MÉu sè B 01 - DN
Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC ngµy
20/03/2006 cña Bé tr−ëng BTC

CT CP B§S §iÖn Lùc MiÒn Trung

B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n
Quý 4 n¨m 2014
T¹i ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2014

DiÔn gi¶i

m· sè

A. Tµi s¶n ng¾n h¹n (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)

100

I. TiÒn vµ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn

110

1. TiÒn

111

2. C¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn

112

II. C¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh ng¾n h¹n

120

1. §Çu t− ng¾n h¹n

121

2. Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− ng¾n h¹n (*) (2)

129

III. C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n

130

1. Ph¶i thu cña kh¸ch hµng
2. Tr¶ tr−íc cho ng−êi b¸n
3. Ph¶i thu néi bé ng¾n h¹n

133

4. Ph¶i thu theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch hîp ®ång x©y dùng

134

5. C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c

135

6. Dù phßng c¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n khã ®ßi (*)

139

IV. Hµng tån Kho

140

1. Hµng tån kho

141

2. Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho (*)

T/M

Sè cuèi n¨m

Sè ®Çu n¨m

118 082 061 608

166 483 711 893

15 356 202 239

49 969 922 665

1 291 109 554

721 903 479

14 065 092 685

49 248 019 186

26 362 054 405

2 024 275 175

131

1 211 432 183

1 807 460 008

132

25 066 179 020

20 000 000

84 443 202

196 815 167

73 877 405 262

114 293 183 853

78 276 156 116

119 986 679 010

149

-4 398 750 854

-5 693 495 157

V. Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c

150

2 486 399 702

196 330 200

1. Chi phÝ tr¶ tr−íc ng¾n h¹n

151

26 347 727

2. ThuÕ GTGT ®−îc khÊu trõ

152

3. ThuÕ vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i thu Nhµ n−íc

154

2 361 235 045

163 630 017

4. Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c

158

98 816 930

32 700 183

B. Tµi s¶n dµi h¹n (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)

200

98 407 007 430

72 108 644 390

I. C¸c kho¶n ph¶i thu dµi h¹n

210

1. Ph¶i thu dµi h¹n cña kh¸ch hµng

211

2. Vèn kinh doanh ë ®¬n vÞ trùc thuéc

212

3. Ph¶i thu dµi h¹n néi bé

213

V.06

4. Ph¶i thu dµi h¹n kh¸c

218

V.07

5. Dù phßng ph¶i thu dµi h¹n khã ®ßi (*)

219

II. Tµi s¶n cè ®Þnh

220

65 409 206 054

63 968 885 768

1. Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh

221

1 779 032 454

338 712 168

- Nguyªn gi¸

222

3 490 281 277

1 704 135 826

- Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ (*)

223

-1 711 248 823

-1 365 423 658

63 630 173 600

63 630 173 600

63 630 173 600

63 630 173 600

2. Tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh

224

- Nguyªn gi¸

225

- Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (*)

226

3. Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh

227

- Nguyªn gi¸

228

- Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ (*)

229

V.01

V.02

V.03

V.04

V.05

V.08

V.09

V.10
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4. Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang

230

V.11

III. BÊt ®éng s¶n ®Çu t−

240

V.12

32 112 670 435

7 624 672 744

- Nguyªn gi¸

241

32 622 285 440

7 650 025 382

- Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ (*)

242

-509 615 005

-25 352 638

IV. C¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh dµi h¹n

250

1. §Çu t− vµo c«ng ty con

251

2. §Çu t− vµo c«ng ty liªn kÕt, liªn doanh

252

3. §Çu t− dµi h¹n kh¸c

258

4. Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− tµi chÝnh dµi h¹n (*)

