởng, 
phúc lợi (VND) (*) (5.004.704.933) (4.732.189.369)

────────────
45.042.344.395
════════════

────────────
42.589.704.326
════════════

Bình quân số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành 
(cổ phiếu) 46.471.707 46.471.707

Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (VND) 
────

969
════

───
916
═══

(*)  Số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi dự kiến cho năm 2016 dựa vào kế hoạch phân 
phối lợi nhuận năm 2016 c a Công ty do các cổ đông quyết định trong Đại hội đồng 
cổ đông thường niên và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 c a Công ty theo 
Quyết định c a Hội đồng Quản trị. 
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24ă LÃIăC ăB NăTRểNăC ăPHI Uă(ti pătheo)ă

Lưiăc ăb nătrênăc ăphi uă(ti pătheo)ă

Ngoài ra, lợi nhuận c a kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2015 đã được điều 
chỉnh lại so với số liệu đã trình bày trong báo cáo tài chính kỳ trước để phản ánh khoản 
thực trích quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối c a kỳ 
trước. Đồng thời, số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân cũng được điều chỉnh tăng 
nhằm phản ánh ảnh hưởng c a cổ phiếu phát hành thêm từ Thặng dư vốn cổ phần và 
Quỹ đầu tư phát triển trong kỳ.  

Lưiăsuyăgi mătrênăc ăphi uă

Công ty không có tác động nào làm suy giảm các cổ phiếu phổ thông vào ngày lập báo 
cáo tài chính giữa niên độ này. 

25ă CÁCăKHO NăM CăNGOÀIăB NGăCỂNăĐ IăK ăTOÁNă

(a)ă TƠiăs năthuêăho tăđ ngă

Các khoản thanh toán tối thuê thiểu trong tương lai theo hợp đồng thuê hoạt động 
không h y ngang là 3.352.800.000 đồng và 1.641.400.000 đồng tương ứng với kỳ 6 
tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2016 và năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 
năm 2015 (Thuyết minh 37(a)). 

(b)ă Ngo iăt ăcácălo iăă

30.6.2016 31.12.2015
Nguyên t VND Nguyên t VND

USD 1.142.156,32 25.515.772.191 1.567.494,08 35.189.521.785
EUR 240,43 5.982.860 245,89 6.005.343

────────────
25.521.755.051
════════════

────────────
35.195.527.128
════════════

26 DOANH THU BÁN HÀNG

KǶă6ăthángăk tăthúcăngày
30.6.2016 30.6.2015

VND VND

Doanh thu
Doanh thu pin và ắc quy 1.322.149.830.468 

══════════════
1.126.843.683.209
══════════════

Các kho năgi mătrừă
Chiết khấu thương mại 186.734.793.123 

═════════════
74.505.948.248
════════════

Doanh thu thu năv ăbánăhàng
Doanh thu thuần pin và ắc quy 1.135.415.037.345

══════════════
1.052.337.734.961
══════════════
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27ă GIÁăV NăHÀNGăBÁNă

KǶă6ăthángăk tăthúcăngày
30.6.2016 30.6.2015

VND VND

Giá vốn c a thành phẩm đã bán 954.052.475.996 865.618.016.678
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (180.705.881) 8.703.041.756

─────────────
953.871.770.115
═════════════

────────────
874.321.058.434
════════════

28ă DOANHăTHUăHO TăĐ NGăTÀIăCHệNHă

KǶă6ăthángăk tăthúcăngày
30.6.2016 30.6.2015

VND VND

Lãi tiền gửi ngân hàng 8.946.983.961 6.641.419.562
Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái đã thực hiện 1.922.748.585 1.192.924.371

