
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN  Mẫu số B 01 – DN

Hóa An, Biên Hòa - Đồng Nai Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC

Mã số thuế : 3600464464 Ngày 22/12/2014 của bộ trưởng BTC

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TÀI SẢN
 Mã 

số 

 Thuyết 

minh 
 Số cuối năm  Số đầu năm 

1 2 3  4  5 

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 

110+120+130+140+150) 100 155.986.135.304 150.977.813.931

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 64.699.229.492 73.530.385.391

1. Tiền 111 V.I 7.199.229.492 16.030.385.391

2. Các khoản tương đương tiền 112 V.I 57.500.000.000 57.500.000.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 V.02 24.384.821.222 24.384.821.222

1. Chứng khoán kinh doanh 121 14.894.821.222 14.894.821.222

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*) 122 (510.000.000) (510.000.000)

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 10.000.000.000 10.000.000.000

III. Các khoản phải thu 130 49.009.431.424 42.784.451.905

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131 28.527.074.120 27.898.239.468

2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 11.036.257.261 8.366.871.007

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 0 0

4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 0 0

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 135 2.429.145.123 2.437.145.123

6. Phải thu ngắn hạn khác 136 V.03 12.782.672.557 9.847.913.944

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 (5.765.717.637) (5.765.717.637)

8. Tài sản thiếu chờ xử lý 139 0 0

IV. Hàng tồn kho 140 0 223.309.156

1. Hàng tồn kho 141 V.04 977.991.951 1.277.166.892

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 (977.991.951) (1.053.857.736)

V. Tài sản ngắn hạn khác 150 17.892.653.166 10.054.846.257

1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 13.349.375 95.442.951

2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 96.672.310 196.574.403

3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 153 V.05 17.782.631.481 9.762.828.903

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 0 0

5. Tài sản ngắn hạn khác 155 0 0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 

210+220+240+250+260) 200 216.818.098.225 219.928.924.532

Đơn vị tính : Đồng 

Quý  I  năm  2016



I. Các khoản phải thu dài hạn 210 7.337.719.727 6.967.936.727

1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 0 0

2. Trả trước cho người bán dài hạn 212 0 0

3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 213 V.06 0 0

4. Phải thu nội bộ dài hạn 214 V.07 0 0

5. Phải thu về cho vay dài hạn 215 2.350.000.000 2.550.000.000

6. Phải thu dài hạn khác 216 4.987.719.727 4.417.936.727

7. Dự phòng phải thu khó đòi (*) 219 0 0

II. Tài sản cố định 220 124.119.907.985 127.352.036.203

1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.08 31.078.310.073 32.703.438.893

- Nguyên giá 222 79.796.074.324 80.743.833.467

- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (48.717.764.251) (48.040.394.574)

2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.09 0 0

- Nguyên giá 225 0 0

- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226 0 0

3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 93.041.597.912 94.648.597.310

- Nguyên giá 228 125.343.457.487 125.343.457.487

- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 (32.301.859.575) (30.694.860.177)

III. Bất động sản đầu tư 230 V.12 0 0

- Nguyên giá 231 0 0

- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 232 0 0

IV. Tài sản dở dang dài hạn 240 13.849.179.939 13.849.179.939

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 241 0 0

2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 242 13.849.179.939 13.849.179.939

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 35.766.726.385 35.766.726.385

1. Đầu tư vào công ty con 251 0 0

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 8.459.840.000 8.459.840.000

3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253 V.13 36.145.999.900 36.145.999.900

4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*) 254 (8.839.113.515) (8.839.113.515)

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 0 0

VI. Tài sản dài hạn khác 260 35.744.564.189 35.993.045.278

1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 35.725.464.189 35.973.945.278

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 0 0

3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn 263 V.21 0 0

4. Tài sản dài hạn khác 268 19.100.000 19.100.000

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200) 270 372.804.233.529 370.906.738.463 



NGUỒN VỐN
 Mã 

số 

 Thuyết 

minh 
 Số cuối năm  Số đầu năm 

1 2 3  4  5 

A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+320) 300 38.541.018.054 45.139.234.255