259

V. Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c

260

885 130 941

515 085 878

1. Chi phÝ tr¶ tr−íc dµi h¹n

261

V.14

885 130 941

515 085 878

2. Tµi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i

262

V.21

3. Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c

268
270

216 489 069 038

238 592 356 283

A. Nî ph¶i tr¶ (300 = 310 + 330)

300

5 340 029 226

9 177 781 009

I. Nî ng¾n h¹n

310

5 141 483 775

6 826 633 118

1. Vay vµ nî ng¾n h¹n

311

2. Ph¶i tr¶ ng−êi b¸n

312

7 829 931

3 858 726 535

3. Ng−êi mua tr¶ tiÒn tr−íc

313

1 328 993 646

556 244 103

4. ThuÕ vµ c¸c kho¶n nép nhµ n−íc

314

316 182 731

69 276 455

5. Ph¶i tr¶ ng−êi lao ®éng

315

386 874 735

840 795 509

6. Chi phÝ ph¶i tr¶

316

V.17

145 840 000

45 200 409

7. Ph¶i tr¶ néi bé

317

8. Ph¶i tr¶ theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch hîp ®ång x©y dùng

318

9. C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép ng¾n h¹n kh¸c

319

V.18

2 930 727 314

1 409 985 689

10. Dù phßng ph¶i tr¶ ng¾n h¹n

320

11. Quü khen th−ëng, phóc lîi

323

25 035 418

46 404 418

II. Nî dµi h¹n

330

198 545 451

2 351 147 891

1. Ph¶i tr¶ dµi h¹n ng−êi b¸n

331

2. Ph¶i tr¶ dµi h¹n néi bé

332

3. Ph¶i tr¶ dµi h¹n kh¸c

333

20 000 000

50 000 000

4. Vay vµ nî dµi h¹n

334

V.20

5. ThuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶

335

V.21

6. Dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm

336

7. Dù phßng ph¶i tr¶ dµi h¹n

337

8. Doanh thu ch−a thùc hiÖn

338

178 545 451

2 301 147 891

9. Quü ph¸t triÓn khoa häc vµ c«ng nghÖ

339

B. Vèn chñ së h÷u (400 = 410 + 430)

400

211 149 039 812

229 414 575 274

I. Vèn chñ së h÷u

410

211 149 039 812

229 414 575 274

1. Vèn ®Çu t− cña chñ së h÷u

411

209 488 770 000

209 488 770 000

2. ThÆng d− vèn cæ phÇn

412

3. Vèn kh¸c cña chñ sì h÷u

413

4. Cæ phiÕu quü (*)

414

5. Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n

415

6. Chªnh lÖch tØ gi¸ hèi ®o¸i

416

7. Quü ®Çu t− ph¸t triÓn

417

1 184 000 000

862 000 000

8. Quü dù phßng tµi chÝnh

418

Tæng céng tµi s¶n (270 = 100 + 200)

V.13

V.15

V.16

V.19

V.22

Trang: 2 / 3

9. Quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u

419

10. Lîi nhuËn sau thuÕ ch−a ph©n phèi

420

11. Nguån vèn ®Çu t− x©y dùng c¬ b¶n

421

12. Qòy hç trî s¾p xÕp doanh nghiÖp

422

II. Nguån kinh phÝ vµ quü kh¸c

430

2. Nguån kinh phÝ

432

3. Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§

433

Tæng céng nguån vèn (440 = 300 + 400)

440

476 269 812

19 063 805 274

216 489 069 038

238 592 356 283

V.23

C¸c chØ tiªu ngoµi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n
CHØ tiªu
1. Tµi s¶n thuª ngoµi

T/M

Sè cuèi n¨m

Sè ®Çu n¨m

24

2. VËt t−, hµng ho¸ nhËn gi÷ hé, nhËn gia c«ng
3. Hµng ho¸ nhËn b¸n hé, nhËn ký göi, ký c−îc
3.1 ThiÕt bÞ ®Çu cuèi viÔn th«ng
3.2 Kh¸c
4. Nî khã ®ßI ®· xö lý
5. Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i
6. Dù to¸n chi sù nghiÖp, dù ¸n

Trang: 3 / 3

MÉu sè B 02 - DN
Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC
ngµy 20/03/2006 cña Bé trëng BTC

CT CP B§S §iÖn Lùc MiÒn Trung

B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh
Quý 04 n¨m 2014

ChØ tiªu

1. Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp
dÞch vô
2. C¸c kho¶n gi¶m trõ
3. Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ
cung cÊp dÞch vô (10 = 01 - 03)
4. Gi¸ vèn hµng b¸n

