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cONc ry cO pnAN st rONc r,v rAu uIpN tr/c rnANH HoA
,'Ld C5,6,7,8 Khu CN O6c lQc - Xd VTnh Phucmg - Thanh phti Nha Trang - Tinh KhSnh Hda

BAo cAo CUA BAN GIAM D6C

Ban Gi6m ctric C6ng ty CO phin bO t6ng ly t6m DiQn lUc Kh6nh Hda (sau et6y ggi t6t ld "C6ng ty") trinh
bdy 86o c6o ndy cirng vdi 86o c6o tdi chinh cria COng ty cho kj' k6 to6n nam kiSt thric ngiy 3l thing 12

ndm2020 tl6 du-o. c ki6m torin.

HQI DONG QUAN TRI VA BAN DIEU IIAI\H, QUAN T,f

HQi d6ng quin trivd Ban diAu hdnh, quin lli C6ng ty trong ndm vi d6n thdi di6m lfp 86o c6o ndy g6m:

Hq id ftn Ch*c vu NSqv bO 4hi€m Ngqv miSn nhiAm

HOi itintq ,qudn tri
6ng L€ Duy Cr?u Chri tfch 261412018

6ng Nguy6n P[ugc Vinh Khai Thanh vi6n 261412018

Ong Ph4m Nggc Quang Thanh vi6n 3111012019

Ban ki6m sodt

BdNguy6n Thi Thfy Hing Trudng ban 261412018

Ong Trinh GiangNdm Thanh vi6n 2614120lS

Bd Phan ThiVdn Hd Thanh vi6n 3lll}l2}lg
Ban Gitim ctiic

6ng Nguy6n Phu6c Vinh Khii Gi6m tl6c 261412018

Ong Nguy6n Thanh Hfli Ph6 GiSm d6c 221412016

DAI DIEN PHAP LUAT

Ngudi dai dign theo phSp luflt cria C6ng ty ld 6ng Nguy6n Phu6c Vinh KhAi, chric danh GiSm di5c C6ng

tv.

KIEM TOAN VIEN

C6ng ty TNHH Kii5m to6n - Tu vAn Dlit Vift (Vietland) rtd ducv. c chi ttinh kitim to6n B5o c6o tai chinh

cho kj,k6 to6n nim k6t thric ngdy 31 thSng 12 nilm2020 ctn COng ty.

TRACH NITIEM CUA BAI\ GIAM DOC

Ban Gi6m <ti5c C6ng ty chiu trSch nhiOm vA vigc lQp 86o c5o tdi chinh ph6n 6nh trung thuc vd hqp hi tinh

hinh tei chinh, ktit qui ho4t ttQng kinh doanh vd luu chuy6n ti6n tQ cria C6ng ty trong ndm. Trong viQc lap

B6o c6o tdi chinh niy, Ban Girim d6c Cdng ty cdn phii:

. Lua chgn c5c chinh sdch k6 to6n thich hqp vi 6p dung c5c chinh s6ch nay mQt c6ch nh6t quan;

. Thgc hiQn c6c phfn doSn vd c6c u6c tinh mOt c6ch th4n trgng;

. COng bti c6c ChuAn mlrc kti to6n phii tu6n theo trong c6c v6n AC trqng y6u dugc c6ng bti vd giii trinh

trong 86o c5o tii chinh;

. LAp B5o c6o tdi chinh dga tr6n ccv sd hoat ilQng li6n tuc trir trudng hqp kh6ng th6 gi6 tllnh rlng C6ng

ty s€ tiiSp tpc hopt ilQng li6n t.uc.

,.'

(

c



cdNc ry co pnAN nt rONc r,v rAu DIEN rtl. c ruANn HoA
,,L6 C5,6,7,8 Khu CN Oic lQc - Xd Vinh Phuong - Thdnh ptrO Nha Trang - Tinh Kh6nh Hda

eAo cAo cuA BAN GIAM Doc (itip theo)

Ban Gi6m rl6c C6ng ty Aam b6o ring, COng ty dd tudn thri c6c y6u c6u n6u tr6n khi lQp 86o c6o tii chinh;

c6c sO k6 torln thichhqp ducy. c luu git dAy dt <16 phnn 6nh tpi t6t tcy thdi di€m nio, v6i mric ilO chinh x6c

hSp ry tinh hinh tdi chinh cria Cdng ty vi B6o c6o tii chinh tluo. c lflp tu6n thri c6c ChuAn mgc k6 to6n

ViQt Nam, Ch6 dO k6 toan doanh nghiQp ViQt Nam vd cilc quy etinh hi€n hanh c6 li6n quan tpi Vi0t Nam.

Ban Gi6m <lt$c C6ng ty cflng chiu tr6ch nhiQm trong viQc b6o vQ an toirr tii sin cria Cdng ty vd do <16 <15

thsrc hiQn c6c biQn ph6p thich hqp dC ngin ch[n vd ph6t hiQn c6c hanh vi gian lQn vi cic vi phpm kh6c.

cONc BO cuA BAN GIAM DOc

Theo y ki6n cria Ban Gi6m <ltSc, 116o c5o tii chinh dd phin 6nh trung thgc vd hqp li tinh hinh tdi chinh

cria Cbng ty tpi ngiy 31 th6ng 12 ndm 2020, kit qu6 hopt <lQng kinh doanh vd luu chuy6n ti.An tQ cho ki'

kt5 to6n rurn tet thirc cirrrg njay, phir hqp v6i c5c ChuAn muc ki5 toSn ViQt Nam, Chri dO k6 to6n doanh

nghiQp Viet Nam vdL c6c quy clinh hiQn hinh c6 liOn quan tpi ViQt Nam-

Tinh Kh6nh Hda, ngiy 15 thSng 3 nLm202l
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SO : 0052/2021IBCTC-KTV

02 Huynh Khuong Ninh Street' 
District l, Ho Chi Minh City

Tel: (84-28) 39105401

Fax: (84-28) 39105402
Email: vietland@vietlandaudit.com.vn

BAo cAo KIEM ToAN EoC LAP

Kinh sfti: g-uv co DONG,T{Qr DpNg euAN rFI vA BAN GrAM D6c
coNc rv co pHAN nt r6xc Ly rAM DrEN L-rr. c KTTANH rroA

Chfing t6i d5 ki6m to5n Brio c5o tai chinh kdm theo cila C6ng ty CO phAn 86 t6ng ly tAm <li6n luc'Kh6nh
Hda, dugc lpp ngdy 10 thring 3 ndm2021,tir trang 6 dtin trang 5l,Aio g6m Bnng-can A5i k6io6n tpi ngiy
3l thilng 12'ndm2020,B6o c6o k6t qu6 hopt clQng kinh doanh, 86o c6o luu chulCn ti6n tQ cho kj, ta tlai,
ndm ktit thric ctrl8 ngdy vd Bin thuy6t minh B6o 

"ao 
tai chinh.

Trich nhiQm c-rta,Ban Gi6m tliic

Ban GiSm tl6c C6ng ty chiu trrich nhi6m vO viQc l6p vi trinh biy trung thr,rc vd hqp lf 86o cdo tdi chinh
cria C6ng ty.theo ChuAn muc k6 tor{n, Ch6 d9 kri toan doanh nghigp VGt Nam vi cic quy dlnh ph6p lj, c6
li6n quan cl5n vi€c lap ye trinh bdy B6o c6o tdi chfnh va chiu trach nhiQm vC ti6m roat ,6i U6 -a 

-nu,

Gi6m d6c x6c dinh li cin thi6t AC eam bio cho viQc lpp vd trinh bdy 86o c6o tdi chinh kh6ng c6 sai s6t
trong y6u do gian lAn ho6c nhim l6n.

Trich nhiQm cria Ki6m todn vi6n

TrSch nhi6m cria Chring t"oi ld dua ra 1f kii5n vd B6o c6o tdi chinh dga tr6n k6t qu6 cria cuQc kiiSm to6n.
Chirng t6i dd ti6n hdnh ki6m toSn theo c6c Chu6n mpc ki6m to6n ViQt Nam. C6c chuAn mpc ndy y€u cAu
Chring t6i tu6n thri chuAn mqc vd c6c quy dinh vA dao dric nghe nghie.p, rap i6 tr"-J Jirru" iriO" 

"rO"kiim toSn aC dat dugc sg dim b6o hqp-ly v6 viQc liQu 86o cao tai Jfri"f, 
"tu 

C6ng ty c6 cdn sai s6t trgng
y6u hay kh6ng.

C6ng vi6c kiiSm to6n bao g6m thuc hi6n c6c thir t.uc nhim.thu thfp c6c bing chimg kiiSm todn v6 c6c s6
liQu vd thuy6t minh tr6n B5o ciio tdi chinh. CLc thtt tuc ki6m toSn rlu-o. c lua chgn Iga tr6n x6t doin cria
ti6.m tgin ui6n, buo g6m d6nh gi6 rui ro c6 sai s6t trgng y6u trong B6o c6o tdi chinh do gian lQn ho{c
nhAm l5n. Khi thuc hiQn ctSnh gi6 cfuc rrii ro ndy, ki6m to6n vi6n d6 xem x6t ki6m so6t nQi b0 cfia d6ne W
li6n quan cl6n vi6c lfp vd trintr bdy B5o c6o tai chinh trung thqc, hqp ly nhim thitit kd cdc'thr: ,u" f.iari,
to6n phtr hgp v6i tinh hinh thgc t6, tuy nhi6n kh6ng nhim. mgc clich dua ra f ki6n vc trigu qu6 ciia kii5m
so6t nQi bQ cira C6ng ty. C6ng vi6c kir5m to6n cfrng bao gdm drinh gi6 tinht-tricfr hqp oiua c6c chinh s6ch
kC torin dugc 5p pung vd tinh hqp ly c:ioa c6c u6c tinh kO to6n ctra Ban Gi6m <t6c cfing nhu d6nh gi6 viQc
trinh bdy t5ng th6 86o c5o tdi chinh.

Chring t6i tin tudng ring cilc bing chring ki6m to6n md Chring t6i da thu thap rlugc ld <lAy dri ve thfch
ho.p ldm co sd cho y kien ki6m torin cria Chring t6i.