I. Nợ ngắn hạn 310 36.071.738.350 42.762.904.724

1. Phải trả người bán ngắn hạn 311 2.414.382.829 4.746.819.713

2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 27.398.990.517 23.635.576.291

3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 313 V.16 4.407.902.380 7.341.134.556

4. Phải trả người lao động 314 1.150.955.842 5.387.157.114

5. Chi phí phải trả ngắn hạn 315 V.17 105.379.726 774.225.513

6. Phải trả nội bộ ngắn hạn 316 0 0

7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 317 0 0

8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 318 0 0

9. Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 V.18 405.819.462 579.183.943

10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 320 V.15 0 0

11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 321 268.807.594 268.807.594

12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322 (80.500.000) 30.000.000

13. Quỹ bình ổn giá 323 0 0

14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 324 0 0

II. Nợ dài hạn 330 2.469.279.704 2.376.329.531

1. Phải trả người bán dài hạn 331 0 0

2. Người mua trả tiền trước dài hạn 332 0 0

3. Chi phí phải trả dài hạn 333 0 0

4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 334 0 0

5. Phải trả nội bộ dài hạn 335 V.19 0 0

6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 336 0 0

7. Phải trả dài hạn khác 337 0 0

8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 338 V.20 0 0

9. Trái phiếu chuyển đổi 339 0 0

10. Cổ phiếu ưu đãi 340 V.21 0 0

11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 341 0 0

12. Dự phòng phải trả dài hạn 342 2.469.279.704 2.376.329.531

13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 343 0 0

B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+420) 400 334.263.215.475 325.767.504.208

I. Vốn chủ sở hữu 410 V.22 334.263.215.475 325.767.504.208

1. Vốn góp của chủ sở hữu 411 151.199.460.000 151.199.460.000

    - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 411a 0 0

    - Cổ phiếu ưu đãi 411b 0 0



2. Thặng dư vốn cổ phần 412 58.398.416.000 58.398.416.000

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 413 0 0

4. Vốn khác của chủ sở hữu 414 0 0

5. Cổ phiếu quỹ (*) 415 (1.298.220.000) (1.298.220.000)

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 416 0 0

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 417 0 0

8. Quỹ đầu tư phát triển 418 88.795.293.116 88.795.293.116

9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 419 0 0

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420 0 0

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 37.168.266.359 28.672.555.092

     - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 421a 28.672.555.092 0

     - LNST chưa phân phối kỳ này 421b 8.495.711.267 28.672.555.092

12. Nguồn vốn đầu tư XDCB 422 0 0

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 0 0

2. Nguồn kinh phí 431 V.23 0 0

3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 432 0 0

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430= 300+400) 440 372.804.233.529 370.906.738.463 



       COÂNG TY COÅ PHAÀN HOÙA AN

Ñòa chæ : Xaõ Hoùa An - Bieân Hoøa  - ÑN

bbaa

 Ñôn vò tính: ñoàng VN

THUYEÁT 

MINH

Naêm nay Naêm tröôùc Naêm nay Naêm tröôùc

1. Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 01 VI.25 40.053.929.822 44.268.602.996 40.053.929.822 44.268.602.996

2. Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu 02

3. Doanh thu thuaán veà baùn haøng vaø cung caáp d.vuï 10 40.053.929.822 44.268.602.996 40.053.929.822 44.268.602.996

  (10  =  01 -  02 )

4. Giaù voán haøng hoùa 11 VI.27 28.203.038.523 31.305.820.930 28.203.038.523 31.305.820.930

5. Lôïi nhuaän goäp veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 20 11.850.891.299 12.962.782.066 11.850.891.299 12.962.782.066

  (20  =  10  -  11 )

6.Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính 21 VI.26 1.005.155.051 318.465.999 1.005.155.051 318.465.999

7. Chi phí taøi chính 22 VI.28 71.141 70.360 71.141 70.360

   - Trong ñoù : Chi phí laõi vay 23

8. Chi phí baùn haøng 24 96.773.817 126.027.502 96.773.817 126.027.502

9. Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 25 3.232.509.830 2.116.040.329 3.232.509.830 2.116.040.329

10. Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh 30 9.526.691.562 11.039.109.874 9.526.691.562 11.039.109.874

  (30 = 20 + (21 - 22 ) - ( 24+ 25 )

11. Thu nhaäp khaùc 31 1.782.727.272 1.782.727.272

12. Chi phí khaùc 32 689.782.000 0 689.782.000 0

13. Lôïi nhuaän khaùc  (40 = 31 - 32 ) 40 1.092.945.272 0 1.092.945.272 0 

14. Toång lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá 50 10.619.636.834 11.039.109.874 10.619.636.834 11.039.109.874

  (50 = 30 + 40 )

15. Chi phí thueá TNDN hieän haønh 51 VI.30 2.123.925.567 2.428.599.513 2.123.925.567 2.428.599.513

16. Chi phí thueá TNDN hoaõn laïi 52 VI.30

17. Lôïi nhuaän sau thueá thu nhaäp doanh nghieäp 60 8.495.711.267 8.610.510.361 8.495.711.267 8.610.510.361

  ( 60 = 50 - 51-52 )

18. Laõi cô baûn treân coå phieáu 70 564 572 564 572

19- Laõi suy giaûm treân coå phieáu 71

Luyõ keá töø ñaàu naêm

ñeán cuoái quyù naøy

 Maãu soá B 02a-DN

Ban haønh theo thoâng tö 200/2014/TT-BTC

 ngaøy 22/12/2014 cuûa Boä Taøi chính

BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH GIÖÕA NIEÂN ÑOÄ

QUYÙ  I   NAÊM  2016

CHÆ TIEÂU MAÕ SOÁ

Quyù I  naêm 2016



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN Mẫu số B 03 – DN

Hóa An, Biên Hòa - Đồng Nai (Ban hành theo QĐ số  200/2014/QĐ-BTC

Mã số thuế : 3600464464 Ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

 LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD

1. Tiền thu bán hàng,cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 01 49.167.552.451 84.733.477.591 

2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ 02 -22.249.589.411 -26.466.320.944 

3. Tiền chi trả cho người lao động 03 -7.809.796.848 -6.285.778.224 

4. Tiền chi trả lãi vay 04

5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05 -3.377.569.110 -1.596.121.496 

6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 859.463.534 5.101.478.270 

7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 -26.067.740.566 -20.124.053.484 
I. LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG 

SXKD
20 -9.477.679.950 35.362.681.713 

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 0 0 
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng, TSCĐ và các tài sản dài hạn 

khác
21 -270.000.000 -116.191.364 

2. Tiền thu thanh lý ,nhượng bán TSCD và các tài sản dài hạn 

khác
22 0 0 

3. Tiền chi cho vay,mua các công cụ nợ của của đơn vị 23 -32.000.000.000 0 
4. Tiền thu hồi cho vay,bán lại các công cụ nợ của đơn vị 

khác
24 0 0 

5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 0 -31.000.000.000 

6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 32.108.000.000 498.106.894 

7.Tiền thu lãi cho vay ,cổ tức và lợi nhuận được chia 27 919.024.051 174.552.999 
II. LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG 

ĐẦU TƯ
30 757.024.051 -30.443.531.471 

 LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 37 0 0 
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ,nhận vốn góp của chủ sở 

hữu
31 0 0 

2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu,mua lại cổ phiếu 

của DN
32 0 0 

3. Tiền vay ngắn hạn,dài hạn nhận được 33 0 0 

4. Tiền chi trả nợ gốc vay 34 0 0 

5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35 0 0 

6. Cổ tức,lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 -110.500.000 -610.800.000 
III. LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG 

TÀI CHÍNH
40 -110.500.000 -610.800.000 

LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG 

KỲ(50=20+30+40)
50 -8.831.155.899 4.308.350.242 

- TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ 60 16.030.385.391 10.455.548.750 

- Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 0 0 

- TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG CUỐI KỲ (70=50+60+61) 70 VII.34 7.199.229.492 14.763.898.992 

Quý  1  năm  2016

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu Mã số
Thuết 

minh
Năm nay Năm trước
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CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN  Mẫu số B 09a - DN 

Xã : Hóa An, TP. Biên Hòa, Tỉnh 

Đồng Nai 

 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

 

 

 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC 

Quý  01  năm 2016 

 

 

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp 
1. Hình thức sở hữu vốn    

Công ty cổ phần Hóa An (sau đây gọi tắt là “Công ty”) là Công ty cổ phần. 