M&
sè

T/M

01

VI.25

n¨m tríc

02
10
11

VI.27

5. Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung
cÊp dÞch vô (20 = 10 - 11)

20

6. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh

21

VI.26

7. Chi phÝ tµi chÝnh

22

VI.28

Trong ®ã: Chi phÝ l;i vay

Lòy kÕ tõ ®Çu n¨m
®Õn cuèi quý nµy

Quý 04

n¨m tríc

n¨m nay

26 207 754 302

8 038 688 508

n¨m nay

38 439 315 364

28 058 149 978

26 207 754 302

8 038 688 508

38 439 315 364

28 058 149 978

18 548 958 960

6 223 771 636

25 491 514 781

21 347 912 954

7 658 795 342

1 814 916 872

12 947 800 583

6 710 237 024

820 400 539

165 884 509

3 856 890 046

1 878 552 047

3 740 916 539

3 740 916 539

23

8. Chi phÝ b¸n hµng

24

1 559 994 492

280 987 476

4 655 481 874

1 180 514 323

9. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp

25

1 679 064 630

1 059 188 407

4 211 980 508

3 557 698 275

10. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh
doanh [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]

30

5 240 136 759

-3 100 291 041

7 937 228 247

109 659 934

11. Thu nhËp kh¸c

31

460 728 774

66 724 770

467 978 847

268 943 770

12. Chi phÝ kh¸c

32

1 000

144

9 865 884

244

13. Lîi nhuËn kh¸c (40 = 31 - 32)

40

460 727 775

66 724 626

458 112 963

268 943 526

14. Tæng lîi nhuËn trưíc thuÕ (50 =
30+40)
15. Chi phÝ thuÕ TNDN hiÖn hµnh

50

5 700 864 534

-3 033 566 415

8 395 341 210

378 603 460

51

VI.30

923 293 893

1 746 633 706

1 045 037 322

16. Chi phÝ thuÕ TNDN ho;n l¹i

52

VI.30

205 825 601

205 825 601

17. Lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp doanh
nghiÖp (60 = 50 - 51 - 52)

60

18. L;i c¬ b¶n trªn cæ phiÕu (*)

70

4 571 745 040

-3 033 566 415

6 442 881 903

- 666 433 862

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
Địa chỉ: Lô A5 Phạm Văn Đồng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC
Quý 04 năm 2014
1. Đặc điểm hoạt động

Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung (“Công ty”) được thành lập tại nước
CHXHCN Việt Nam theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 3203001727 do Sở Kế
hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 6 tháng 12 năm 2007 và các Giấy Chứng nhận
Đăng ký Doanh nghiệp sửa đổi ngày 17 tháng 4 năm 2008, ngày 15 tháng 9 năm 2011, ngày 21
tháng 4 năm 2014 và ngày tháng 8 năm 2014.
Vốn điều lệ: 261.000.000.000 đồng.
Vốn góp thực tế đến ngày 31/12/2014: 209.488.770.000 đồng.
Trụ sở chính
•

Địa chỉ:
Nẵng

Lô A5 Phạm Văn Đồng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà

•

Điện thoại: (84) 0511.2446446

•

Fax:

(84) 0511.3938445

Ngành nghề kinh doanh chính
•

Kinh doanh bất động sản: đầu tư tạo lập nhà, mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê,
cho thuê mua;

•

Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại;

•

Đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất thuê để cho thuê đất đã có hạ
tầng;

•

Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đầu tư công trình hạ tầng để chuyển nhượng, cho
thuê, thuê quyền sử dụng đất đã có hạ tầng để cho thuê lại;

•

Đầu tư và kinh doanh Trung tâm thương mại, siêu thị;

•

Kinh doanh dịch vụ ăn uống, khách sạn, nhà hàng;

•

Kinh doanh khu vui chơi giải trí;

•

Kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế;

•

Dịch vụ bất động sản: môi giới, định giá, dịch vụ sàn giao dịch, tư vấn, đấu giá, quảng cáo,
quản lý bất động sản;

•

Tư vấn lập dự án đầu tư, khảo sát, thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp quy
mô vừa và nhỏ;

•

Tư vấn lập dự án đầu tư, khảo sát, thiết kế xây dựng công trình năng lượng, quản lý dự án,
giám sát thi công và xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp;

•

Đầu tư, xây dựng và tư vấn các công trình điện.

2. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.
Báo cáo tài chính và các nghiệp vụ kế toán được lập và ghi sổ bằng Đồng Việt Nam (VND).

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2014
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CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
Địa chỉ: Lô A5 Phạm Văn Đồng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
3. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam, ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 và Hệ thống Chuẩn mực Kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.
Hình thức kế toán: Chứng từ ghi sổ.
4. Tóm tắt các chính sách kế toán chủ yếu

4.1 Tiền và các khoản tương đương tiền
Tiền bao gồm: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển.
Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn
không quá 3 tháng kể từ ngày mua, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền
xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.
4.2 Các khoản phải thu
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 của Ban Giám
đốc đối với tất cả các khoản còn chưa thu tại thời điểm cuối năm. Các khoản nợ được
xác định là không thể thu hồi sẽ được xóa sổ.
4.3 Hàng tồn kho
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 thực tế đích danh và bao gồm tất cả các chi
phí mua và các chi phí khác có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá
trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của 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 thụ. Dự phòng được lập cho hàng tồn kho bị lỗi thời, chậm lưu
chuyển và bị hỏng.
4.4 Tài sản cố định hữu hình
Tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định 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
Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng để giảm dần nguyên giá
tài sản trong suốt thời gian hữu dụng ước tính hoặc theo thời hạn của dự án nếu ngắn
hơn. Các tỷ lệ khấu hao chủ yếu hàng năm như sau:
Nhà cửa và vật kiến trúc
Thiết bị quản lý
Phương tiện vận tải
Khác

17%
20%
17%
20%

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính Quý 04 năm 2014
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CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
Địa chỉ: Lô A5 Phạm Văn Đồng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
Quyền sử dụng đất do Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không được trích khấu
hao vì thời hạn sử dụng đất được ghi trên các Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất này
là lâu dài.
Thanh lý
Lãi và lỗ phát sinh do thanh lý nhượng bán tài sản cố định được xác định bằng số chênh
lệch giữa số tiền thu thuần do thanh lý với giá trị còn lại của tài sản và được ghi nhận là thu
nhập hoặc chi phí trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
4.5 Bất động sản đầu tư
Bất động sản đầu tư 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 bất động sản đầu tư.
Khấu hao
Bất động sản đầu tư được khấu hao theo phương pháp đường thẳng để giảm dần nguyên
giá tài sản trong thời gian sử dụng ước tính hoặc theo thời gian của dự án nếu ngắn hơn.
Các tỷ lệ khấu hao hàng năm như sau:
Căn hộ và quyền sử dụng đất gắn liền với căn hộ 2%
Thanh lý
Lãi và lỗ do thanh lý bất động sản đầu tư được xác định bằng số chênh lệch giữa tiền thu
thuần do thanh lý với giá trị còn lại của bất động sản đầu tư và được ghi nhận là thu nhập
hoặc chi phí trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
4.6 Chi phí trả trước dài hạn
Chi phí trả trước dài hạn phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết
quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều niên độ kế toán. Chi phí trả trước dài hạn được
phân bổ trong khoảng thời gian mà lợi ích kinh tế được dự kiến tạo ra.
4.7 Các khoản phải trả và chi phí trích trước
Các khoản phải trả và chi phí trích trước được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai
liên quan đến hàng hóa và dịch vụ đã nhận được không phụ thuộc vào việc Công ty đã nhận
được hóa đơn của nhà cung cấp hay chưa.
4.8 Dự phòng trợ cấp mất việc làm
Theo Luật Lao động Việt Nam, người lao động của 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 lý. Do thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, Công ty không cần
phải lập dự phòng cho số năm làm việc của người lao động từ ngày 1 tháng 1 năm 2009.
Số dự phòng trợ cấp thôi việc tại ngày 30 tháng 6 năm 2014 được xác định căn cứ vào số
năm làm việc của người lao động tại Công ty tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2008 và dựa
trên mức lương trung bình của họ trong giai đoạn 6 tháng trước ngày lập bảng cân đối kế
toán này.
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4.9 Phân phối lợi nhuận thuần
Lợi nhuận thuần sau thuế được phân phối và trích lập các quỹ theo Điều lệ của Công ty, Nghị
quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và các quy định pháp lý của Việt Nam.
4.10 Ghi nhận doanh thu
•