Y Xi6n cria K5m todn vi6n

Theo.:i.ki6n cria Chring t6i, B5o c6o tai chinh cld ph6n 5nh trung thgc vd hqp li, treu c6c khia cpnh trong
y6u tinh hinh tdi chinh cria Cdng ty CO phAn B6 tdng ly t0m O19n tgc rcranfr.ffOa tpi ngiy 3t th6ng t2
ndm2020, cfrng nhu k6t qu6 hopt dQng kinh doanh vd tinh hinh luir chuyiSn tiAn tQ cho lcj k5 to6n na;k6t
thfc cing ngdy, phil hop v.oi ChuAn mpc k6 to6n, Cht5 d0 k6 to5n doanh.nghiQp ViQiNam vd c6c quy
dinh ph6p lli c6 1i6n quan d6n viQc lpp vd trinh bdy 86o c6o tdi chinh.
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sAo cAo ruBu roAN oOc rAp (ti€p theo)

Thdnh pnO ftO Chi Minh, ngdy 15 th6ng 3 ndm2O21

to6n - Tu v6n D6t

56 GiAv CN 6m toiin: 07 87 -2018-037 -l

Noi nhf,n:

- Nhu tr6n '

- Luu Vietland

Cdng ty
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L0 Thi Bich Nggc - Ki6m torln vi6n
SO CiSv CN DKHN ki6m to6n: l8l7-2018-037-l
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cONG Ty c0 pHAN rt r6xc r,y rAnn or[N Ltrc KrANH HoA
L6 C5,6,7,8 Khu CN Dic lQc - Xa VTnh Phuong - Thanh ph6 Nha Trang - Tinh Khrffi Hda
eAo cAo rAr cHiNH
Cho k) ki5 toran n[m krit thric ngdy 31 th6ng 12 ndm2020

CHi TITU

I. Ti6n vi cic khoin tutrng tlucrng ti6n
I ren

II. DAu tutAi chinh ngin h4n

III. C6c khorf,n phii thu ngin h4n
1. Phei thu ngin hqn cria kh6ch hdng

2. Trdtrubc cho ngudi b6n ng6n h4n

3. Phei thu ngiin hqn khric
4. DU phdng phii thu ng6n n4n kh6 ddi

IV. Hirng tdn kho
l. Hangtdnkho
2. Du phdng ginm gi6 hang t6n kho

V. Tii sin ngin h4n khdc
1. Chi phi tri tru6c ngin tran

2. Thur5 GTGT <Iugc kh6u trir
3. Thui5 vd c6c kho6n kh6c phii thu Nhd nu6c

B. rAr sAN DAr HAN
L C6c khoin phii thu dii hgn

Phii thu ddi hpn kh6c

ir. Tii sin cii ainn
1. Tdi san c5 Ainfr htu hinh

Nguy€n gid
Gid tri hao mdn lui k€

, t-,, ^2. Tiri sin cO tlinh v6 hinh

Nguybn gid
Gid tri hao mtdn lu! lwi

:

III. Bdt dQng sin ddu tu

IV. Tei sin d& dang dii h4n

V. Diu tu tii chinh dii h4n

VI. Tii sin dii h4n khdc

Chi phi tri trudc dii han

TONG ceNG rAr sAN

sAxc cAN o6r rn roAN
Tgi ngiy 3l th6ng 12 ndm2020

'l'huyGt

minh

100

110 V.l
1il
120

130

131 Y.2
132 V.3

136 Y.4a
137 V.5

140

t4t v.6
t49

150

151 Y.1a
152

l s3 Y.12

200
210

216 V.4b

220
221 V.8
222

223
227 V.9
228

229

230

240

250

260

261 V.7b

270

ME
so Sii cu5i nim

MAU BOI-DN
Dcrn vi tinh: VND

Sd tl6u nim

19.878.786.821

7.243.947.899

7.243.947.899

5.120.s82.60s
6.629.914.3st

ttt.720.000
326.221.159

(1.947.272.90s)

7.353.864.977

7.3s3.864.977

160.391.340

160.391.340

15.542.720.906

18.338.000

18.338.000

15.365.212.973

12.916.903.047

47.274.969.984

(34.358.066.937)

.2.448.309.926

3.309.623.271

(861.313.345)

.1s9.169.933

" ts9:169.933

20.817.122.699

6.131.260.063

6.131.260.063

7.439.104.789
7.146.353.380

670.3tt.273
373.939.139

(7 sl.499.003)

6.684.491:l40
6.684.49r.144

-'

s62.266.707

299.890,941

262.375.166

18.087.094.160

18.338.000

18.338.000

17.360.786.773

14.848.884.383

46.928.576.541

(32.079.692.1 s8)

2.511.902.390

3.309.623.271

(797.720.881)

!
U
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707.969.387

707.969.387

35.421.507.727 38.904.216.8s9

Bdo ciio ndy ld mQt bO phqn hqp thdnh cua Bdo cdo tdi chinh it phdi duqc dqc kdm vdi Bdn Thuy€t minh Bdo cdo tdi chinh



cONc rv cO pnAlv nfi, roNcl.v rAur DrEN r,tlc xnANH HoA
LO C5,6,7,8 Khu CN Eac lQc - Xa Vinh Phuong - Thanh phO Nha Trang - Tinh Kh6nh Hda
eAo cAo rAr cuiNH
Cho k! kiS toAn nam k6t thric ngdy 3 I th6ng 12 ndm 2020
Bing c6n O6i t<6 tor{n (ti6p theo)

CAC CHI TIEU NGOAI BANG CAN DOI KE TOAN

Thuy6t
CHi TrtU Me si5 minh

Nq kh6 ildi <ta xt lf 004 V.l8

10 th6ng 3 nFm202l

56 cu6i nxm

10.692.652.687

10.692.6s2.687

976.238.107

2.512.090.005

250.738.844
107.332.849

96.141.083

725.879.798
s.822.326.777

201.905.224

28.2t1.5:64.172
28.211.564:112

1s.000.000.000

15,000.0i00.000

12.525.124.212

686.439.960

686.4i9.960

56 tIAu namCHi TIflU

C. NOPHAITRA
I. Ng ngin h4n

l. Phai tri ngudi bdn ng6n h4n

2. Ngudi mua triti6n trudc ng6n h4n

3. Thut5 vd ciic khodn phii nQp Nhd nudc

4. Phai tr6 ngudi lao tfQng

5. Chi phi phni tri ng6n h4n

6. Phai trA ng6n hqn khSc

7. Yay vd ng thu6 tdi chinh ngin h4n

8. QuI khen thudng, phric lgi

II. Nq dii h4n

D. V6N CUU So HIIU
I. V6n chfr sO hiiu

l. Vtin g6p cira chir sd hiru

CO phi1u ph6 thing c6 quyin biAu quy1t
^: ,,:
co pnteu til dat

2. QuY dAu tu ph6t trii5n

3. Lqi nhuQn sau thu6 chua phdn ph6i

Loi nhudn sau thui! chua ph,1.n phiSi lay kii den cuAt

k) trudc
Lqi nhudn sau thud chua ph,in ph6i ki nay

II. Ngu6n kinh phf vir qui khSc

rONG ceNG NGUON vON

Thuy6t
Mn sii minh

300

310

3l I V.lO
3t2 V.1l
313 Y.t2
314
315 V.l3
319 V.l4
320 V.l5
322 V.l6

330

400

410 v.17
4tt

41la
411b
'418

421

42la
421b

430

440

Sti cuiii nem

5.346.177.268
5.346.177.268
2.290.252.201

627.438.350
740.870.228

980.704.729

706.255.954

e ss.soo

30.075.330.459
30.07s.330.4s9

15.000.000.000

15.000.000.000

12.525.124212

2.ss}.206.247

2.550.206.247

:
!
1

.H

iI
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=

3s.42t.s07.721 38.904.216.859

56 tIAu nem
2.042.891.888 2.042.891.888

v4
VO Tr!
16 toen tru6ng

Tinh Khenh Hda, ngdy

Gi6m tl6c

ssq$
B}l ToN(i

D{SN

Nguy6ffilTuytit Loan

Bdo ctio ndv ld ndt bd ohdn hop thdnh cila Bdo cdo tdi chinh vd phdi duoc doc kdm voi Bdn.Thuv\r 
^inh 

Bdo cdo tdi chlnh

Ngudi lfp bi6u



cON.c ry cO rHAN nt rONc lv rAvr DrEN r,tlc xrrANn nol
LO C5,6,7,8 Khu CN Eac lQc - Xd Vinh Phucng - Thanh phO Nha Trang - Tinh Kh6nh Hda

BAo CAo TAI CHiNH
Cho kj ki5 toAn ndm kiit thric ngiy 3 I thing 12 ndm 2020

CHiTIfiU

l. Doanh thu brin hdng vh cung c6p dich vu

2. C5c kholn gi6mtru doanh thu
:

3. Doanh thu thuin vt nin hhng vi cung c6p dich vg

4. Gi6 v6n hang b6n

5. Lgi nhu{n gQp vE bin hing vi cung cdp dich vg

6. Doanh thu hoqt <lQng tdi chinh

7. Chi phi tii chinh

Trongd6: Chiphildivay

8. Chi phi b6n hdng

9. Chi phi quan lj doanh nghiQp

10. Lqi nhu$n thuin tir ho4t tlQng kinh doanh

Il. ThunhQpL*r5c

12. Chiphikh6c

13. Lqinhufnkhic

14. T6ng lgi nhu$n f5 todn trufc thu6

15. Chi phi thuiS thu nhflp doanh nghiQp hiQn hdnh

16. Chi phf thur5 thu nhQp doanh nghiQp holn l4i

17. Lqr nhu$n sau thu6 thu nh$p doanh nghiQp

18. Liii co bin tr6n c6 phi6u

19. Liii suy giim tr6n cd phi6u

l0 th6ng 3 ndm202l

2.550.206.247

1.700

1.700

48.447.588.164

14.07s.000

48.433.513.164

41.716.517.735

6.716.99s.429

5.704.126

265.766.695

265.766.695

3.106.031.861

2.071,251.757

1.279.649,242

27.170.050

65.826.156

(38.6s6.106)

1.240.gg3.136

354.553.176

886.439.960

500

s00

:
I.

Y

II

I
a
i^1

),tP
h Khfri VO Tri

16 to6n tru&ng

Bdo cdo ndy lit mQt bQ phQn ho. p thimh cia B(to cdo titi chinh va phai dagc dpc kdm yoi Ban Thuy€t minh Bao cdo tiri chinh

Nguy6n Thi Tuyi5t Loan
Ngudi lflp bi6u

BAo cAo KET QUA HoAT DQNG KINH DoANH
Cho kj k6 toin nim k6t thric nghy 31 th6ng 12 ndm2020

MA Thuy6t
t .,so mrnn

01

02

10

ll
20

2t

22

23

25

26

30

3l

32

40

50

51

52

60"

70

7t

VI.I

YI.2

VI.3

VI.4

vr.5

VI.6

YT.7

VI.8

VI.9

VI.10a

vr.10b

' 
NIm nay

51.477.137.502

182.278.176

51.294.859.326

41.404.625.274

9.890.234.0s2

t0.486.973

. 71.385.821

71.385.821

3.374.426.214

3.420.837.968

3.034.071.02?

36.833

672.824

(63s.e9r)

3.033.435.031

483.228.784

MAU BO2-DN

Ecrn vi tinh: VND

Nim trufc

,{*9)
7^V r
,4 
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Gi6m d5c
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cONG ry cO pHAN n0 rONc ly rAnn DrpN r,Uc rsANn noa
Ld C5,6,7,8 Khu CN Dac lQc - Xd Vinh Phuong - Thdnh ph5 Nha Trang - Tinh Khrinh Hda

sAo cAo rAr cHiNH
Cho kj ki5 toan nam kiit.Jhfc ngdy 31]h6ng tZ n{p,Z.llp

BAo cAo LU'u cHUYEN TrtN TE
(Theo phucrng phip gi6n ti5p)

Cho k) t<6 to6n nIm k6t thfc ngiy 31 thing 12 nim2020

Me ThuySt
s6 minh

01

NIm nay

uAu ror-oN
Don vi tinh: VND

NIm trudc

I. Luu chuy5n ti6n tir n"u, uqr!*rlTJ*n
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BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
Cho kỳ kế toán nămkết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 

MẪU B09-DN 

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

1. Hình thức sở hữu vốn  

Công ty Cổ phần bê tông ly tâm điện lực Khánh Hòa được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp số 3703000358 ngày 19 tháng 3 năm 2008 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 
tỉnh Khánh Hòa cấp. 