──────────
10.869.732.546
══════════

─────────
7.834.343.933
═════════

29 CHI PHÍ TÀI CHÍNH

KǶă6ăthángăk tăthúcăngày
30.6.2016 30.6.2015

VND VND

Chi phí lãi vay 6.535.246.178 3.827.915.485
Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái đã thực hiện 1.526.532.349 8.155.814.422
Lỗ thuần do đánh giá lại các khoản có gốc ngoại 

tệ cuối năm 204.372.880 2.706.916.749
Chiết khấu thanh toán - 252.879.521

─────────
8.266.151.407
═════════ 

──────────
14.943.526.177
══════════ 

30 CHI PHÍ BÁN HÀNG

Các khoản ch  yếu trong chi phí bán hàng bao gồm: 

KǶă6ăthángăk tăthúcăngày
30.6.2016 30.6.2015

VND VND

Chi phí quảng cáo, khuyến mãi 22.242.739.129 38.652.650.701
Chi phí nhân viên 16.852.262.840 13.242.264.066
Chi phí thuê xe 11.727.461.087 10.180.032.338
Chi phí bảo hành 5.786.045.378 4.582.410.527

══════════ ═════════
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31ă CHIăPHệăQU NăLụăDOANHăNGHI Pă

Các khoản ch  yếu trong chi phí quản lỦ doanh nghiệp bao gồm: 

KǶă6ăthángăk tăthúcăngày
30.6.2016 30.6.2015

VND VND

Chi phí nhân viên 13.906.017.621 10.653.384.259
Chi phí hội họp 4.859.511.891 453.769.665 
Chi phí khấu hao 1.025.062.531 1.103.184.572 
Phí ngân hàng 1.257.337.559

 ══════════ 
1.034.910.849

══════════ 

32ă CHIăPHệăS NăXU TăKINHăDOANHăTHEOăY UăT ă

KǶă6ăthángăk tăthúcăngày
30.6.2016 30.6.2015

VND VND

Chi phí nguyên liệu, vật liệu 764.479.803.614 704.273.125.940
Chi phí nhân công 127.372.499.195 100.096.614.309
Chi phí khấu hao TSCĐ 33.133.332.305 32.541.294.000
Các chi phí khác bằng tiền 111.909.607.584 171.994.923.772

──────────────
1.036.895.242.698
══════════════

────────────── 
1.008.905.958.021
══════════════ 

33ă THUăNH PăKHÁCă

KǶă6ăthángăk tăthúcăngày
30.6.2016 30.6.2015

VND VND

Bán phế liệu 145.736.365 566.742.317 
Lãi do thanh lỦ tài sản - 562.417.140 
Thu nhập khác 652.965.126 95.953.442 

────────── 
798.701.491
══════════

─────────── 
1.225.112.899
═══════════
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34ă BÁOăCÁOăB ăPH Năă

ă Báoăcáoăb ăph nătheoăkhuăv căđ aălỦ:

 Doanh thu và chi tiêu vốn bộ phận dựa vào vị trí địa lỦ c a Công ty như sau: 

Trongăn căăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă Xu tăKhẩuăă T ngă
1.1.2016ăđ nă

30.6.2016
1.1.2015ăđ nă

30.6.2015
1.1.2016ăđ nă

30.6.2016
1.1.2015ăđ nă

30.6.2015
1.1.2016ăđ nă

30.6.2016
1.1.2015ăđ nă

30.6.2015
VND VND VND VND VND VND

Doanh thu thuần 905.392.185.649 844.154.913.665 230.022.851.696 208.182.821.296 1.135.415.037.345 1.052.337.734.961
Chi tiêu vốn 50.024.437.868 

═════════════
9.383.324.526

═════════════
-

═════════════
-

═════════════
50.024.437.868

══════════════
9.383.324.526

══════════════

30.6.2016 1.1.2016 30.6.2016 1.1.2016 30.6.2016 1.1.2016
VND VND VND VND VND VND

Tài sản c a bộ phận 1.555.896.332.884
══════════════

1.264.214.065.772
══════════════

-
═════════════

-
═════════════

1.555.896.332.884
══════════════

1.264.214.065.772
══════════════

Báoăcáoăb ăph nătheoălĩnhăv căkinhădoanh:ă

Hoạt động sản xuất và kinh doanh pin và ắc quy là hoạt động ch  yếu tạo ra doanh thu và lợi nhuận cho Công ty, trong khi các khoản doanh 
thu khác chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng doanh thu c a Công ty, do vậy Ban Giám đốc cho rằng Công ty hoạt động trong một bộ phận kinh 
doanh duy nhất. 
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35ă THU ăTHUăNH PăDOANHăNGHI PăHI NăHÀNHă

Số thuế trên lợi nhuận trước thuế c a Công ty khác với số thuế khi được tính theo thuế 
suất phổ thông áp d ng 20% (2015: 22%) như sau.  

