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BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Hữu Nghị Đà Nẵng đệ trình báo cáo này cùng Báo
cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011. 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã điều hành Công ty trong suốt năm và
cho đến ngày lập báo cáo này gồm:

Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Thanh Sơn Chủ tịch Hội đồng quản trị Bổ nhiệm ngày 27/03/2011

Bà Phan Thị Thu Thảo Thành viên Bổ nhiệm ngày 27/03/2011

Ông Trần Quốc Thái Thành viên Bổ nhiệm ngày 27/03/2011

Ông Phạm Thanh Quang Chủ tịch Hội đồng quản trị Miễn nhiệm ngày 27/03/2011

Ông Trần Hồng Sơn Thành viên Miễn nhiệm ngày 27/03/2011

Ông Phạm Văn Quân Thành viên Miễn nhiệm ngày 27/03/2011

Ông Trần Anh Sơn Thành viên Miễn nhiệm ngày 27/03/2011

Ông Nguyễn Luôn Thành viên Miễn nhiệm ngày 27/03/2011

Ban Tổng Giám đốc:

Ông Nguyễn Thanh Sơn Tổng Giám đốc

Ông Trần Ngọc Anh Phó Tổng Giám đốc

Ông Trần Cảnh Khải Phó Tổng Giám đốc Miễn nhiệm ngày 27/03/2011

Ông Bùi Phước Mỹ Phó Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 27/03/2011

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính hằng năm phản ánh một cách trung thực và
hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty
trong năm. Trong việc lập báo cáo tài chính này, Ban Tổng Giám đốc được yêu cầu phải:

Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
Đưa ra các phán đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu
cần được công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hay không; và
Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp cho rằng Công ty sẽ không thể tiếp tục
hoạt động kinh doanh.

Ban Tổng Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính. 

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được ghi chép một cách phù hợp để
phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và rằng Báo cáo tài chính tuân
thủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại
Việt Nam. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và vì vậy thực
hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc,

Nguyễn Thanh Sơn
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Tổng Giám đốc
Đà Nẵng, ngày 14 tháng 02 năm 2012
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Số: 31 - TC12/ BC-ATAX Đà Nẵng, ngày 14 tháng 02 năm 2012

BÁO CÁO KIỂM TOÁN

Về Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Hữu Nghị Đà Nẵng

Kính gửi: Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc
 Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Hữu Nghị Đà Nẵng

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Hữu Nghị Đà
Nẵng (sau đây gọi tắt là “Công ty”), gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2011, Báo cáo kết quả hoạt động
kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.
Báo cáo tài chính (từ trang 4 đến trang 20 đính kèm) được lập ngày 14/02/2012.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc và Kiểm toán viên 

Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập và trình bày Báo cáo tài chính. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa
ra ý kiến về Báo cáo tài chính này dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty đã được chúng tôi kiểm toán. Do hạn chế phạm vi kiểm toán chúng tôi
đã đưa ra ý kiến chấp nhận từng phần tại Báo cáo kiểm toán số 19-TC11/BC-ATAX ngày 20/01/2011.

Cơ sở của ý kiến 

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu
cầu chúng tôi phải lập kế hoạch và thực hiện công việc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý rằng Báo cáo
tài chính không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Công việc kiểm toán bao gồm việc kiểm tra, trên cơ sở chọn
mẫu, các bằng chứng xác minh cho các số liệu và thông tin thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Chúng tôi cũng
đồng thời tiến hành đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và nguyên tắc kế toán được áp dụng, các ước tính quan
trọng của Ban Tổng Giám đốc cũng như việc trình bày các thông tin trên Báo cáo tài chính. Chúng tôi tin tưởng
rằng công việc kiểm toán đã cung cấp những cơ sở hợp lý cho ý kiến của chúng tôi.