Cho đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2020, Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh 
Hòa cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi đến lần thứ  ba số 4200742214 
vào ngày 20 tháng 5 năm 2011. 

Công ty được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cho phép giao dịch trên sàn UpCom theo quyết định 
số 11/QĐ-SGDHN ngày 12/1/2011 và chính thức đưa cổ phiếu của Công ty bắt đầu giao dịch từ 
ngày 08/02/2011 với mã cổ phiếu là KCE với số lượng 1.500.000 cổ phiếu niêm yết tương ứng 
15.000.000.000 VND. 

 Vốn điều lệ  : 15.000.000.000 VND 

 Số cổ phiếu  : 1.500.000 cổ phiếu 

 Mệnh giá  : 10.000 VND/cổ phiếu  

 Trụ sở hoạt động  

Địa chỉ : Lô C5,6,7,8 Khu CN Đắc lộc - Xã Vĩnh Phương - Thành phố Nha 
Trang - Tỉnh Khánh Hòa 

Điện thoại : 0258 6256 699 

Fax : 0258 6251 235 

Mã số thuế : 4200742214 

2. Lĩnh vực kinh doanh  

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là sản xuất, thương mại, dịch vụ. 

3. Ngành, nghề kinh doanh  

Hoạt động sản xuất, kinh doanh chủ yếu của Công ty hiện nay là: Sản xuất, kinh doanh sản phẩm bê 
tông công nghiệp; Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; Sản xuất, kinh doanh sản phẩm cơ khí; 
Xây lắp công nghiệp; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. 

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường 

Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường của Công ty được thực hiện trong thời gian không quá 12 
tháng. 
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5. Nhân viên 

Số lượng nhân viên của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 là 75 người (tại ngày 31 tháng 12 
năm 2019: 83 người). 

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

1. Kỳ kế toán 

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc tại ngày 31 tháng 12 hàng năm. 

Kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 là kỳ kế toán năm thứ mười ba của Công ty. 

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 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 theo Thông tư số 200/2014/TT-
BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính, Thông tư 53/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 3 
năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 200/2014/TT-BTC, các Chuẩn mực kế toán 
Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện kèm theo. 

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

Ban Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán 
doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. 

IV. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU 

Sau đây là các chính sách kế toán chủ yếu được Công ty áp dụng trong việc lập Báo cáo tài chính: 

1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính 

Báo cáo tài chính được trình bày phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt 
Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. 

2. Ước tính kế toán 

Việc lập Báo cáo tài chính tuân thủ theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh 
nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam yêu cầu Ban Giám đốc có 
những ước tính và giả định ảnh hưởng đến số liệu về công nợ, tài sản và việc trình bày các khoản 
công nợ và tài sản tiềm tàng tại ngày Báo cáo tài chính cũng như các số liệu về doanh thu và chi phí 
trong suốt kỳ hoạt động. Mặc dù các ước tính kế toán được lập bằng tất cả sự hiểu biết của Ban 
Giám đốc, số thực tế phát sinh có thể khác với các ước tính, giả định đặt ra. 

3. Công cụ tài chính 

Ghi nhận ban đầu 

Tài sản tài chính 

Tài sản tài chính được phân loại một cách phù hợp cho mục đích thuyết minh trong Báo cáo tài 
chính bao gồm các nhóm: tài sản tài chính được ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết 
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quả hoạt động kinh doanh, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, các khoản cho vay và phải 
thu, tài sản tài chính sẵn sàng để bán. Việc phân loại các tài sản tài chính này phụ thuộc vào bản chất 
và mục đích của tài sản tài chính và được quyết định tại thời điểm ghi nhận ban đầu. 

Tại thời điểm ghi nhận ban đầu, tài sản tài chính được xác định theo giá mua/chi phí phát hành cộng 
các chi phí phát sinh khác liên quan trực tiếp đến việc mua, phát hành tài sản tài chính đó. 

Tài sản tài chính của Công ty gồm tiền và các khoản tương đương tiền, phải thu của khách hàng, 
phải thu khác. 

Nợ phải trả tài chính  

Nợ phải trả tài chính được phân loại một cách phù hợp cho mục đích thuyết minh trong Báo cáo tài 
chính bao gồm các nhóm: nợ phải trả tài chính được ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo 
kết quả hoạt động kinh doanh, các khoản nợ phải trả tài chính được xác định theo giá trị phân bổ. 
Việc phân loại các khoản nợ tài chính phụ thuộc vào bản chất và mục đích của khoản nợ tài chính và 
được quyết định tại thời điểm ghi nhận ban đầu.  

Tại thời điểm ghi nhận ban đầu, các khoản nợ phải trả tài chính được xác định theo giá phát hành 
cộng các chi phí liên quan trực tiếp đến việc phát hành nợ tài chính đó. 

Nợ phải trả tài chính của Công ty bao gồm phải trả người bán, phải trả khác, vay và nợ thuê tài 
chính. 

Bù trừ các công cụ tài chính 

Các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính được bù trừ và giá trị thuần sẽ được trình bày trên Bảng 
cân đối kế toán nếu và chỉ nếu, Công ty có quyền hợp pháp thi hành việc bù trừ các giá trị đã được 
ghi nhận này và có ý định bù trừ trên cơ sở thuần, hoặc thu được các tài sản và thanh toán phải trả 
đồng thời.  

Đánh giá lại sau lần ghi nhận ban đầu 

Hiện tại, chưa có quy định về đánh giá lại công cụ tài chính sau khi ghi nhận ban đầu. 

4. Tiền và các khoản tương đương tiền 

Tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, 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, có khả năng 
chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành 
tiền tại ngày Báo cáo tài chính. 

5. Các khoản phải thu 

Các khoản phải thu được trình bày trên Báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu của 
khách hàng và phải thu khác sau khi cấn trừ các khoản dự phòng được lập cho các khoản phải thu 
khó đòi.   

- Phải thu của khách hàng gồm các khoản phải thu mang tính chất thương mại phát sinh từ giao 
dịch có tính chất mua - bán giữa Công ty và người mua là đơn vị độc lập với Công ty bao gồm 
các khoản phải thu về tiền bán hàng, phải thu dịch vụ cung cấp. 

- Phải thu khác gồm các khoản phải thu không có tính thương mại, không liên quan đến giao dịch 
mua - bán, bao gồm các khoản phải thu tạo ra doanh thu tài chính, như: các khoản phải thu 
không mang tính thương mại như cho mượn tài sản, phải thu về tiền phạt, bồi thường, tạm ứng 
nhân viên; các ký quỹ, ký cược và các khoản phải thu khác. 
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Dự phòng nợ phải thu khó đòi được lập cho từng khoản nợ phải thu đã quá hạn thanh toán từ 6 tháng 
trở lên hoặc dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra tại ngày Báo cáo tài chính đối với các khoản nợ phải 
thu chưa quá hạn thanh toán nhưng Công ty thu thập được các bằng chứng xác định tổ chức kinh tế 
đã phá, đã mở thủ tục pháp sản, đã bỏ trốn khỏi địa điểm kinh doanh; đối tượng nợ đang bị các cơ 
quan pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử, đang thi hành án hoặc đang mắc bệnh hiểm nghèo (có xác 
nhận của bệnh viện) hoặc đã chết hoặc khoản nợ đã được Công ty yêu cầu thi hành án nhưng không 
thể thực hiện được do đối tượng nợ bỏ trốn khỏi nơi cư trú; khoản nợ đã được Công ty khởi kiện đòi 
nợ nhưng bị đình chỉ giải quyết vụ án. Tăng, giảm số dư dự phòng phải thu khó đòi được hạch toán 
vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ. 

6. Hàng tồn kho 

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện 
được. 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.  

Giá gốc của hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán 
theo phương pháp kê khai thường xuyên.  

Giá trị thuần có thể thực hiện được được xác định bằng giá bán ước tính trừ các chi phí để hoàn 
thành cùng chi phí tiếp thị, bán hàng và phân phối phát sinh.  

7. Tài sản cố định hữu hình và khấu hao 

Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. 

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp 
đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.   

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng 
ước tính, cụ thể như sau: 

 Số năm 

Nhà xưởng, vật kiến trúc 8 - 25 

Máy móc thiết bị 3 - 10 

Phương tiện vận tải, truyền dẫn 8 - 10 

Khi tài sản cố định được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ 
khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ. 

8. Tài sản cố định vô hình và khấu hao 

Tài sản cố định vô hình của Công ty thể hiện quyền sử dụng đất, chi phí phát triển và nghiên cứu, 
bằng sáng chế và thương hiệu và phần mềm kế toán/ máy tính. 

Quyền sử dụng đất 

Giá trị quyền sử dụng đất là toàn bộ các chi phí thực tế đã chi ra có liên quan trực tiếp đất sử dụng, 
bao gồm: tiền chi ra để có quyền sử dụng đất, chi phí cho đền bù, giải phóng mặt bằng, san lấp mặt 
bằng, lệ phí trước bạ,.. và do cổ đông sáng lập góp vốn. Quyền sử dụng đất được tính khấu hao theo 
phương pháp đường thẳng tương ứng với thời gian sử dụng của lô đất.  

Bằng sáng chế và thương hiệu  

Bằng sáng chế và thương hiệu 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 7 năm. 
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9. Chi phí trả trước  

Chi phí trả trước thể hiện khoản trả trước tiền thuê đất, khoản trả trước tiền thuê văn phòng, chi phí 
thành lập, chi phí trả trợ cấp mất việc và các chi phí khác.  

Các chi phí trả trước được phân bổ vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ theo phương pháp 
đường thẳng trong thời gian không quá 12 tháng hoặc một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường 
kể từ thời điểm trả trước được phản ánh vào “chi phí trả trước ngắn hạn”; ngược lại, các chi phí trả 
trước có thời hạn trên 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường kể từ thời 
điểm trả trước được phản ánh vào “chi phí trả trước dài hạn”. 

Các chi phí trả trước dài hạn được phân bổ trong khoảng thời gian trả trước hoặc thời gian mà các 
lợi ích kinh tế tương ứng được tạo ra từ các chi phí này như sau: 

- Tiền thuê đấtthể hiện số tiền thuê đất đã trả trước. Tiền thuê đất trả trước được phân bổ vào kết 
quả hoạt động kinh doanh trong kỳ theo phương pháp đường thẳng tương ứng với thời gian thuê. 

- Tiền thuê văn phòng thể hiện tiền thuê văn phòng đã trả trước. Tiền thuê văn phòng trả trước 
được phân bổ vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ theo phương pháp đường thẳng tương 
ứng với thời gian thuê. 

- Chi phí thành lập bao gồm các chi phí phát sinh trong quá trình thành lập Công ty trước ngày có 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và được đánh giá là có khả năng đem lại lợi ích kinh tế 
trong tương lai cho Công ty. Chi phí thành lập được phân bổ theo phương pháp đường thẳng 
trong vòng 3 năm kể từ ngày Công ty chính thức đi vào hoạt động. 