KǶă6ăthángăk tăthúcăngày
30.6.2016 30.6.2015

VND VND

Lợi nhuận kế toán trước thuế 65.625.473.213
────────────

62.782.236.170
──────────── 

Thuế tính ở thuế suất 20% (2015: 22%) 13.125.094.643 13.812.091.957
Điều chỉnh: 

Chi phí không được khấu trừ 182.291.990 20.651.472
Dự phòng thiếu c a năm trước 2.271.037.252 1.627.599.046

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 
────────────
15.578.423.885
════════════

──────────── 
15.460.342.475
════════════

Chi phí/(thu nhập) thuế thu nhập doanh nghiệp 
ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động 
kinh doanh:

Thuế thu nhập doanh nghiệp - hiện hành (*) 15.060.759.342 22.244.742.567
Thuế thu nhập doanh nghiệp - hoãn lại 

(Thuyết minh 13) 517.664.543 (6.784.400.092)
 ──────────

15.578.423.885
══════════

────────── 
15.460.342.475
══════════ 

(*)  Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp cho năm tài chính được ước tính dựa vào 
thu nhập chịu thuế và có thể có những điều chỉnh tùy thuộc vào sự kiểm tra c a 
cơ quan thuế. 

36ă THUY TăMINHăV ăCÁCăBểNăLIểNăQUANă

(a)ăă Giaoăd chăv iăcácăbênăliênăquană

i) Mua hàng hóa

KǶă6ăthángăk tăthúcăngày
30.06.2016 30.6.2015

VND VND

Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam 8.384.028.670 10.690.420.500
Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất và Vi

sinh 516.512.229 269.243.754
Công ty Cổ phần Hơi Kỹ Nghệ Que Hàn 162.454.600 139.090.450
Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức 

Giang 426.525.000 329.120.000
────────────

9.489.520.499
════════════

────────────
11.427.874.704
════════════
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36ă THUY TăMINHăV ăCÁCăBểNăLIểNăQUANă(ti pătheo)ă

ii) Các khoản chi cho nhân sự chủ chốt 

KǶă6ăthángăk tăthúcăngày
30.06.2016 30.6.2015

VND VND

Lương và các quyền lợi gộp khác 812.151.401
══════════

2.741.160.910
═══════════

iii) Hoạt động tài chính 

KǶă6ăthángăk tăthúcăngày
30.06.2016 30.6.2015

VND VND

Chi trả cổ tức -
═══════════

79.872.063.407
════════════

(b)ăă S ăd ăcu iăkǶăv iăcácăbênăliênăquană

i) Phải trả người bán (Thuyết minh 14) 

30.06.2016 31.12.2015
VND VND

Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam 1.618.940.950 754.781.280
Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất và Vi

sinh 128.411.250 -
Công ty Cổ phần Hơi Kỹ Nghệ Que Hàn 29.191.800 16.478.000

───────────
1.776.544.000
═══════════

───────────
771.259.280

═══════════

37ă CÁCăCAMăK Tă

(a)ă Camăk tăthuêăho tăđ ngă

Các khoản tiền thuê tối thiểu phải trả cho các hợp đồng thuê hoạt động không được 
h y ngang như sau: 

30.6.2016 31.12.2015
VND VND

Trong vòng một năm 2.683.200.000 986.400.000
Trong vòng hai đến năm năm 669.600.000 655.000.000

───────────
3.352.800.000
═══════════

─────────── 
1.641.400.000
═══════════




