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2.  Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) do phần lớn các nghiệp vụ được 

thực hiện bằng đơn vị tiền tệ VND. 

 

 

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 

 

1. Chế độ kế toán áp dụng 

Công ty và công ty con áp dụng các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp 

Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng 

dẫn Chế độ Kế toán doanh nghiệp, Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 

hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ và các thông tư khác hướng 

dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính 

hợp nhất giữa niên độ. 

 

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

Tổng Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ yêu cầu của các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế 

toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 

năm 2014, Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 cũng như các thông tư khác 

hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính trong việc lập và trình  bày Báo cáo tài 

chính hợp nhất giữa niên độ. 

 

 

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG 

 

1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ được lập trên cơ sở kế toán dồn tích (trừ các thông tin 

liên quan đến các luồng tiền).  

 

2. Cơ sở hợp nhất 

Báo cáo tài chính hợp nhất  giữa niên độ bao gồm Báo cáo tài chính  giữa niên độ của Công ty mẹ và 

Báo cáo tài chính giữa niên độ của công ty con. Công ty con là đơn vị chịu sự kiểm soát  của Công 

ty mẹ. Sự kiểm soát tồn tại khi Công ty mẹ có khả năng trực tiếp hay gián tiếp ch i phối các ch ính  

sách tài chính và hoạt động của công ty con để thu được các lợi ích kinh tế từ các hoạt  động này. 

Khi xác định quyền kiểm soát có tính đến quyền biểu quyết tiềm năng phát sinh từ các quyền  chọn 

mua hoặc các công cụ nợ và công cụ vốn có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông tại ngày kết  

thúc kỳ kế toán. 

 

Kết quả hoạt động kinh doanh của các công ty con được mua lại hoặc bán đi trong kỳ được trình 

bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất  giữa niên độ từ ngày mua hoặc cho đến  

ngày bán khoản đầu tư ở công ty con đó. 

 

Báo cáo tài chính giữa niên  độ của công ty mẹ và công ty con sử dụng để hợp nhất được lập cho 

cùng một kỳ kế toán và áp dụng các chính sách kế toán thống nhất cho các giao dịch và sự kiện 

cùng loại trong những hoàn cảnh tương tự. Trong trường hợp chính sách kế toán  của công ty con  

khác với chính sách kế toán áp dụng thống nhất trong Công ty và công ty con thì Báo cáo tài ch ính  

giữa niên độ của công ty con sẽ có những điều chỉnh thích hợp trước khi sử dụng cho việc lập Báo 

cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ. 

 

Số dư các tài khoản trên  Bảng cân đối kế toán giữa niên độ giữa công ty mẹ và công ty con, các 

giao dịch nội bộ, các khoản lãi nội bộ chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch này phải được loại 
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Nhà cửa, vật kiến 

trúc 
 Máy móc và thiết bị  

Phương tiện 

vận tải, truyền 

dẫn 

 Cộng 

Nguyên giá        

Số đầu năm 2.101.272.727  770.890.890  5.634.468.135  8.506.631.752 

Tăng do hợp nhất 139.719.382.000  657.414.760.187  9.841.454.545  806.975.596.732 

Đầu tư xây dựng cơ bản 

hoàn thành 16.181.000.000 
 

- 
 

- 
 

16.181.000.000 

Thanh lý, nhượng bán  -  -  (811.052.728)  (811.052.728) 

Số cuối ky 158.001.654.727  658.185.651.077  14.664.869.952  830.852.175.756 

Trong đó:        

Đã khấu hao hết nhưng 

vẫn còn sử dụng 
-  740.890.890  841.815.407  1.582.706.297 

Chờ thanh lý -  -  -  - 

        

Giá trị hao mòn        

Số đầu năm 420.254.544  742.637.785  2.399.418.135  3.562.310.464 

Tăng do hợp nhất 114.877.222  7.819.557.697  422.484.847  8.356.919.766 

Khấu hao trong kỳ 3.055.662.236  5.330.880.365  577.836.363  8.964.378.964 

Thanh lý, nhượng bán -  -  (811.052.728)  (811.052.728) 

Số cuối kỳ 3.590.794.003  13.893.075.846  2.588.686.617  20.072.556.466 

        

Giá trị còn lại        

Số đầu năm 1.681.018.183  28.253.105  3.235.050.000  4.944.321.288 

Số cuối kỳ 154.410.860.724  644.292.575.231  12.076.183.335  810.779.619.290 

Trong đó:        

Tạm thời chưa sử dụng -  -  -  - 

Đang chờ thanh lý -  -  -  - 

 

10. Tài sản cố định vô hình 

Là chương trình phần mềm máy tính đã hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng. 