- Các chi phí trả trước dài hạn khác bao gồm giá trị công cụ, dụng cụ, linh kiện nhỏ đã xuất dùng 
và được coi là có khả năng đem lại lợi ích kinh tế tương lai cho Công ty với thời hạn từ một năm 
trở lên. Các chi phí này được vốn hóa dưới hình thức các khoản chi phí trả trước dài hạn và được 
phân bổ vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ theo phương pháp đường thẳng theo thời gian 
sử dụng ước tính từ 2 đến 5 năm; Riêng các công cụ, dụng cụ là coffa, cừ,.. sử dụng cho hoạt 
động thi công xây dựng thủy lợi được phân bổ vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ theo 
quyết toán chi phí công trình. 

10. Các khoản nợ phải trả và chi phí phải trả 

Các khoản nợ phải trả và chi phí phải trả được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên quan 
đến hàng hóa và dịch vụ đã nhận được. Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý 
về số tiền phải trả. 

Việc phân loại các khoản phải trả là phải trả người bán, chi phí phải trả và phải trả khác được thực 
hiện theo nguyên tắc sau: 

- Phải trả người bán phản ánh các khoản phải trả mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch 
mua hàng hóa, dịch vụ, tài sản và người bán là đơn vị độc lập với Công ty, bao gồm cả các khoản 
phải trả khi nhập khẩu thông qua người ủy thác. 

- Chi phí phải trả dùng để phản ánh các khoản phải trả cho hàng hóa, dịch vụ đã nhận được từ 
người bán hoặc đã cung cấp cho người mua trong kỳ báo cáo nhưng thực tế chưa chi trả do chưa 
có hóa đơn hoặc chưa đủ hồ sơ, tài liệu kế toán, được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh 
của kỳ báo cáo. 

- Phải trả khác phản ánh các khoản phải trả không có tính thương mại, không liên quan đến giao 
dịch mua, bán, cung cấp hàng hóa dịch vụ, bao gồm các khoản phải trả liên quan đến chi phí tài 
chính, như: khoản phải trả về lãi vay, cổ tức và lợi nhuận phải trả, chi phí hoạt động đầu tư tài 
chính phải trả; các khoản phải trả do bên thứ ba chi hộ, các khoản tiền bên nhận ủy thác của các 
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bên liên quan để thanh toán theo chỉ định trong giao dịch ủy thác xuất nhập khẩu; các khoản phải 
trả không mang tính chất thương mại như phải trả do mượn tài sản, phải trả tiền phạt, bồi thường, 
tài sản thừa chưa giải quyết, phải trả về các khoản BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ,... 

11. Vốn chủ sở hữu và phân phối lợi nhuận thuần 

Cơ cấu vốn chủ sở hữu 

Vốn chủ sở hữu của Công ty bao gồm: 

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số thực tế đã đầu tư của các cổ đông. 

- Quỹ đầu tư phát triển được trích lập từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và được sử 
dụng vào việc đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư chiều sâu của Công ty. 

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của Công ty sau khi trừ (-) 
các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót 
trọng yếu của các năm trước. 

Phân phối lợi nhuận  

- Lợi nhuận thuần sau thuế thu nhập doanh nghiệp được chia cho các cổ đông sau khi được Đại 
hội đồng cổ đông phê duyệt và sau khi đã trích lập các quỹ theo Điều lệ Công ty và các quy định 
của Pháp luật Việt Nam. 

Việc phân phối lợi nhuận cho các cổ đông được cân nhắc đến các khoản mục phi tiền tệ nằm trong 
lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể ảnh hưởng đến luồng tiền và khả năng chi trả cổ tức như 
lãi do đánh giá lại tài sản mang đi góp vốn, lãi do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ, các công cụ tài 
chính và các khoản mục phi tiền tệ. 

- Cổ tức được ghi nhận là nợ phải trả khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. 

- Công ty trích lập các quỹ từ lợi nhuận thuần sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty theo đề 
nghị của Hội đồng quản trị và được các cổ đông phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường 
niên. 

 Quỹ đầu tư phát triển: Quỹ này được trích lập nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh hoặc đầu 
tư chiều sâu của Công ty. 

 Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Quỹ này được trích lập nhằm khen thưởng và khuyến khích, đãi 
ngộ vật chất, đem lại phúc lợi chung và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công 
nhân viên và các hoạt động xã hội. 

 

12. Doanh thu  

Doanh thu bán hàng 

Doanh thu bán hàng được ghi khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm điều kiện sau: 

(a) Công ty đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc 
hàng hóa cho người mua; 

(b) Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền 
kiểm soát hàng hóa; 

(c) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;  

(d) Công ty sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;  
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(e) Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 

Doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản  

Doanh thu được ghi nhận khi bên bán đã chuyển giao cho bên mua phần lớn các rủi ro và lợi ích gắn 
liền với quyền sở hữu bất động sản, thông thường là trùng với việc chuyển giao bất động sản, và khả 
năng thu hồi giá chuyển nhượng bất động sản được đảm bảo một cách hợp lý. 

Nếu một giao dịch không đáp ứng được điều kiện ghi nhận doanh thu nói trên, các khoản tiền thanh 
toán theo tiến độ nhận được từ khách hàng được ghi nhận vào chỉ tiêu người mua trả tiền trước trên 
Bảng cân đối kế toán đến khi tất cả các điều kiện nêu trên được đáp ứng. 

Doanh thu cung cấp dịch vụ 

Doanh thu của giao dịch về cung cấp dịch vụđược ghi nhận khi kết quả giao dịch đó được xác định 
một cách đáng tin cậy. Trong trường hợp giao dịch về các dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh 
thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành tại ngàyBáo cáo tài chính. 
Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụđược xác định khi thỏa mãn tất cả bốn điều kiện sau:  

(a)  Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; 

(b) Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụđó; 

(c) Xác định được phần công việc đã hoàn thành tại ngày kết thúc kỳ kế toán;  

(d) Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch 
vụđó. 

Doanh thu cho thuê tài sản hoạt động 

Doanh thu cho thuê tài sản hoạt động được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh theo phương 
pháp đường thẳng trong suốt thời gian cho thuê. Tiền cho thuê nhận trước của nhiều kỳ được phân 
bổ vào doanh thu phù hợp với thời gian cho thuê. 

Lãi tiền gửi, lãi cho vay 

Doanh thu được ghi nhận khi tiền lãi phát sinh trên cơ sở dồn tích (có tính đến lợi tức mà tài sản đem 
lại) trừ khả năng thu hồi tiền lãi không chắn chắn. 

13. Các khoản giảm trừ doanh thu 

Các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ bao gồm chiết khấu 
thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại. 

Các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại phát sinh cùng kỳ tiêu 
thụ sản phẩm, hàng hóa dịch vụ được điều chỉnh giảm doanh thu của kỳ phát sinh. Trong trường hợp 
sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã tiêu thụ từ các kỳ trước, đến kỳ sau mới phát sinh các khoản giảm 
trừ doanh thu thì được ghi nhận giảm doanh thu theo nguyên tắc: nếu phát sinh trước thời điểm phát 
hành Báo cáo tài chínhthì ghi giảm doanh thu trên Báo cáo tài chính của kỳ lập Báo cáo (kỳ trước), 
và nếu phát sinh sau thời điểm phát hành Báo cáo tài chính thì ghi giảm doanh thu của kỳ phát sinh 
(kỳ sau). 

14. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp  

Giá vốn bán hàng và cung cấp dịch vụ là tổng chi phí phát sinh của hàng hóa, vật tư xuất bán và dịch 
vụ cung cấp cho khách hàng trong năm, được ghi nhận theo nguyên tắc phù hợp với doanh thu và 
nguyên tắc thận trọng. 
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15. Chi phí  

Chi phí là những khoản giảm lợi ích kinh tế được ghi nhận tại thời điểm giao dịch phát sinh hoặc khi 
có khả năng tương đối chắc chắn sẽ phát sinh trong tương lai không phân biệt đã chi tiền hay chưa. 

Chi phí được ghi nhận theo thực tế phát sinh trên nguyên tắc phù hợp với doanh thu trong kỳ. Trong 
trường hợp nguyên tắc phù hợp xung đột với nguyên tắc thận trọng, chi phí được ghi nhận căn cứ 
vào bản chất và quy định của các chuẩn mực kế toán để bảo đảm phản ánh giao dịch một cách trung 
thực, hợp lý. 

16. Chi phí đi vay 

Chi phí đi vay được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động trong năm khi phát sinh ngoại trừđược 
vốn hóa theo quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 16“Chi phí đi vay”. Theo đó, chi phí đi 
vay liên quan trực tiếp đến việc mua, đầu tư xây dựng hoặc sản xuất những tài sản cần một thời gian 
tương đối dài để hoàn thành đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh được cộng vào nguyên giá tài sản cho 
đến khi tài sản đó được đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh. Các khoản thu nhập phát sinh từ việc đầu 
tư tạm thời các khoản vay được ghi giảm nguyên giá tài sản có liên quan. Đối với khoản vay riêng 
phục vụ việc xây dựng tài sản cốđịnh, bất động sản đầu tư, lãi vay được vốn hóa kể cả thời gian xây 
dựng dưới 12 tháng. 

17. Thuế 

Thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại và số thuế hoãn lại. 

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 thu nhập chịu thuế 
không bao gồm các khoản thu 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. 

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. 

Thuế thu nhập hoãn lại được tính trên các khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và cơ sở tính thuế thu 
nhập của các khoản mục tài sản hoặc công nợ trên Báo cáo tài chính và được ghi nhận theo phương 
pháp Bảng cân đối kế toán. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phải được ghi nhận cho tất cả các khoản 
chênh lệch tạm thời còn tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi 
nhuận tính thuế trong tương lai để khấu trừ các khoản chênh lệch tạm thời.  

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi 
hay nợ phải trả được thanh toán. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt 
động kinh doanh trừ trường hợp khoản thuế đó có liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào 
vốn chủ sở hữu. Trong trường hợp đó, thuế thu nhập hoãn lại cũng được ghi thẳng vào vốn chủ sở 
hữu. 

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả được bù trừ khi Công ty có 
quyền hợp pháp để bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải nộp 
và khi các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả liên quan tới thuế thu 
nhập doanh nghiệp được quản lý bởi cùng một cơ quan thuế và Công ty có dự định thanh toán thuế 
thu nhập hiện hành trên cơ sở thuần. 

Các loại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam. 
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18. Lãi trên cổ phiếu 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu được tính bằng cách chia lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ 
phiếu phổ thông của Công ty sau khi trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi cho số lượng bình quân gia 
quyền của số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong kỳ. 

Lãi suy giảm trên cổ phiếu được xác định bằng cách điều chỉnh lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ 
đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty (sau khi trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi) và số 
bình quân gia quyền cổ phiếu phổ thông đang lưu hành do ảnh hưởng của các cổ phiếu phổ thông 
tiềm năng có tác động suy giảm để tính lãi suy giảm trên cổ phiếu. 