 

2. Lĩnh vực kinh doanh 

Lĩnh vực kinh doanh Công ty là sản xuất các loại đá xây dựng. 

 

3. Ngành nghề kinh doanh 

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là: khai thác và chế biến khoáng sản; sản xuất và kinh doanh 

vật liệu xây dựng. 

 

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường  

Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường của Công ty không quá 12 tháng. 

 

5. Đặc điểm hoạt động của Công ty trong kỳ có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính 

Trong quý 1 năm 2016 được nghỉ tết nguyên đán kéo dài , nên việc bán sản phẩm bị ảnh hưởng, sản 

phẩm tiêu thụ thấp hơn , làm doanh thu và lợi nhuận trong quý I năm 2016 giảm theo. 

 

6. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính 

Như đã trình bày tại thuyết minh số III.1, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 Công ty đã áp dụng Thông 

tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh 

nghiệp thay thế Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và 

Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính. Công ty đã trình bày lại các số 

liệu so sánh do vậy các số liệu trình bày trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 

năm 2015 so sánh được với số liệu tương ứng năm trước. 

 

II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 

 

1. Năm tài chính 

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.  

 

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 

Ngày 22 tháng 12 năm 2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn 

Chế độ kế toán doanh nghiệp thay thế Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính. 

Thông tư này có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu vào hoặc sau ngày 01 tháng 01 năm 2015. Công 
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ty áp dụng các chuẩn mực kế toán, Thông tư này và các Thông tư khác hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực kế 

toán của Bộ Tài chính trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. 

 

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

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh 

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

các Thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính trong việc lập Báo cáo tài chính. 

 

3. Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chứng từ chung. 

 

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG 

 

1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính 

Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở kế toán dồn tích (trừ các thông tin liên quan đến các luồng tiền). 

 

2. 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 không quá 03 tháng kể từ ngày đầu tư, có khả năng 

chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong việc chuyển đổi thành tiền tại 

thời điểm báo cáo. 

 

3. Các khoản đầu tư tài chính 

Chứng khoán kinh doanh 

Khoản đầu tư được phân loại là chứng khoán kinh doanh khi nắm giữ vì mục đích mua bán để kiếm 

lời.  

 

Chứng khoán kinh doanh được ghi sổ kế toán theo giá gốc. Giá gốc của chứng khoán kinh doanh được 

xác định theo giá trị hợp lý của các khoản thanh toán tại thời điểm giao dịch phát sinh cộng các chi phí liên 

quan đến giao dịch mua chứng khoán kinh doanh. 

 

Thời điểm ghi nhận các khoản chứng khoán kinh doanh là thời điểm Công ty có quyền sở hữu, cụ thể như 

sau: 

  Đối với chứng khoán niêm yết: được ghi nhận tại thời điểm khớp lệnh (T+0). 

  Đối với chứng khoán chưa niêm yết: được ghi nhận tại thời điểm chính thức có quyền sở hữu theo 

qui định của pháp luật. 

 

Tiền lãi, cổ tức và lợi nhuận của các kỳ trước khi chứng khoán kinh doanh được mua được hạch toán 

giảm giá trị của chính chứng khoán kinh doanh đó. Tiền lãi, cổ tức và lợi nhuận của các kỳ sau khi chứng 

khoán kinh doanh được mua được ghi nhận doanh thu. Cổ tức được nhận bằng cổ phiếu chỉ được theo dõi số 

lượng cổ phiếu tăng thêm, không ghi nhận giá trị cổ phiếu nhận được. 