Giới hạn phạm vi kiểm toán

 Các khoản công nợ phải thu, nợ phải trả và nợ tạm ứng tại ngày 31/12/2011 chưa được đối chiếu xác nhận
lần lượt là 350.184.645 VND, 8.443.207.835 VND và 484.915.841 VND. Chúng tôi không thể thỏa mãn
tính đúng đắn của các khoản nợ này bằng các thủ tục kiểm toán thay thế khác.

Vấn đề chưa thống nhất trong xử lý kế toán

 Như được trình bày tại thuyết minh số V.08 – Thuyết minh báo cáo tài chính, trong năm 2011, Công ty đã
tiến hành sửa chữa, xây dựng nhà xưởng, số tiền: 4.862.450.000 VND và mua sắm máy móc thiết bị với số
tiền 13.000.000.000 VND. Các tài sản này đã được Công ty đưa vào sử dụng từ tháng 6 năm 2011. Đến nay
Công ty vẫn chưa tiến hành quyết toán vốn đầu tư các tài sản nói trên. Công ty cũng chưa ghi tăng nguyên
giá tài sản cố định hữu hình và chưa tiến hành trích khấu hao cho các tài sản này. Điều này chưa phù hợp với
Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 03 – Tài sản cố định hữu hình. Nếu trích khấu hao theo hướng dẫn của
Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009, với thời gian trích khấu hao của nhà xưởng là 20 năm và
máy móc thiết bị là 10 năm thì khấu hao trong năm sẽ tăng lên với số tiền 771.561.250 VND đồng thời làm
lỗ năm 2011 và lỗ lũy kế đến 31/12/2011 tăng thêm với số tiền tương ứng.

http://www.word-reader.com
http://www.word-reader.com


 ( Word Reader - Unregistered )
www.word-reader.com

BÁO CÁO KIỂM TOÁN (Tiếp theo)

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng do hạn chế phạm vi kiểm toán (nếu có) và vấn đề chưa thống
nhất trong xử lý kế toán như được trình bày ở các đoạn nêu trên, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung
thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 cũng
như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp
với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

Ngoài ra, chúng tôi còn lưu ý 2 vấn đề sau:

1. Đến ngày 31/12/2011, Công ty không còn Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm. Nếu trích lập quỹ dự phòng
trợ cấp mất việc làm đầy đủ cho toàn bộ công nhân viên đã làm việc tại Công ty từ trước cho đến sau thời
điểm cổ phần hóa hơn một năm, với mức trích lập bằng một nửa tháng lương cho mỗi năm làm việc tới thời
điểm 31/12/2011 theo quy định hiện hành, thì Công ty cần phải trích lập số tiền ước tính là 6.590.224.848
VND. Theo đó, lợi nhuận kế toán chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2011 sẽ giảm đi với số tiền tương
ứng.

2. Như được trình bày tại thuyết minh III.4 – Thuyết minh báo cáo tài chính, tại ngày 31/12/2011, nợ phải trả
ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền là 21.404.435.997 VND, lỗ lũy kế đến 31/12/2011:
40.439.900.603 VND, chiếm 2/3 vốn chủ sở hữu. Tình hình trên cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc
chắn trọng yếu có thể gây ra sự nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của đơn vị. Tuy nhiên, Ban
Tổng Giám đốc Công ty đã có kế hoạch kinh doanh cho năm 2012 và những năm tiếp theo để cải thiện tình
hình tài chính. Bên cạnh đó, các cổ đông chính cũng đã cam kết tiếp tục tài trợ các nguồn lực cần thiết bất cứ
khi nào để Công ty có thể tiếp tục hoạt động. Do vậy, Báo cáo tài chính vẫn được lập trên cơ sở giả định
hoạt động liên tục.