19. Các bên liên quan 

Các bên được coi là bên liên quan của Công ty nếu một bên có khả năng, trực tiếp hoặc gián tiếp, 
kiểm soát bên kia hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong việc ra quyết định các chính sách 
tài chính và hoạt động. Các bên cũng được xem là bên liên quan của Công ty nếu cùng chịu sự kiểm 
soát chung hay chịu ảnh hưởng đáng kể chung. Các bên liên quan có thể là các công ty hoặc các cá 
nhân, bao gồm cả các thành viên gia đình thân cận của cá nhân được coi là liên quan.  

Trong việc xem xét mối quan hệ các bên liên quan, bản chất của mối quan hệ được chú trọng nhiều 
hơn hình thức pháp lý. 

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

Đơn vị tính: VND 
 

1. Tiền và các khoản tương đương tiền 

  Số cuối năm  Số đầu năm 

Tiền mặt  153.948.348 84.173.686 

 
Tiền gửi ngân hàng  7.089.999.551 6.047.086.377 

Cộng  7.243.947.899 6.131.260.063 

2. Phải thu của khách hàng 

Công ty CP QL & XD Đường Bộ Khánh Hòa 149.016.657 1.098.429.027 
Công ty CP Đầu Tư VCN - 483.122.930 
Công ty TNHH TM DV - Xây Dựng Khánh Vĩnh 220.229.408 886.944.895 
Công ty TNHH SX - TM - XNK Đại Hưng Phát 585.121.603 585.121.603 
Công ty CP XD & TM Á Đông - 665.929.487 

 Công ty CP Xây Dựng Vận Tải CMQ - 1.112.346.000 

 Các đối tượng khác 5.675.546.683 2.314.459.438 

 Cộng 6.629.914.351 7.146.353.380 
Trong đó: 

 Phải thu khách hàng là các bên liên quan 
Công ty CP Điện Lực Khánh Hòa 1.250.129.983 12.520.000 

Cộng  1.250.129.983 12.520.000 
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3. Trả trước cho người bán ngắn hạn 

  Số cuối năm  Số đầu năm 
Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt 24.000.000 22.000.000 
Công ty CP kỹ Thuật Nền Móng - 509.374.000 
Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp HSTC - 6.720.000 

 Trung tâm Dịch vụ Y Tế - 41.930.000 
 Các đối tượng khác 87.720.000 90.287.273 
 Cộng 111.720.000 670.311.273 

4. Phải thu khác 

Số cuối năm  Số đầu năm 
Giá trị Dự phòng  Giá trị Dự phòng 

a) Ngắn hạn 326.221.159 -  373.939.139 - 
Tạm ứng nhân 
viên 38.000.000 -  85.000.000 - 
Phải thu thuế 
TNCN người lao 
động 242.170.159 -  240.763.899 - 
Các khoản phải thu 
khác  46.051.000 -  48.175.240 - 

b) Dài hạn 18.338.000 -  18.338.000 - 
Đặt cọc tiền thuê 
VP 18.338.000 -  18.338.000 - 
Cộng 344.559.159 -  392.277.139 - 
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5. Nợ xấu 

Giá gốc 
Giá trị có thể 

thu hồi 
Dự phòng Giá gốc 

Giá trị có thể 
thu hồi 

Dự phòng 

Công ty TNHH SX TM XNK Đại Hưng 
Phát 585.121.603 - 585.121.603 - - - 
Công ty TNHH MTV ACC Nha Trang 42.314.629 12.694.389 29.620.240 - - - 
Xí nghiệp xây lắp 10 - Tổng Cty 319 290.019.854 - 290.019.854 - - - 
Công ty CP Xây Lắp và Cơ Khí Phương 
Nam 5.450.128 1.635.038 3.815.090 - - - 
Công ty TNHH ĐTXD Phương Huy 42.956.067 30.069.247 12.886.820 - - - 
Công ty CP ĐT và XD Cầu Đường 18.6 8.705.070 4.352.535 4.352.535 - - - 

 
Công ty CP Đầu Tư Thương Mại Và 
Dịch Vụ - Vinacomin 1.099.859.200 769.901.440 329.957.760  - - - 
Công ty TNHH ĐT & XD Tân Nam 
Giang 270.115.840 - 270.115.840 

270.115.840 
- 

270.115.840 

DNTN Quốc tiến 200.695.890 - 200.695.890 200.695.890 - 200.695.890 
Công ty CP Xây Dựng Tổng hợp Nha 
Trang 220.687.273 - 220.687.273 

280.687.273 
- 

280.687.273 

Cộng 2.765.925.554 818.652.649 1.947.272.905 751.499.003 - 751.499.003 
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Tình hình biến động dự phòng nợ phải thu khó đòi như sau: 

Năm nay Năm trước 
Số đầu năm (751.499.003) (2.670.572.282) 
Trích lập dự phòng trong năm (1.255.773.902) - 

 Hoàn nhập dự phòng trong năm 60.000.000  199.036.733 
 Xóa nợ trong năm - 1.720.036.546 
 Số cuối năm (1.947.272.905) (751.499.003) 

6. Hàng tồn kho 

Số cuối năm  Số đầu năm 
Giá gốc Dự phòng  Giá gốc Dự phòng 

Nguyên liệu, vật 
liệu 1.822.703.469 -  1.906.524.354 - 
Chi phí sản xuất 
kinh doanh dở 
dang - -  - - 

 Thành phẩm 4.829.395.320 -  4.326.353.782 - 
Hàng hoá 701.766.188 -  451.613.004 - 
Cộng 7.353.864.977 -  6.684.491.140 - 

7. Chi phí trả trước 

  Số cuối năm  Số đầu năm 

a) Ngắn hạn 160.391.340 299.890.941 
 Chi phí công cụ, dụng cụ -  8.487.878 
 Chi phí sửa chữa 18.209.350  104.792.004 

 Các chi phí trả trước ngắn khác 142.181.990  186.611.059 

b) Dài hạn 159.169.933  707.969.387 
 Chi phí công cụ, dụng cụ 60.228.850  77.847.038 
 Chi phí sửa chữa 54.479.875        340.264.321  
 Các chi phí trả trước dài hạn khác 44.461.208        289.858.028  

Cộng 319.561.273    1.007.860.328  

8. Tài sản cố định hữu hình 

 Nhà cửa, vật 
kiến trúc  

 Máy móc thiết 
bị  

 Phương tiện 
vận tải, truyền 

dẫn  
 Cộng  

Nguyên giá 
Số đầu năm 14.577.455.269 26.497.693.572 5.853.427.700 46.928.576.541 
Tăng trong năm - 346.393.443 - 346.393.443 
Mua sắm mới - 346.393.443 - 346.393.443 

 

Đầu tư xây dựng 
cơ bản hoàn 
thành - - - - 
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 Nhà cửa, vật 
kiến trúc  

 Máy móc thiết 
bị  

 Phương tiện 
vận tải, truyền 

dẫn  
 Cộng  

Giảm trong năm - - - - 
Số cuối năm 14.577.455.269 26.844.087.015 5.853.427.700 47.274.969.984 

Trong đó: 
Nguyên giá của TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 
Số đầu năm 39.159.515 15.122.837.786 5.123.150.520 20.285.147.821 
Số cuối năm 39.159.515 15.122.837.786 5.123.150.520 20.285.147.821 

Giá trị hao mòn 
lũy kế 
Số đầu năm 6.727.156.033 19.815.714.055 5.536.822.070 32.079.692.158 
Tăng trong năm 689.693.184 1.497.396.935 91.284.660 2.278.374.779 
Khấu hao trong 
năm 689.693.184 1.497.396.935 91.284.660 2.278.374.779 
Giảm trong năm - - - - 
Số cuối năm 7.416.849.217 21.313.110.990 5.628.106.730 34.358.066.937 

Giá trị còn lại 
Số đầu năm 7.850.299.236 6.681.979.517 316.605.630 14.848.884.383 
Số cuối năm 7.160.606.052 5.530.976.025 225.320.970 12.916.903.047 

Trong đó: 
GTCL của TSCĐ đang thế chấp đảm bảo nợ vay ngân hàng 
Số đầu năm 7.208.022.267 351.231.046 - 7.559.253.313 
Số cuối năm 6.630.020.108 258.088.837 - 6.888.108.945 

Như trình bày tại Thuyết minh số V.14, Công ty đã thế chấp toàn bộ tài sản gắn liền với đất và máy 
móc thiết bị tại Nhà máy bê tông ly tâm ứng trước lực Khánh Hòa tại lô C5,6,7,8 Khu CN Đắc lộc - 
Xã Vĩnh Phương - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa với giá trị còn lại tại ngày 31 tháng 12 
năm 2020là 6.888.108.945 VND (tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 là 7.559.253.313 VND) để đảm 
bảo cho các khoản tiền vay ngắn hạn và dài hạn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 
Chi nhánh Khánh Hòa. 

9. Tài sản cố định vô hình 

 Quyền sử dụng đất  
 Bằng sáng chế và 

thương hiệu  
 Cộng  

Nguyên giá  
Số đầu năm 3.179.623.271 130.000.000 3.309.623.271 
Số cuối năm 3.179.623.271 130.000.000 3.309.623.271 

Trong đó: 
Nguyên giá của TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 
Số đầu năm - 130.000.000 130.000.000 
Số cuối năm - 130.000.000 130.000.000 
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 Quyền sử dụng đất  
 Bằng sáng chế và 

thương hiệu  
 Cộng  

Giá trị hao mòn lũy 
kế 
Số đầu năm 667.720.881 130.000.000 797.720.881 
Tăng trong năm 63.592.464 - 63.592.464 
Khấu hao trong năm 63.592.464 - 63.592.464 
Giảm trong năm - - - 
Số cuối năm 731.313.345 130.000.000 861.313.345 

Giá trị còn lại 
Số đầu năm 2.511.902.390 - 2.511.902.390 
Số cuối năm 2.448.309.926 - 2.448.309.926 

Trong đó: 
GTCL của TSCĐ đang thế chấp đảm bảo nợ vay ngân hàng 
Số đầu năm 2.511.902.390 - 2.511.902.390 
Số cuối năm 2.448.309.926 - 2.448.309.926 

Như trình bày tại Thuyết minh số V.14, Công ty đã thế chấp quyền sử dụng đất với giá trị còn lại tại 
ngày 31 tháng 12 năm 2020 khoảng 2.448.309.926 VND (tại ngày 31 tháng 12năm 2019 khoảng 
2.511.902.390VND) để đảm bảo cho khoản tiền vay ngắn hạn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát 
triển Việt Nam Chi nhánh Khánh Hòa. 