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi có khả năng thu được các lợi
ích kinh tế và có thể xác định được một cách chắc chắn, đồng thời thỏa mãn điều kiện
sau:
 Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi những rủi ro đáng kể và quyền sở hữu về sản
phẩm đã được chuyển giao cho người mua và không còn khả năng đáng kể nào làm
thay đổi quyết định của hai bên về giá bán hoặc khả năng trả lại hàng.
 Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi đã hoàn thành dịch vụ. Trường hợp dịch
vụ được thực hiện trong nhiều kỳ kế toán thì việc xác định doanh thu trong từng kỳ
được thực hiện căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành dịch vụ tại ngày kết thúc năm tài chính.

•

Doanh thu hoạt động tài chính được ghi nhận khi doanh thu được xác định tương đối
chắc chắn và có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó.
 Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế.
 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.
Thuế thu nhập doanh nghiệp

4.11 Thuế suất và các lệ phí nộp Ngân sách mà Công ty đang áp dụng
•

Thuế Giá trị gia tăng: Áp dụng mức thuế suất 10%.

•

Thuế Thu nhập doanh nghiệp
 Áp dụng mức thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp là 22%.

•

Các loại Thuế khác và Lệ phí nộp theo quy định hiện hành.

5. Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ
5.1. Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền mặt
Tiền gửi ngân hàng
Các khoản tương đương tiền (*)

(*)

31.12.2014
VNĐ

31.12.2013
VNĐ

128.141.288
1.162.968.266
14.065.092.685
──────────
15.356.202.239
═════════

80.235.037
641.668.442
49.248.019.186
─────────
49.969.922.665
═════════

Các khoản tương đương tiền bao gồm các khoản tiền gửi tại ngân hàng có thời
hạn đáo hạn ban đầu từ 1 đến 3 tháng.
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5.2. Phải thu khách hàng

Bên thứ ba
Bên liên quan

31.12.2014
VNĐ

31.12.2013
VNĐ

1.211.432.183
─────────
1.211.432.183
════════

1.415.519.476
391.940.532
─────────
1.807.460.008
═════════

5.3. Hàng tồn kho

Công cụ, dụng cụ
Hàng hóa phục vụ Sân bóng đá
Thành phẩm căn hộ Harmony
Hàng hóa bất động sản (*)

31.12.2014
VNĐ

31.12.2013
VNĐ

8.504.140
8.036.585
57.626.359.937
20.633.255.454

16.695.069

──────────
78.276.156.116

90.694.928.184
29.275.055.757
──────────
─
119.986.679.010

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (**)

(**)
(**)

(4.398.750.854)
(5.693.495.157)
────────── ──────────
73.877.405.262
114.293.183.853
Hàng hóa bất động sản chủ yếu bao gồm các lô đất nền dự án KDC Phú Lộc An.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho là dự phòng giảm giá đối với hàng hóa bất động
sản trên cơ sở giá trị thuần có thể thực hiện được. Công ty căn cứ vào Chứng thư
thẩm định giá đất tại ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Công ty TNHH MTV Thẩm
định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng phát hành ngày 31 tháng 12 năm 2013 để
trích lập dự phòng. Chứng thư này có hiệu lực 6 tháng kể từ ngày phát hành.

5.4. Thuế và các khoản phải thu từ ngân sách Nhà nước
Thuế và các khoản phải thu từ ngân sách Nhà nước chủ yếu bao gồm các khoản thuế thu nhập
doanh nghiệp tạm nộp phát sinh từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản trong kỳ. Công ty tạm
kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho hoạt động này là 1% trên số tiền thu theo tiến độ
và 22% trên lợi nhuận thu được từ mỗi căn hộ được chuyển nhượng.