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ ATAX
Kiểm toán viên Phó Giám đốc

(Đã ký) (Đã ký)

Nguyễn Thị Nam Phương Nguyễn Thường
Chứng chỉ kiểm toán viên số 1051/KTV Chứng chỉ kiểm toán viên số 0315/KTV
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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

MẪU B01-DN
Đơn vị: VND
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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

MẪU B01-DN
Đơn vị: VND

          (Đã ký)         (Đã ký)

__________________________   __________________________
Hồ Minh Tùng   Nguyễn Thanh Sơn
Kế toán trưởng   Tổng Giám đốc

Đà Nẵng, ngày14/02/2012
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BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 2011

MẪU B02-DN
Đơn vị: VND

                   (Đã ký)                                                                                                     (Đã ký)

__________________________   __________________________
Hồ Minh Tùng   Nguyễn Thanh Sơn
Kế toán trưởng   Tổng Giám đốc

Đà Nẵng, ngày14/02/2012
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BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2011

    (Đã ký )                                                                                                               (Đã ký)
_________________________ __________________________
Hồ Minh Tùng   Nguyễn Thanh Sơn
Kế toán trưởng   Tổng Giám đốc

Đà Nẵng, ngày 14/02/2012

MẪU B03-DN
Đơn vị: VND
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I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Hữu Nghị Đà Nẵng (gọi tắt là "Công ty") trước đây là doanh nghiệp
Nhà nước, được thành lập theo Quyết định số 3527/QĐ-UB ngày 30/12/1992 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Quảng Nam Đà Nẵng.

Công ty chính thức chuyển sang Công ty cổ phần từ ngày 01/12/2008 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh số 3203002320 và thay đổi lần thứ 4 ngày 15/12/2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà
Nẵng cấp.

Trụ sở và nhà máy của Công ty đóng tại Lô 6 - 11, Khu công nghiệp Đà Nẵng, quận Sơn Trà, thành phố Đà
Nẵng.

2. Ngành nghề kinh doanh

- Sản xuất giày dép

- Kinh doanh xuất nhập khẩu giày dép. Kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại vật tư nguyên liệu, hóa chất
(trừ hóa chất bảng 1 theo Công ước quốc tế), máy móc thiết bị và công cụ. Mua bán, khai thác, cho thuê: tài
sản, bất động sản. Mua bán nhà và dịch vụ chuyển quyền sử dụng đất.

II. KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Kỳ kế toán năm

Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán tại Công ty là Đồng Việt Nam (VND).

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, ban hành kèm theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính và các sửa đổi bổ sung được ban hành kèm theo có liên quan.

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

Chúng tôi đã thực hiện công việc kế toán theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có
liên quan. Báo cáo tài chính đã được trình bày một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả
kinh doanh và luồng tiền của doanh nghiệp.
Việc lựa chọn số liệu và thông tin phải trình bày trong Thuyết minh báo cáo tài chính được thực hiện theo
nguyên tắc trọng yếu quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 21-Trình bày báo cáo tài chính. 

3. Hình thức kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức sổ kế toán: kế toán trên máy vi tính.

4. Khả năng tiếp tục hoạt động

Tại ngày 31/12/2011, nợ phải trả ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền là 21.404.435.997 VND, lỗ
lũy kế đến 31/12/2011: 40.439.900.603 VND, chiếm 2/3 vốn chủ sở hữu. Để đảm bảo khả năng tiếp tục
hoạt động bình thường trong tương lai, Công ty đã lập kế hoạch kinh doanh cho năm 2012 và các năm tiếp
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theo. Theo đó, kết quả kinh doanh năm 2012 đảm bảo có lãi. Bên cạnh đó, các cổ đông chính của Công ty
đã cam kết sẽ tiếp tục cung cấp nguồn tài chính và các khoản tín dụng cho Công ty bất cứ khi nào cần, cho
đến khi Công ty có khả năng tạo được dòng tiền để duy trì hoạt động của mình. Vì vậy, Ban Tổng Giám
đốc Công ty cho rằng Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở giả định hoạt động liên tục là phù hợp.
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IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ và tiền gửi ngân hàng. Các khoản tương đương tiền bao gồm các khoản đầu
tư ngắn hạn (không quá 3 tháng), có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và ít rủi ro
trong việc chuyển đổi thành tiền.