10. Phải trả người bán ngắn hạn 

Số cuối năm  Số đầu năm 

Giá trị 
Số có khả  

năng trả nợ 
 Giá trị 

Số có khả  
năng trả nợ 

 Công ty TNHH 
MTV Sáu Sang 96.976.000 96.976.000  105.558.750 105.558.750 
Công ty CP Thiên 
Phú Phát 137.921.201 137.921.201  119.484.607 119.484.607 
Công ty TNHH 
DV Minh Trâm 66.729.500 66.729.500  146.606.500 146.606.500 

 Công ty TNHH 
MTV Chánh Hằng 
- CN Nha Trang 55.711.200 55.711.200  293.773.500 293.773.500 
Các đối tượng 
khác 1.932.914.300 1.932.914.300  310.814.750 310.814.750 
Cộng 2.290.252.201 2.290.252.201  976.238.107 976.238.107 
Trong đó: 

 Phải trả người bán là các bên liên quan 
Công ty CP bê tông ly tâm An Giang 446.319.000 - 

Cộng  446.319.000 - 
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11. Người mua trả tiền trước  

  Số cuối năm  Số đầu năm 
Công ty TNHH XD & ĐT Tài Chính Nam Việt - 231.749.987 
Tổng Công ty CP 36 - 392.709.023 
CN Tổng Công ty Xây Dựng Công Trình Hàng 
Không ACC Tại Đà Nẵng - 163.000.000 
Công ty CP Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ - 
Vinacomin - 1.500.000.000 
Công ty CP Đầu Tư VCN 300.120.000 - 
Công ty TNHH TV Thiết Kế Và XD Hưng Phát 131.585.000 - 
Các đối tượng khác 195.733.350 224.630.995 
Cộng 627.438.350 2.512.090.005 

12. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước  

 
Chỉ tiêu Số đầu năm Số phải nộp  Số đã nộp Số cuối năm 

 

Thuế GTGT hàng bán nội 
địa/ cung cấp dịch vụ 
trong nước 162.759.277 2.076.045.507 (1.661.153.222) 577.651.562 

 
Thuế thu nhập doanh 
nghiệp (262.375.766) 483.228.784 (112.651.803) 108.201.215 

 Thuế thu nhập cá nhân 87.979.567 122.993.803 (155.955.919) 55.017.451 

 Tiền thuê đất - 85.361.100 (85.361.100) - 

 Thuế đất phi nông nghiệp - 1.658.094 (1.658.094) - 

 Lệ phí môn bài - 3.000.000 (3.000.000) - 

 Cộng (11.636.922) 2.772.287.288 (2.019.780.138) 740.870.228 

 Trình bày số dư trên Bảng cân đối kế toán: 
  Số đầu năm   Số cuối năm 

 
Thuế và các khoản phải 
thu Nhà nước  262.375.766   - 

 
Thuế và các khoản phải 
nộp Nhà nước  250.738.844   740.870.228 

 Thuế giá trị gia tăng 

Công ty áp dụng Luật thuế giá trị gia tăng hiện hành. 

Phương pháp tính thu : Phương pháp khấu trừ 

Thuế suất áp dụng       

- Hàng bán trong nước  : 10% 

 Thuế thu nhập doanh nghiệp 

Xem Thuyết minh số VI.9 

 Các loại thuế khác 

Công ty kê khai và nộp các loại thuế khác theo qui định hiện hành. 
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13. Chi phí phải trả ngắn hạn 

  Số cuối năm  Số đầu năm 
Chi phí lãi vay phải trả -         67.921.473  
Chi phí dịch vụ phải trả -         28.219.610  
Cộng -         96.141.083  

14. Phải trả khác 

  Số cuối năm  Số đầu năm 
Kinh phí công đoàn 8.820.266 27.033.360 
Tiền thuế TNCN - 1.410.750 
Phí đầu tư cơ sở hạ tầng khu CN Đắc Lộc 697.435.688 697.435.688 
Cộng 706.255.954 725.879.798 
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15. Vay và nợ tài chính 

 Số đầu năm   Trong năm   Số cuối năm  

Giá trị 
Số có khả 

năng trả nợ 
Tăng Giảm Giá trị 

Số có khả 
năng trả nợ 

Vay ngắn hạn Ngân 
hàng TMCP Đầu tư và 
Phát triển Việt Nam - 
CN Khánh Hòa 5.822.326.777 5.822.326.777 - 5.822.326.777 - - 
Cộng 5.822.326.777 5.822.326.777 - 5.822.326.777 - - 

Vay ngắn hạn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Khánh Hòa theo Hợp đồng tín dụng số 01/2020/2525898 ngày 08 tháng 7 năm 2020, hạn 
mức tín dụng là 20.000.000.000 VND, thời hạn vay là 12 tháng và 4 tháng cho từng khoản vay. Khoản vay này chịu lãi suất 6,5%/năm (năm 2019: 6,5%/năm), 
được thanh toán vào ngày 25 của mỗi tháng. Khoản vay được đảm bảo bằng các tài sản cụ thể như sau: 

- Thế chấp toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại Nhà máy bê tông ly tâm ứng trước lực Khánh Hòa tại lô C5,6,7,8 Khu CN Đắc lộc - Xã Vĩnh Phương - Thành 
phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa theo Hợp đồng thế chấp bất động sản số 01/2013/HĐTC ngày 01/7/2013 

- Thế chấp toàn bộ máy móc thiết bị thuộc Nhà máy bê tông ly tâm ứng trước lực Khánh Hòa tại lô C5,6,7,8 Khu CN Đắc lộc - Xã Vĩnh Phương - Thành phố 
Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 02/2013/HĐTC ngày 01/7/2013 

- Thế chấp, cầm cố các tài sản khác của bên vay/ bên thứ ba (nếu có) và các biện pháp đảm bảo bổ sung, thay thế 

- Thế chấp toàn bộ số dư tài khoản tiền gửi sản xuất kinh doanh bằng VND và ngoại tệ của bên được cấp tín dụng tại Ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác 

- Tại thời điểm 31/12/2020, Công ty đã thanh toán hết dư nợ vay cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Khánh Hòa, tuy nhiên Hợp 
đồng tín dụng số 01/2020/2525898 ngày 08 tháng 7 năm 2020 và các hợp đồng thế chấp tài sản đảm bảo kèm theo vẫn có hiệu lực, để đảm bảo việc huy 
động vốn của Ngân hàng khi cần thiết trong năm 2021.  
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16. Quỹ khen thưởng phúc lợi 

  Số cuối năm  Số đầu năm 
Số đầu năm 201.905.224 260.213.708 

 Trích lập quỹ trong năm 36.439.960  901.991.516 
 Điều chỉnh giảm do năm trước trích vượt (100.000.000)  - 

Giảm khác (189.378) - 
Chi quỹ trong năm (137.500.000) (960.300.000) 
Số cuối năm 655.806 201.905.224 

17. Vốn chủ sở hữu 

Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu  

Vốn góp của chủ 
sở hữu 

Quỹ đầu tư Phát 
triển 

Lợi nhuận sau 
thuế chưa phân 

phối Cộng 
Năm trước 
Số đầu năm trước 15.000.000.000 13.225.124.212 2.701.991.516 30.927.115.728 
Lợi nhuận trong 
năm trước - - 886.439.960 886.439.960 
Chia cổ tức năm 
trước - - (2.700.000.000) (2.700.000.000) 
Trích quỹ đầu tư 
phát triển - (700.000.000) 700.000.000 - 
Trích quỹ khen 
thưởng phúc lợi - - (901.991.516) (901.991.516) 
Số cuối năm 
trước 15.000.000.000 12.525.124.212 686.439.960 28.211.564.172 

Số đầu năm nay 15.000.000.000 12.525.124.212 686.439.960 28.211.564.172 
Lợi nhuận trong 
năm nay - - 2.550.206.247 2.550.206.247 
Chia cổ tức trong 
năm nay - - (750.000.000) (750.000.000) 
Điều chỉnh do 
trích lập dư quỹ 
khen thưởng phúc 
lợi năm trước - - 100.000.000 100.000.000 
Trích quỹ khen 
thưởng phúc lợi - - (36.439.960) (36.439.960) 
Số cuối năm nay 15.000.000.000 12.525.124.212 2.550.206.247 30.075.330.459 

Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu 

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4200742214 ngày 20 tháng 5 năm 2011 do Sở Kế 
hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp, vốn điều lệ của Công ty là 15.000.000.000 VND. Tại ngày 31 
tháng 12 năm 2020, vốn điều lệ đã được các cổ đông góp đủ như sau: 
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Cổ đông 

Vốn điều lệ theo Giấy 
chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp 

 
Vốn đã góp 

 VND %  Số cuối năm  Số đầu năm 
 Công ty CP điện 

lực Khánh Hòa 4.650.000.000 31  4.650.000.000  4.650.000.000 
 Công ty CP bê 

tông ly tâm An 
Giang 3.900.000.000 26  3.900.000.000  3.900.000.000 

 Vốn góp của các 
đối tượng khác 6.450.000.000 43  6.450.000.000  6.450.000.000 

 Cộng 15.000.000.000 100  15.000.000.000  15.000.000.000 

Cổ phiếu 

  Số cuối năm  Số đầu năm 
 Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 1.500.000  1.500.000 
 Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng 1.500.000  1.500.000 
 Cổ phiếu phổ thông 1.500.000  1.500.000 
 Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở 

hữu) -  - 
 Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ) -  - 
 Cổ phiếu phổ thông -  - 
 Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở 

hữu) -  - 
 Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 1.500.000  1.500.000 
 Cổ phiếu phổ thông 1.500.000  1.500.000 
 Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở 

hữu) -  - 

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND/cổ phiếu. 

Phân phối lợi nhuận 

Trong năm, Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ 
đông thường niên 2020 số 06/2020/NQ-KCE-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 5 năm 2020 như sau: 

  Năm nay  Năm trước 
 Chia cổ tức cho các cổ đông 750.000.000  2.700.000.000 
 Trích quỹ đầu tư phát triển -  (700.000.000) 
 Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 36.439.960  901.991.516 
 Cộng 786.439.960  2.901.991.516 

18. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán 

Nợ khó đòi đã xử lý 

Công ty đã tiến hành xóa nợ đối với các khoản phải thu khách hàng đã trích lập 100% dự phòng nợ 
phải thu khó đòi nhưng sau 3 năm vẫn chưa thu hồi được nợ, cụ thể như sau: 
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  Đơn vị tính  Số cuối năm  Số đầu năm 
 Công ty TNHH XD Thịnh Hoàng VND  619.136.760  619.136.760 
 Công ty TNHH TV Kiến Trúc Xây 

dựng ADC VND  138.062.504  138.062.504 
 Công ty CP ĐT & XD HUD 3 VND  409.658.812  409.658.812 
 Công ty CP ĐT & XD HUD 1.02 VND  553.178.470  553.178.470 
 Công ty TNHH MTV Điện tử 

Ngân Thanh VND  42.016.808  42.016.808 
 Công ty CP TV Quản Lý XD 

CMC VND  28.741.232  28.741.232 
 Công ty TNHH TV & XD Hải 

Long VND  252.097.302  252.097.302 
 Cộng   2.042.891.888  2.042.891.888 

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

Đơn vị tính: VND 

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

  Năm nay  Năm trước 
a) Doanh thu     

 Doanh thu bán hàng hóa 2.981.849.374  1.918.622.448 
 Doanh thu bán các thành phẩm  41.143.440.941  39.481.674.580 
 Doanh thu cung cấp cọc 3.355.160.659  4.589.244.095 
 Doanh thu nguyên vật liệu phụ 129.334.461  104.763.651 
 Doanh thu dịch vụ & ép cọc 3.867.352.067  2.353.283.390 

 Cộng 51.477.137.502  48.447.588.164 
b) Doanh thu với các bên liên quan     
 Công ty CP Điện lực Khánh Hòa 2.188.072.715  1.910.861.820 
 Cộng 2.188.072.715  1.910.861.820 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 