 

11. Phải trả người bán ngắn hạn 

  Số cuối kỳ   Số đầu năm 

Phải trả các nhà cung cấp khác 165.354.341.928  170.005.882.082 

Nguyễn Quang Duy (i) 80.446.626.416  93.832.000.000 

Đặng Quốc Chính (ii) 51.850.900.000  58.102.000.000 

Nguyễn Công Chiến (iii) 17.574.400.000  17.574.400.000 

Nguyễn Công Hùng (iv)  5.728.000.000   - 

Công ty Cổ phần SCI E&C 9.298.655.153  - 

Các nhà cung cấp khác 455.760.359  497.482.082 

Cộng 165.354.341.928  170.005.882.082 

 
(i) Khoản phải trả Ông Nguyễn Quang Duy tiền mua 7.160.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Điện 

gió Hướng Linh 8 theo Hợp đồng chuyển nhượng số 02/HĐCNCP ngày 24 tháng 12 năm 2021, giá 
mua 16.000 VND/cổ phần, tổng giá trị hợp đồng là 114.560.000.000 VND.  
 

(ii) Khoản phải trả Ông Đặng Quốc Chính theo các hợp đồng sau: 
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Hợp đồng chuyển nhượng số 01/HĐCNCP/PTIC-ĐQC ngày 24 tháng 12 năm 2021 phải trả tiền 
mua 5.560.000 cổ phần, giá mua 11.000 VND/cổ phần. Số dư phải trả tại thời điểm ngày 30 tháng 
6 năm 2022 của hợp đồng chuyển nhượng này là 6.026.900.000 VND. 
 

Hợp đồng chuyển nhượng số 02/2022/HĐCNCP/PTIC-ĐQC ngày 17 tháng 3 năm 2022 phải trả 
tiền mua 3.580.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 8, giá mua 16.000 VND/cổ 
phần. Số dư phải trả tại thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2022 của hợp đồng chuyển nhượng này là 
45.824.000.000 VND. 
 

(iii) Khoản phải trả Ông Nguyễn Công Chiến tiền mua 3.222.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Điện 

gió Hướng Linh 8 theo Hợp đồng chuyển nhượng số 02/HĐCNCP ngày 24 tháng 12 năm 2021, giá 
mua 16.000 VND/cổ phần, tổng giá trị hợp đồng là 61.160.000.000 VND.  
 

(iv) Khoản phải trả Ông Nguyễn Công Hùng tiền mua 3.973.800 cổ phần của Công ty Cổ phần Điện 
gió Hướng Linh 8 theo Hợp đồng chuyển nhượng số 01/2022/HĐCNCP/PTIC-NCH ngày 14 tháng 
3 năm 2022, giá mua 13.700 VND/cổ phần.  

 

Công ty và công ty con không có nợ phải trả người bán quá hạn chưa thanh toán. 

 

12. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 

 Số đầu năm  Số phát sinh trong kỳ  Số cuối kỳ 

 Phải nộp Phải thu  Số phải nộp Số đã thực nộp 

Xử lý thuế 

TNDN các năm 

trước 
(i)

  

Tăng do 

hợp nhất 
 Phải nộp Phải thu 

Thuế GTGT 

hàng bán nội 

địa 

154.336.280 156.733.223  2.241.740.844 (2.241.740.544) - -  154.336.280 156.733.223 

Thuế thu nhập 

doanh nghiệp 
16.591.848.254 -  - (12.965.958.468) (3.625.889.786) -  - - 

Thuế thu nhập 

cá nhân 
136.898.119 -  50.209.478 (57.611.441) - 8.285.804  137.781.960 - 

Các loại thuế 

khác, phí, lệ phí 

và các khoản 

phải nộp khác 

601.276.175 -  971.953.786 (1.573.229.961) - -  - - 

Cộng 17.484.358.828 156.733.223  3.263.904.108 (16.838.540.414) (3.625.889.786) 8.285.804  292.118.240 156.733.223 

 

Thuế giá trị gia tăng 

Công ty và công ty con nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ với thuế suất 10%.  

 

Thuế thu nhập doanh nghiệp 

Công ty phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho các khoản thu nhập tính thuế với thuế suất 20% 

(cùng kỳ năm trước thuế suất là 20%). 

 

Việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của Công ty được căn cứ vào các quy định hiện 

hành về thuế. Tuy nhiên, những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và các quy định về thuế 

đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau. Do vậy số 

thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính giữa niên độ có thể sẽ thay đổi khi cơ quan thuế kiểm 

tra. 

 

Các loại thuế khác 

Công ty và công ty con kê khai và nộp theo quy định. 
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