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc trừ (-) dự phòng giảm giá và dự phòng cho hàng tồn kho lỗi thời,
mất phẩm chất. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp
và chi phí sản xuất chung, nếu có, để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: phương pháp bình quân gia quyền.

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: phương pháp kê khai thường xuyên.

Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập cho hàng lỗi
thời, hư hỏng, kém phẩm chất mà giá gốc của chúng cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được tại thời
điểm kết thúc niên độ. Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho được xác định bằng giá bán ước
tính trừ các chi phí để hoàn thành, cùng chi phí bán hàng và phân phối phát sinh. Dự phòng giảm giá hàng
tồn kho là số chênh lệch giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng. 

3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

Nguyên tắc ghi nhận Tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ (-) giá trị hao mòn luỹ kế.

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình là toàn bộ chi phí doanh nghiệp phải bỏ ra để có được tài sản cố định
tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng theo dự tính. Các chi phí phát sinh sau
ngày ghi nhận ban đầu được tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các khoản chi phí này chắc chắn làm tăng
lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản. Chi phí phát sinh khi ghi nhận chi phí ban đầu không thoả
mãn điều kiện này thì được ghi nhận vào chi phí trong kỳ. Xác định nguyên giá trong một số trường hợp sau
đây:

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do các nhà thầu xây dựng bao gồm giá trị công trình hoàn thành bàn
giao, các chi phí liên quan trực tiếp khác.

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do tự làm, tự xây dựng bao gồm chi phí xây dựng, chi phí sản xuất
thực tế phát sinh cộng chi phí lắp đặt và chạy thử.

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước
tính của tài sản. Thời gian hữu dụng ước tính cho nhóm tài sản cụ thể như sau:

Năm 2011
(Năm)

Nhà cửa, vật kiến trúc 5-25
Máy móc, thiết bị 5-12
Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn 10
Thiết bị, dụng cụ quản lý 5-10

Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định vô hình

Tài sản cố định vô hình được trình bày theo nguyên giá và giá trị hao mòn luỹ kế.
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Phần mềm máy tính được khấu hao theo phương pháp đường thẳng với thời gian sử dụng ước tính là 10
năm.

Các tài sản cố định vô hình khác được ghi nhận ban đầu theo giá mua và được khấu hao theo phương pháp
đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG (tiếp theo)

4. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác

Các khoản chi phí trả trước dài hạn bao gồm giá trị công cụ dụng cụ, linh kiện loại nhỏ đã xuất dùng và
được coi là có khả năng đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho Công ty với thời hạn từ một năm trở lên.
Các chi phí này được phân bổ vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, sử dụng phương pháp đường
thẳng theo các quy định kế toán hiện hành.

5. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ
để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế sẽ không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở
đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với
số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.

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

Các khoản dự phòng được ghi nhận khi Công ty có nghĩa vụ nợ hiện tại do kết quả từ một sự kiện đã xảy ra,
và Công ty có khả năng phải thanh toán nghĩa vụ này. Các khoản dự phòng được xác định trên cơ sở ước
tính của Ban Tổng Giám đốc về các khoản chi phí cần thiết để thanh toán nghĩa vụ nợ này tại ngày kết thúc
niên độ kế toán.

7. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

8. Nguyên tắc và phương pháp 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 cụ thể sau đây cũng phải được đáp ứng khi ghi nhận doanh thu:

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc
hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua; Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao
dịch bán hàng; và xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn 4 điều kiện ghi nhận doanh thu cung
cấp dịch vụ được quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 “Doanh thu và thu nhập khác”, gồm:
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Công ty có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;
- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.
Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết
quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán của kỳ đó.

Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn
thành.