Giảm giá hàng bán 218.176  - 
Hàng bán bị trả lại 182.060.000  14.075.000 

 Cộng 182.278.176  14.075.000 

3. Giá vốn hàng bán 

 Giá vốn hàng hóa 2.367.048.052  1.110.507.438 
Giá vốn thành phẩm bê tông ly tâm 32.051.416.710  33.808.093.204 
Giá vốn cung cấp cọc thi công 3.031.209.790  4.738.301.754 
Giá vốn nguyên vật liệu phụ 92.461.450  70.784.521 
Giá vốn dịch vụ ép cọc 3.862.489.272  1.988.830.818 

 Cộng 41.404.625.274  41.716.517.735 
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4. Doanh thu hoạt động tài chính 

 Năm nay  Năm trước 
Lãi tiền gửi, tiền cho vay 10.486.973  5.704.126 

 Cộng 10.486.973  5.704.126 

5. Chi phí tài chính 

Lãi tiền vay 71.385.821  265.766.695 
 Cộng 71.385.821  265.766.695 

6. Chi phí bán hàng  

 Chi phí dịch vụ mua ngoài 2.653.518.812  2.842.915.496 
 Chi phí bằng tiền khác 720.907.402  263.116.365 
 Cộng 3.374.426.214  3.106.031.861 

7. Chi phí quản lý doanh nghiệp 

 Chi phí nhân viên 965.326.866  940.939.002 
 Chi phí đồ dùng văn phòng 4.490.531  7.905.302 
 Chi phí khấu hao -  48.740.610 
 Thuế, phí và lệ phí 27.618.717  147.607.363 
 Chi phí dự phòng 1.195.773.902  - 
 Chi phí dịch vụ mua ngoài 114.714.121  137.686.684 
 Chi phí bằng tiền khác 1.112.913.831  788.372.796 
 Cộng 3.420.837.968  2.071.251.757 

8. Lợi nhuận (lỗ) khác 

 Thu nhập khác 36.833  27.170.050 
 Thu nhập khác 36.833  27.170.050 

     

 Chi phí khác 672.824  65.826.156 
 Các khoản bị phạt 11.658  65.826.156 
 Chi phí khác 661.166  - 

 

    
 Lợi nhuận (lỗ) khác thuần (635.991)  (38.656.106) 

9. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành  

 Lợi nhuận (lỗ) trước thuế 3.033.435.031  1.240.993.136 
 Điều chỉnh cho thu nhập chịu thuế    
 Trừ: Thu nhập không chịu thuế -  - 
 Cộng: Các khoản chi phí không được khấu trừ 418.199.137  145.653.988 
 Thù lao HĐQT không trực tiếp điều hành 120.000.000  80.000.000 
 Chi phí không được khấu trừ 298.199.137  65.653.988 
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  Năm nay  Năm trước 
 Trừ: Lỗ các năm trước được kết chuyển (nếu có) -  - 
 Thu nhập chịu thuế (lổ tính thuế) 3.451.634.168  1.386.647.124 
 Thuế suất áp dụng 20%  20% 
 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu 

nhập chịu thuế năm hiện hành 690.326.834 
 

277.329.425 
 Giảm 30% thuế TNDN theo Nghị quyết số 

116/2020/QH14 (207.098.050) 
 

- 
 Thuế TNDN truy thu qua thanh tra 05 năm 2010-2015 -  77.223.751 
 Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 483.228.784  354.553.176 

Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ 20% (năm 2019: 20%) trên thu nhập 
chịu thuế.  

Năm 2020, Công ty được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 theo 
khoản 1 điều 2 Nghị quyết Quốc hội số 116/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020. 

Công ty không ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả vì không có 
chênh lệch tạm thời đáng kể giữa giá trị ghi sổ và cơ sở tính thuế thu nhập của các khoản mục tài sản 
và công nợ phải trả trên Báo cáo tài chính. 

10. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 

Việc tính toán lãi trên cổ phiếu cơ bản và và lãi trên cổ phiếu suy giảm phân bổ cho các cổ đông sở 
hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty được thực hiện trên cơ sở các số liệu sau: 

a) Lãi cơ bản trên cổ phiếu 

  Năm nay  Năm trước 

 
Lợi nhuận (lỗ) phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ 
phiếu phổ thông 2.550.206.247  886.439.960 

 Trừ: Số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi -  (136.439.960) 

 
Lợi nhuận (lỗ) phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ 
phiếu phổ thông 2.550.206.247  750.000.000 

 
Số cổ phiếu phổ thông bình quân lưu hành trong năm 
để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu 1.500.000  1.500.000 

 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1.700  500 

b) Lãi suy giảm trên cổ phiếu 

Lợi nhuận (lỗ) phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu 
phổ thông 2.550.206.247 886.439.960 

 Trừ: Số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi                        -  (136.439.960) 
Lợi nhuận thuộc cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông 
của Công ty được điều chỉnh do ảnh hưởng pha 
loãng 2.550.206.247 

 
750.000.000 

Số cổ phiếu phổ thông bình quân lưu hành trong kỳ để 
tính lãi cơ bản trên cổ phiếu             1.500.000  

 
1.500.000 

Số lượng cổ phiếu phổ thông dự kiến được phát hành 
thêm                                                -   - 
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  Năm nay  Năm trước 
Số lượng cổ phiếu bình quân lưu hành đã được điều 
chỉnh do ảnh hưởng pha loãng             1.500.000  1.500.000 

    Lãi suy giảm trên cổ phiếu 1.700 500 

11. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố 

  Năm nay  Năm trước 
 Chi phí nguyên liệu, vật liệu 23.755.179.134  26.176.221.507 
 Chi phí nhân công 10.204.458.669  10.094.677.873 
 Chi phí khấu hao tài sản cố định 2.341.967.243  2.471.419.431 
 Chi phí dự phòng 1.195.773.902  - 
 Chi phí dịch vụ hoạt động ép cọc 3.862.489.272  2.008.037.908 
 Chi phí dịch vụ mua ngoài 4.859.461.678  5.344.120.395 
 Chi phí khác bằng tiền 3.726.621.245  3.041.407.284 
 Cộng 49.945.951.143  49.135.884.398 

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC 

1. Nghiệp vụ và số dư các bên liên quan 

Giao dịch với các bên liên quan  

Các bên liên quan với Công ty bao gồm: 

 Bên liên quan Mối quan hệ 
 Công ty CP điện lực Khánh Hòa Công ty liên kết (tỷ lệ vốn góp là 31%) 
 Công ty CP bê tông ly tâm An Giang Công ty liên kết (tỷ lệ vốn góp là 26%) 

Các nghiệp vụ phát sinh trong năm giữa Công ty với các bên liên quan như sau: 

  Năm nay  Năm trước 
 Công ty CP điện lực Khánh Hòa    
 Bán hàng 2.406.879.989  2.101.947.995 
 Mua hàng 46.607.273  51.268.000 
 Trả cổ tức 232.500.000  837.000.000 
     
 Công ty CP bê tông ly tâm An Giang    
 Mua hàng 1.353.246.956  44.000.000 
 Trả cổ tức 195.000.000  702.000.000 

Tại ngày kết thúc kỳ kế toán, công nợ với các bên liên quan như sau: 

  Số cuối năm  Số đầu năm 
 Công ty CP điện lực Khánh Hòa    
 Phải thu tiền bán hàng 1.250.129.983  12.520.000 
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  Số cuối năm  Số đầu năm 
 Công ty CP bê tông ly tâm An Giang    
 Phải trả tiền hàng 446.319.000  - 

Thu nhập của các thành viên quản lý chủ chốt 

Thu nhập của các thành viên quản lý chủ chốt Công ty trong năm như sau: 

 Họ và tên Chức danh  Năm nay  Năm trước 
 Ông Lê Duy Cửu Chủ tịch HĐQT  72.000.000  72.000.000 
 Ông Nguyễn Phước Vĩnh Khải TV HĐQT  48.000.000  48.000.000 
 Ông Võ Trị TV HĐQT  -  40.000.000 
 Ông Phạm Ngọc Quang TV HĐQT  48.000.000  8.000.000 
 Bà Đào Thị Hồng Thịnh Thư ký HĐQT  24.000.000  24.000.000 
 Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng Trưởng BKS  48.000.000  48.000.000 
 Ông Trịnh Giang Nam Thành viên BKS  24.000.000  24.000.000 
 Bà Phan Thị Vân Hà Thành viên BKS  24.000.000  4.000.000 
 Ông Phan Đắc Văn Thành viên BKS  -  20.000.000 
 Ông Nguyễn Phước Vĩnh Khải Giám đốc  352.457.143  574.162.088 
 Ông Nguyễn Thanh Hải Phó Giám đốc  235.971.429  376.751.392 
 

Ông Võ Trị 

Phó Giám đốc 
kiêm Kế toán 
trưởng  235.971.429  367.470.623 

 Cộng   1.112.400.000  1.606.384.103 

2. Công cụ tài chính 

Quản lý rủi ro vốn 

Công ty quản trị nguồn vốn nhằm đảm bảo rằng Công ty có thể vừa hoạt động liên tục vừa tối đa hóa 
lợi ích của các cổ đông thông qua tối ưu hóa số dư nguồn vốn và công nợ.  

Cấu trúc vốn của Công ty gồm nợ thuần (các khoản vay như được trình bày tại Thuyết minh số V.14, 
trừ đi tiền và các khoản tương đương tiền) và phần vốn thuộc sở hữu của Công ty (bao gồm vốn góp, 
các quỹ dự trữ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối). 

Hệ số đòn bẩy tài chính 

Hệ số đòn bẩy tài chính của Công ty tại ngày kết thúc kỳ kế toán như sau: 

  Số cuối năm  Số đầu năm 

 Các khoản vay -  5.822.326.777 

 Trừ: Tiền và các khoản tương đương tiền 7.243.947.899  6.131.260.063 

 Nợ thuần (7.243.947.899)  (308.933.286) 

 Vốn chủ sở hữu 30.075.330.460  28.211.564.172 

 Tỷ lệ nợ thuần trên vốn chủ sở hữu (0,24)  (0,01) 
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Các chính sách kế toán chủ yếu 

Chi tiết các chính sách kế toán chủ yếu và các phương pháp mà Công ty áp dụng (bao gồm các tiêu 
chí để ghi nhận, cơ sở xác định giá trị và cơ sở ghi nhận các khoản thu nhập và chi phí) đối với từng 
loại tài sản tài chính và công nợ tài chính được trình bày tại Thuyết minh số IV.3. 