5.5. Tài sản cố định
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(a)

Tài sản cố định hữu hình

Nguyên giá
Tại ngày 1 tháng 1 năm 2014
Mua mới trong kỳ (*)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Khấu hao lũy kế
Tại ngày 1 tháng 1 năm 2014
Khấu hao trong kỳ
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Giá trị còn lại
Tại ngày 1 tháng 1 năm 2014
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014
(*)

Nhà cửa,
vật kiến trúc
VNĐ

Phương tiện
vận tải
VNĐ

Thiết bị
quản lý
VNĐ

Khác
VNĐ

Tổng cộng
VNĐ

837.393.467
────────
837.393.467
────────

775.861.450
────────
775.861.450
────────

90.880.909
───────
90.880.909
───────

1.786.145.451
─────────
1.786.145.451
─────────

1.704.135.826
1.786.145.451
─────────
3.490.281.277
─────────

509.457.186
139.565.580
────────
649.022.766
────────

765.085.563
10.775.887
────────
775.861.450
────────

90.880.909
───────
90.880.909
───────

195.483.698
───────
195.483.698
───────

1.365.423.658
345.825.165
─────────
1.711.248.823
─────────

327.936.281
════════
188.370.701
════════

═══════
═══════

═══════
═══════

═════════
1.590.661.753
═════════

327.936.281
═════════
1.779.032.454
═════════

Mua mới trong kỳ bao gồm các chi phí xây dựng sân bóng đá mini và các công trình liên quan. Sân bóng mini và các công trình
liên quan này được khấu hao trong thời gian 5 năm.
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(b)

Tài sản cố định vô hình
Quyền sử dụng đất
VNĐ

Nguyên giá
Tại ngày 1 tháng 1 năm 2014
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Khấu hao lũy kế
Tại ngày 1 tháng 1 năm 2014
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Giá trị còn lại
Tại ngày 1 tháng 1 năm 2014
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

63.630.173.600
──────────
63.630.173.600
──────────

──────────
──────────

63.630.173.600
══════════
63.630.173.600
══════════

Tài sản cố định vô hình là các quyền sử dụng đất sau:
(i)

Quyền sử dụng đất tại địa chỉ Lô A5 Đường Phạm Văn Đồng, Phường An
Hải Bắc, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng theo Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng
đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG940544 do Ủy
ban Nhân dân TP Đà Nẵng cấp ngày 6 tháng 9 năm 2011 và cấp đổi thành
Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn
liền với đất số BT878091 do Ủy ban Nhân dân TP Đà Nẵng cấp ngày 4
tháng 4 năm 2014.

(ii)

Quyền sử dụng đất tại địa chỉ 59 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hải Châu
1, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số
AK280208 do Ủy ban Nhân dân TP Đà Nẵng cấp ngày 27 tháng 12 năm
2007 và thay đổi ngày 7 tháng 5 năm 2010 và 31 tháng 5 năm 2010.

Các quyền sử dụng đất này không được trích khấu hao vì thời hạn sử dụng đất được
ghi trên các Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất này là lâu dài.
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5.6. Bất động sản đầu tư
Căn hộ
và quyền sử dụng đất
gắn liền với căn hộ
VNĐ
Nguyên giá
Tại ngày 1 tháng 1 năm 2014
Chuyển sang từ thành phẩm căn hộ Harmony
Chuyển sang hàng tồn kho cho mục đích bán

7.650.025.382
25.965.417.759
(993.157.701)
──────────
32.622.285.440
──────────

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Khấu hao lũy kế
Tại ngày 1 tháng 1 năm 2014
Khấu hao trong kỳ
Chuyển sang hàng tồn kho cho mục đích bán

25.352.638
486.667.075
(2.404.708)
────────
509.615.005
────────

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Giá trị còn lại
Tại ngày 1 tháng 1 năm 2014

7.624.672.744
══════════
32.112.670.435
══════════

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Bất động sản đầu tư là căn hộ Harmony đang được sử dụng để cho thuê hoạt động.