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

Thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có) thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại.
Số thuế hiện tại phải trả được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm. Thu nhập chịu thuế khác với lợi
nhuận thuần được trình bày trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vì không bao gồm các khoản thu
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nhập hay chi phí tính thuế hoặc được khấu trừ trong các năm khác (bao gồm cả lỗ mang sang, nếu có) và
ngoài ra không bao gồm các chỉ tiêu không chịu thuế hoặc không được khấu trừ. Thuế thu nhập doanh
nghiệp được tính theo thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế toán là 25% tính trên thu nhập chịu
thuế. 
Việc xác định thuế thu nhập của Công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, những quy
định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế thu nhập doanh nghiệp tuỳ thuộc vào
kết quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền. 
Các loại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam. 

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG (tiếp theo)

10. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái

Các nghiệp vụ phát sinh bằng các loại ngoại tệ được chuyển đổi sang Đồng Việt Nam theo tỷ giá tại ngày
phát sinh nghiệp vụ. Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ các nghiệp vụ này được ghi nhận vào thu nhập tài chính
hoặc chi phí tài chính trong kỳ.

Số dư các tài sản bằng tiền và công nợ phải thu, phải trả có gốc ngoại tệ tại ngày kết thúc niên độ kế toán
được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày này. Ban Giám đốc Công ty quyết định áp dụng kết hợp hướng dẫn của
Chuẩn mực kế toán số 10-Ảnh hưởng của việc thay đổi chênh lệch tỷ giá (VAS 10) và hướng dẫn của
Thông tư 201/2009/TT-BTC ngày 15/10/2009 của Bộ Tài chính vào việc hạch toán chênh lệch tỷ giá phát
sinh do đánh giá số dư cuối năm của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ, cụ thể như sau:

- Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư cuối năm của tiền và các khoản nợ phải thu có gốc ngoại
tệ được phản ánh trên Bảng cân đối kế toán (chỉ tiêu Chênh lệch tỷ giá hối đoái) và được ghi bút toán
ngược lại để xóa số dư vào đầu năm sau.

- Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư cuối năm của các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ được
ghi nhận vào thu nhập tài chính hoặc chi phí tài chính trong kỳ. Tuy nhiên, nếu việc ghi nhận này làm cho
kết quả kinh doanh trong năm bị lỗ thì một phần chênh lệch tỷ giá được phân bổ cho năm sau để Công ty
không bị lỗ nhưng số lỗ chênh lệch tỷ giá tính vào chi phí tài chính trong năm ít nhất phải bằng chênh lệch
tỷ giá của số nợ đến hạn phải trả trong năm đó. Khoản lỗ chênh lệch tỷ giá còn lại phải được phân bổ vào
chi phí tài chính trong các năm tiếp theo nhưng không quá 5 năm.

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ
TOÁN

1. Tiền

2. Các khoản phải thu khác
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V.  THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ
TOÁN (tiếp theo)

3. Hàng tồn kho

- Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho của nguyên vật liệu trong năm: 7.973.147.074 VND.

- Giá trị trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho của giày thành phẩm tồn kho trong năm: 550.768.445
VND.

4. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

 Năm 2010, Công ty đã trích lập 100% dự phòng nợ phải thu khó đòi cho khoản thuế nêu trên.

5. Tài sản ngắn hạn khác
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V.  THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ
TOÁN (tiếp theo)

6. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

 - Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 1.398.744.585 VND.
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- Như được trình bày tại thuyết minh số V.14 – Thuyết minh báo cáo tài chính, Công ty đã thế chấp nhà
xưởng, công trình trên đất tại KCN Đà Nẵng, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng để đảm bảo các khoản vay tại
Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Đà Nẵng. 

7. Tài sản cố định vô hình

V.  THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ
TOÁN (tiếp theo)

8. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang 17.862.450.000 VND, chưa có hồ sơ quyết toán. Các tài sản trên
được Công ty đưa vào sử dụng từ tháng 6 năm 2011 nhưng Công ty chưa tiến hành trích khấu hao cho các
tài sản này.

9. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

Tỷ lệ góp vốn của Công ty vào Công ty Cổ phần Bắc Trung bộ chiếm 6,25%.
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10. Chi phí trả trước dài hạn

11. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

12. Chi phí phải trả

V.  THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ
TOÁN (tiếp theo)

13. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

 (*) Đây là tiền phải trả về trợ cấp nghỉ việc cho CBCNV đã thôi việc.
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14. Vay dài hạn và nợ dài hạn

 a/ Vay dài hạn

Theo Hợp đồng tín dụng trung dài hạn số 01/50296/2009/NHQĐ .ĐN/HĐTDTH/01 ngày 16/01/2009 ký
với Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng thì Công ty được vay với số tiền 4.000.000.000
VND để đầu tư máy móc thiết bị.

Lãi suất cho vay là lãi suất thả nổi, được xác định như sau: Lãi suất cho vay theo năm được xác định bằng
tổng của lãi suất tiết kiệm của Ngân hàng kỳ hạn 24 tháng trả lãi sau và lãi suất biên 6,0%/năm. Lãi suất cho
vay kỳ đầu tiên 12,75%/năm, các kỳ tiếp theo được điều chỉnh theo đúng lãi suất biên và kỳ điều chỉnh lãi
suất. Thời hạn vay tối đa là 36 tháng kể từ ngày giải ngân lần đầu tiên. Thời hạn hoàn trả nợ gốc: 3 tháng 1
lần, mỗi  lần 350.000.000 VND, hai lần cuối mỗi lần 250.000.000 VND.

Theo Hợp đồng hợp đồng thuế chấp, cầm cố số 01/50296/2008/NHQD.DN/HDTC/03 ngày 30/12/2008 ký
với Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng thì công ty đã thế chấp nhà xưởng và công trình trên
đất tại KCN Đà Nẵng, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng có giá trị thế chấp 16.097.006.409 đồng.

Tại thời điểm 31/12/2011, theo hợp đồng này, Công ty còn nợ gốc số tiền 250.000.000 VND.

 b/ Nợ dài hạn

V.  THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ
TOÁN (tiếp theo)

15. Vốn chủ sở hữu

a/ Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu
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 b/ Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

V.  THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ
TOÁN (tiếp theo)

15. Vốn chủ sở hữu (tiếp theo)

c/ Cổ phiếu
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Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

2. Giá vốn hàng bán

3. Doanh thu hoạt động tài chính

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (tiếp theo)

4. Chi phí tài chính

http://www.word-reader.com
http://www.word-reader.com


 ( Word Reader - Unregistered )
www.word-reader.com

5. Thu nhập khác

6. Chi phí khác
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VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Tiếp theo)

7. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

VII. THÔNG TIN KHÁC

1. Nợ tiềm tàng

Theo quyết định của cơ quan Thanh tra, Công ty Hữu Nghị cũ phải nộp vào Ngân sách số tiền
8.027.066.845 VND. Đến ngày 31/12/2011, Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Hữu Nghị đã nộp
223.000.000 VND, số còn lại 7.804.066.845 VND chưa nộp được coi là một khoản nợ tiềm tàng. Công ty
chưa ghi nhận nợ phải trả số tiền này.

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

Không có sự kiện quan trọng nào phát sinh sau ngày kết thúc niên độ kế toán yêu cầu phải điều chỉnh hay
công bố trong báo cáo tài chính.
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VII. THÔNG TIN KHÁC (tiếp theo)

3. Giao dịch và số dư các bên liên quan

 a/ Giao dịch với bên có liên quan

 b/ Số dư với bên liên quan

4. Thông tin so sánh

Số liệu so sánh được lấy theo Báo cáo tài chính năm trước đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm
toán và Tư vấn Thuế ATAX.
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    (Đã ký)                                                                                                     (Đã ký)
__________________________  __________________________
Hồ Minh Tùng   Nguyễn Thanh Sơn
Kế toán trưởng   Tổng Giám đốc

Đà Nẵng, ngày 14/02/2012
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