Các loại công cụ tài chính 

 
Số cuối năm  Số đầu năm 

Giá trị ghi sổ Giá trị hợp lý  Giá trị ghi sổ Giá trị hợp lý 

Tài sản tài chính  
Tiền và các khoản tương 
đương tiền 

7.243.947.899 7.243.947.899  6.131.260.063 6.131.260.063 

Phải thu của khách hàng  6.629.914.351 6.629.914.351  7.146.353.380 7.146.353.380 

Phải thu khác 326.221.159 326.221.159  373.939.139 373.939.139 

 
Cộng 14.200.083.409 14.200.083.409  13.651.552.582 13.651.552.582 

 
 Nợ phải trả tài chính  

 
Phải trả cho người bán  2.290.252.201 2.290.252.201  976.238.107 976.238.107 

 
Chi phí phải trả - -  96.141.083 96.141.083 

 
Phải trả khác 697.435.688 697.435.688  698.846.438 698.846.438 

 
Các khoản vay - -  5.822.326.777 5.822.326.777 

Cộng 2.987.687.889 2.987.687.889  7.593.552.405 7.593.552.405 

Giá trị hợp lý của các tài sản tài chính và công nợ tài chính phản ánh theo giá trị mà công cụ tài 
chính có thể chuyển đổi trong một giao dịch hiện tại giữa các bên tham gia, ngoại trừ trường hợp bắt 
buộc phải bán hoặc thanh lý. Công ty sử dụng các phương pháp và giả định sau để ước tính giá trị 
hợp lý của các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính như sau: 

- Giá trị hợp lý của tiền và các khoản tương đương tiền, phải thu của khách hàng, phải thu khác, 
phải trả người bán, chi phí phải trả, phải trả khác và các khoản vay tương đương với giá trị sổ 
sách (đã trừ dự phòng cho phần ước tính có khả năng không thu hồi) của các khoản mục này do 
các công cụ này có kỳ ngắn hạn.  

- Đối với các tài sản tài chính và công nợ tài chính mà không đủ thông tin thị trường để xác định 
 giá trị hợp lý tại ngày Báo cáo tài chính, giá trị ghi sổ của các khoản mục này được thể hiệnthay 
 cho giá trị hợp lý. 

Mục tiêu quản lý rủi ro tài chính 

Công ty đã xây dựng hệ thống quản lý rủi ro nhằm phát hiện và đánh giá các rủi ro mà Công ty phải 
chịu, thiết lập các chính sách và quy trình kiểm soát rủi ro ở mức chấp nhận được. Hệ thống quản lý 
rủi ro được xem xét lại định kỳ nhằm phản ánh những thay đổi của điều kiện thị trường và hoạt động 
của Công ty. 

Rủi ro tài chính bao gồm rủi ro thị trường (bao gồm rủi ro lãi suất và rủi ro về giá), rủi ro tín dụng và 
rủi ro thanh khoản. 

Rủi ro thị trường 

Rủi ro thị trường là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của công cụ tài chính 
sẽ biến động theo những thay đổi của giá thị trường. Rủi ro thị trường bao gồm: rủi ro lãi suất và rủi 
ro về giá. 
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Quản lý rủi ro lãi suất 

Rủi ro lãi suất là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của công cụ tài chính sẽ 
biến động theo những thay đổi của lãi suất thị trường. 

Rủi ro lãi suất của Công ty chủ yếu liên quan đến các khoản tiền gửi có kỳ hạn và các khoản vay. 

Công ty chịu rủi ro lãi suất phát sinh từ các khoản vay chịu lãi suất đã được ký kết. Rủi ro này sẽ 
được Công ty quản lý bằng cách duy trì ở mức độ hợp lý các khoản vay và phân tích tình hình cạnh 
tranh trên thị trường có được lãi suất có lợi cho Công ty từ các nguồn cho vay thích hợp. 

Quản lý rủi ro về giá 

Rủi ro về giá là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của hàng hóa sẽ biến 
động theo những thay đổi của giá thị trường ngoài thay đổi của lãi suất và tỷ giá hối đoái. 

Quản lý về rủi ro về giá nguyên vật liệu 

Công ty có rủi ro về sự biến động của giá nguyên vật liệu. Công ty quản lý rủi ro nguyên vật liệu 
bằng cách theo dõi chặt chẽ các thông tin và tình hình có liên quan của thị trường nhằm quản lý thời 
điểm mua hàng, kế hoạch sản xuất và mức hàng tồn kho một cách hợp lý. 

Rủi ro tín dụng 

Rủi ro tín dụng là rủi ro mà một bên tham gia trong hợp đồng không có khả năng thực hiện được 
nghĩa vụ của mình dẫn đến tổn thất về tài chính cho Công ty.  

Công ty có các rủi ro tín dụng từ các hoạt động kinh doanh (chủ yếu đối với các khoản phải thu của 
khách hàng) và hoạt động tài chính (tiền gửi ngân hàng,..). 

Phải thu khách hàng 

Công ty có chính sách tín dụng phù hợp cho từng đối tượng khách hàng, cụ thể ban hành quy chế 
bán hàng với các quy định chặt chẽ về các đối tượng mua hàng, định mức bán hành, hạn mức nợ và 
thời hạn nợ và thường xuyên theo dõi tình hình để đánh giá xem Công ty có chịu rủi ro tín dụng hay 
không. Công ty thường xuyên theo dõi nợ phải thu để đôn đốc thu hồi nợ, tiến hành phân tích tuổi 
nợ, đánh giá tổn thất nợ phải thu do không có khả năng thu hồi và đồng thời xem xét trích lập dự 
phòng phải thu khó đòi (nếu có) trên cơ sở từng khách hàng đối với các khách hàng quá hạn, khó đòi 
tại ngày Báo cáo tài chính theo quy định hiện hành.  

Tiền gửi ngân hàng 

Các khoản tiền gửi ngân hàng của Công ty được gửi tại các ngân hàng lớn, có uy tín trong nước. Ban 
Giám đốc Công ty không nhận thấy có rủi ro tín dụng trọng yếu từ các khoản tiền gửi này.  

Rủi ro thanh khoản 

Rủi ro thanh khoản là rủi ro Công ty gặp khó khăn khi thực hiện nghĩa vụ tài chính do thiếu tiền.  

Rủi ro thanh khoản của Công ty chủ yếu phát sinh từ việc các tài sản tài chính và nợ phải trả tài 
chính có các thời điểm đáo hạn lệch nhau. 

Mục đích quản lý rủi ro thanh khoản nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính 
hiện tại và tương lai. Tính thanh khoản cũng được Công ty quản lý nhằm đảm bảo mức phụ trội giữa 
công nợ đến hạn và tài sản đến hạn trong kỳ ở mức có thể được kiểm soát đối với số vốn mà Công ty 
tin rằng có thể tạo ra trong kỳ đó. Chính sách của Công ty là theo dõi thường xuyên các yêu cầu về 
thanh khoản hiện tại và dự kiến trong tương lai nhằm đảm bảo Công ty duy trì đủ mức dự phòng tiền 
mặt, các khoản vay và đủ vốn mà các chủ sở hữu cam kết góp nhằm đáp ứng các quy định về tính 
thanh khoản ngắn hạn và dài hạn hơn.  



CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA 
Lô C5,6,7,8 Khu CN Đắc lộc - Xã Vĩnh Phương - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa  

BÁO CÁO TÀI CHÍNH  

Cho kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 

Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo) 

Bản Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và được đọc cùng với Báo cáo tài chính  
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Các Bảng dưới đây trình bày chi tiết các mức đáo hạn theo hợp đồng còn lại đối với tài sản tài chính 
và công cụ nợ tài chính phi phái sinh và thời hạn thanh toán như đã được thỏa thuận. Các Bảng này 
được trình bày dựa trên dòng tiền chưa chiết khấu của tài sản tài chính và dòng tiền chưa chiết khấu 
của công nợ tài chính tính theo ngày sớm nhất mà Công ty phải trả. Việc trình bày thông tin tài sản 
tài chính phi phái sinh là cần thiết để hiểu được việc quản lý rủi ro thanh khoản của Công ty khi tính 
thanh khoản được quản lý trên cơ sở công nợ và tài sản thuần. 

 
 

Từ 1 năm trở 
xuống 

Trên 1 năm đến 
5 năm 

Trên 5 năm Cộng 

 Số cuối năm     
 Tài sản tài chính     
 Tiền và các khoản tương 

đương tiền 
7.243.947.899 - - 7.243.947.899 

 Phải thu của khách hàng  6.629.914.351 - - 6.629.914.351 
 Phải thu khác 326.221.159 - - 326.221.159 

 Cộng 14.200.083.409 - - 14.200.083.409 
      
 Nợ phải trả tài chính     
 Phải trả cho người bán  2.290.252.201 - - 2.290.252.201 
 Chi phí phải trả - - - - 
 Phải trả khác 697.435.688 - - 697.435.688 
 Các khoản vay - - - - 

 Cộng 2.987.687.889 - - 2.987.687.889 
      

 Chênh lệch thanh khoản 
thuần 

11.212.395.520 - - 11.212.395.520 

      
 Số đầu năm     
 Tài sản tài chính     
 Tiền và các khoản tương 

đương tiền 
6.131.260.063 - - 6.131.260.063 

 Phải thu của khách hàng  7.146.353.380 - - 7.146.353.380 
 Phải thu khác 373.939.139 - - 373.939.139 

 Cộng 13.651.552.582 - - 13.651.552.582 
      
 Nợ phải trả tài chính     
 Phải trả cho người bán  976.238.107 - - 976.238.107 
 Chi phí phải trả 96.141.083 - - 96.141.083 
 Phải trả khác 698.846.438 - - 698.846.438 
 Các khoản vay 5.822.326.777 - - 5.822.326.777 
 Cộng 7.593.552.405 - - 7.593.552.405 
      
 Chênh lệch thanh khoản 

thuần 
6.058.000.177 - - 6.058.000.177 

Ban Giám đốc đánh giá mức tập trung rủi ro thanh toán ở mức thấp. Ban Giám đốc tin rằng Công ty 
có thể tạo ra đủ nguồn tiền để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính đáo hạn. 

 

 



cONc ry cO pnAN n0 rONc r,y rAvr ErFN LUc xHANn Ho,q,
,.LA C5,6,7,8 Khu CN Dac lQc - Xa.Vinh Phucrng - Thanh ph6 Nha Trang - Tinh Kh6nh Hda

eAo cAo rer cHiNu
Cho k! kC toan ndm kr5t thric ngdy 3l th6ng 12 ndm2O2O

Bf,n Thuy6t minh 86o c{o tiri chfnh (ti6p theo)

3. Sii tiEu so sinh

MQt sO chi ti6u cria B6o c6o tii chinh cho kj, k6 toin ndm ki5t thric ngiy 31 th6ng 12 ndm 20l9cluo. c
phdn lopi lpi phi v6i c6ch trinh bdy cta B6o c6o tii chinh cho lc! kii toin ndm k6t thric ngdy 3l thfung
12 ndm2020, chiti6t nhu sau:

Btio ctio kdt qud hogt clQng kinh doanh

Nim trufc
(Di tlugc trinh biy

trudc tlffy)
PhAn lo4i l4i

Nim trudc
(Dugc phfln

loai lai)

L6i co bin trOn c6 phi6u
^ALdi suy gi6mtr6n c6 phi6u

Gir{m tliic

458

458

42

42

500

500

Sp kiQn ph6t sinh sau ngiy tr6t ttrfc k) kti toin
B,an Gi6m ttOc COngty khing rtinh kh6ng c6 sr,r kiQn ndo ph6t sinh sau ngiy kt5t thfc kj, k6 todn y6u
cAu cAn phii cluo. c di6u chinh hay trinh bdy trong 86o c5o tdi chinh cria C6ng ty"

ngdy 10 thhng3 ndm202l

-\//^.

V5 Tri
K6 to6n tru6ng

Nguy6n Th! Tuy6t Loan
Nguoi lfp bi6u

Ban Thuy€t minh ndy ld m)t b6 phQn hqp thdnh vd duqc dqc cirng v6'i Bdo cdo tdi ch{nh
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