5.7. Phải trả người bán

Bên thứ ba
Bên liên quan

31.12.2014
VNĐ

31.12.2013
VNĐ

7.829.931

3.737.875.322
120.851.213
─────────
3.858.726.535
═════════

─────────
7.829.931
═════════
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5.8. Trả trước cho người bán

Bên thứ ba (*)
Bên liên quan

31.12.2014
VNĐ

31.12.2013
VNĐ

25.066.179.020

20.000.000

─────────
25.066.179.020
═════════

─────────
3.858.726.535
═════════

(*) Công ty đã ký Hợp đồng tư vấn thiết kế số 02/2014-HĐTVTK ngày
13/11/2014 với Công ty TNHH Indochine Architects về việc thiết kế dự án Khu
phức hợp EVN-Land Đà Nẵng giai đoạn 2. Tuy nhiên đến ngày 03/12/2014 hai
bên đã ký Biên bản làm việc để chấm dứt hợp đồng trên và đến hết ngày
31/12/2014 Công ty TNHH Indochine Architects có nghĩa vụ hoàn trả
25.000.000.000 đồng cho Công ty.
5.9. Chi phí phải trả (Trích trước vào CP)

Trích trước chi phí chuyên gia
Trích trước chi phí mua hàng Sân bóng
Trích trước chi phí khác

31.12.2014
VNĐ

31.12.2013
VNĐ

128.000.000
5.055.000
12.785.000
────────
145.840.000
════════

36.363.636
8.836.773
──────
45.200.409
═══════

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

Cổ tức phải trả
Cổ tức của các năm trước phải trả
Phải trả khách hàng sau khi kết thúc hợp đồng
Phải trả phí bảo trì (*)
Các khoản phải trả khác

(*)

31.12.2014
VNĐ

31.12.2013
VNĐ

2.016.501.231
29.074.800
631.143.738
254.007.545
─────────
2.930.727.314
═════════

29.535.600
775.556.400
567.655.567
37.238.122
─────────
1.409.985.689
═════════

Số tiền này liên quan đến phí bảo trì tính bằng 2% trên giá trị căn hộ thu được
từ các khách hàng mua nhà tại Khu căn hộ Harmony. Phần phí bảo trì này sẽ
phải trả lại cho Ban Quản lý tòa nhà sau khi Công ty bán hết các căn hộ
Harmony.
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5.11. Vốn góp của chủ sở hữu
(a)

Số lượng cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đăng ký
Số lượng cổ phiếu đã phát hành
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

31.12.2014
Cổ phiếu Cổ phiếu
phổ thông
ưu đãi

31.12.2013
Cổ phiếu Cổ phiếu
phổ thông
ưu đãi

20.948.877
═══════ ═══════
20.948.877
─────── ───────
20.948.877
═══════ ═══════

20.948.877
═══════ ═══════
20.948.877
─────── ───────
20.948.877
═══════ ═══════

Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng trên một cổ phiếu.
(b)

Tình hình biến động của vốn cổ phần
Cổ phiếu
thường

Cổ phiếu
ưu đãi

Tổng
cộng

VNĐ

VNĐ

VNĐ

209.488.770.000
──────────
───
209.488.770.000
──────────
───
209.488.770.000
══════════

───────
─
───────
─
═══════

209.488.770.000
──────────
───
209.488.770.000
──────────
───
209.488.770.000
══════════

Số cổ
phiếu
Tại ngày 1 tháng 1 năm 2013
Cổ phiếu mới phát hành
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013
Cổ phiếu mới phát hành
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

(c)

20.948.877
───────
──
20.948.877
───────
──
20.948.877
═══════

Tình hình biến động của vốn cổ phần (tiếp theo)
Tình hình góp vốn điều lệ tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 như sau:

Tổng số vốn điều lệ đã góp
Vốn điều lệ đã đăng ký theo Giấy Chứng
nhận Đăng ký Kinh doanh sửa đổi ngày
ngày 21 tháng 4 năm 2014 (2013: ngày 15
tháng 9 năm 2011)
Vốn điều lệ chưa góp

31.12.2014
VNĐ

31.12.2013
VNĐ

209.488.770.000

209.488.770.000

261.000.000.000
─────────────
(51.511.230.000)
═════════════

261.000.000.000
──────────
(51.511.230.000)
══════════
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5.12. Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu

Tại ngày 1 tháng 1 năm 2013
Lãi trong năm
Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn
điều lệ
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013
Lãi trong kỳ
Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn
điều lệ
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (*)
Chia cổ tức (**)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

(*)

Vốn góp của
chủ sở hữu
VNĐ

Quỹ dự trữ
bổ sung vốn
điều lệ
VNĐ

Lợi nhuận
sau thuế
chưa phân phối
VNĐ

Tổng cộng
VNĐ

209.488.770.000
-

721.000.000
-

13.267.923.371
6.442.881.903

223.477.693.371
6.442.881.903

───────────
209.488.770.000

141.000.000
────────
862.000.000

(141.000.000)
(506.000.000)
──────────
19.063.805.274

(506.000.000)
───────────
229.414.575.274

-

-

1.663.198.756

1.663.198.756

322.000.000
(322.000.000)
(840.000.000)
(16.759.101.600)
────────── ───────── ───────────
209.488.770.000 1.184.000.000
3.509.695.827
══════════ ═════════ ═══════════

(840.000.000)
(16.759.101.600)
───────────
214.182.465.827
═══════════

Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ khen thưởng, phúc lợi được trích lập
theo Điều lệ Công ty. Khoản trích bổ sung trong kỳ được trích trên cơ sở Nghị
quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên số 104/NĐ-LEC-ĐHĐCĐ ngày 3
tháng 4 năm 2014.

(**) Cổ tức của năm tài chính 2013 được thông qua theo Nghị quyết Đại Hội đồng
cổ đông thường niên số 104/ND-LEC-ĐHĐCĐ ngày 3 tháng 4 năm 2014 là 8% (800
đồng trên một cổ phiếu). Số cổ tức của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm
2013 đã được chi trả trong kỳ là 14.078.195.269 đồng. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014,
số cổ tức của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 phải chi trả là
2.016.501.231 đồng.
5.13. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Từ 1.10.2014
đến 31.12.2014
VNĐ
Doanh thu bán căn hộ Harmony
Doanh thu bán đất nền
Doanh thu cho thuê căn hộ Harmony
Doanh thu cho thuê tài sản khác
Doanh thu khác

3.675.538.680
3.469.578.749
543.100.015
350.471.064
──────────
8.038.688.508
══════════
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5.14. Giá vốn hàng bán
Từ 1.10.2014
đến 31.12.2014
VNĐ
Giá vốn của các căn hộ Harmony đã bán
Giá vốn của đất nền đã bán
Chi phí liên quan đến hoạt động cho thuê căn
hộ Harmony và các dịch vụ khác
Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

2.677184.244
3.573.327.195
508.628.392
(535.368.195)
──────────
6.223.771.636
══════════

5.15. Doanh thu hoạt động tài chính
Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm lãi thu được từ tiền gửi ngân hàng.

5.16. Chi phí tài chính
Hội đồng quản trị đã có nghị quyết số 248A/2014/NQ-HDDQT ngày 30/9/2014 về việc đầu
tư cổ phiếu, theo đó giá trị giao dịch tối đa là 20 tỷ đồng, thời hạn đầu tư tối đa là 3 tháng,
thực hiện cắt lỗ (nếu có) trong trường hợp cổ phiếu giảm giá 15% so với giá mua đầu tư.
Trong tháng 10 năm 2014, Công ty đã thực hiện giao dịch đầu tư cổ phiếu và đến ngày
30/10/2014 đã kết thúc toàn bộ giao dịch, kết quả đầu tư đã lỗ 3.630.048.000 đồng. Phí
giao dịch chứng khoán phải trả là 110.868.539 đồng. Như vậy tổng chi phí tài chính cho
hoạt động này là 3.740.916.539 đồng. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến tổng lợi nhuận
trước thuế của quý 4 năm 2014 bị âm 3.033.566.415 đồng.

TP. Đà Nẵng, ngày 20 tháng 01 năm 2015

_________________
Trần Minh Tuấn
Người lập biểu

____________
Trần Minh Tuấn
Kế toán trưởng

________________
Phạm Thành Thái Lĩnh
Tổng Giám đốc
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