Cổ phiếu hoán đổi được xác định theo giá trị hợp lý tại ngày trao đổi. Giá trị hợp lý của cổ phiếu được 

xác định như sau: 

-Đối với cổ phiếu của công ty niêm yết, giá trị hợp lý của cổ phiếu là giá đóng cửa niêm yết trên thị 

trường chứng khoán tại ngày trao đổi. Trường hợp tại ngày trao đổi thị trường chứng khoán không giao dịch 

thì giá trị hợp lý của cổ phiếu là giá đóng cửa phiên giao dịch trước liền kề với ngày trao đổi. 

-Đối với cổ phiếu chưa niêm yết được giao dịch trên sàn UPCOM, giá trị hợp lý của cổ phiếu là giá 

giao dịch đóng cửa trên sàn UPCOM tại ngày trao đổi. Trường hợp ngày trao đổi sàn UPCOM không giao 

dịch thì giá trị hợp lý của cổ phiếu là giá đóng cửa phiên giao dịch trước liền kề với ngày trao đổi. 

-Đối với cổ phiếu chưa niêm yết khác, giá trị hợp lý của cổ phiếu là giá do các bên thỏa thuận theo hợp 

đồng hoặc giá trị sổ sách tại thời điểm trao đổi.   

 

Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh được lập cho từng loại chứng khoán được mua bán trên 

thị trường và có giá trị hợp lý thấp hơn giá gốc. Giá trị hợp lý của chứng khoán kinh doanh niêm yết trên thị 

trường chứng khoán hoặc được giao dịch trên sàn UPCOM là giá đóng cửa tại ngày kết thúc năm tài chính. 
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Trường hợp tại ngày kết thúc năm tài chính thị trường chứng khoán hay sàn UPCOM không giao dịch thì giá trị 

hợp lý của chứng khoán là giá đóng cửa phiên giao dịch trước liền kề với ngày kết thúc năm tài chính. 

 

Tăng, giảm số dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh cần phải trích lập tại ngày kết thúc năm tài 

chính được ghi nhận vào chi phí tài chính. 

 

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 

Khoản đầu tư được phân loại là nắm giữ đến ngày đáo hạn khi Công ty có ý định và khả năng giữ đến 

ngày đáo hạn. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn bao gồm: các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 

(bao gồm cả các loại tín phiếu, kỳ phiếu), trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi bên phát hành bắt buộc phải mua lại tại 

một thời điểm nhất định trong tương lai và các khoản cho vay nắm giữ đến ngày đáo hạn với mục đích thu lãi 

hàng kỳ và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khác. 

 

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được ghi nhận ban đầu theo giá gốc bao gồm giá mua và 

các chi phí liên quan đến giao dịch mua các khoản đầu tư. Sau ghi nhận ban đầu, các khoản đầu tư này được 

ghi nhận theo giá trị có thể thu hồi. Thu nhập lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn sau ngày 

mua được ghi nhận trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở dự thu. Lãi được hưởng trước khi 

Công ty nắm giữ được ghi giảm trừ vào giá gốc tại thời điểm mua. 

 

Khi có các bằng chứng chắc chắn cho thấy một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư có thể không thu hồi 

được và số tổn thất được xác định một cách đáng tin cậy thì tổn thất được ghi nhận vào chi phí tài chính 

trong năm và giảm trừ trực tiếp giá trị đầu tư.  

 

Các khoản đầu tư vào công ty liên kết 

Công ty liên kết là doanh nghiệp mà Công ty có ảnh hưởng đáng kể nhưng không có quyền kiểm soát 

đối với các chính sách tài chính và hoạt động. Ảnh hưởng đáng kể thể hiện ở quyền tham gia vào việc đưa ra 

các quyết định về chính sách tài chính và hoạt động của doanh nghiệp nhận đầu tư nhưng không kiểm soát 

các chính sách này. 

 

Các khoản đầu tư vào công ty liên kết được ghi nhận ban đầu theo giá gốc,  bao gồm giá mua hoặc 

khoản góp vốn cộng các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đầu tư. Trường hợp đầu tư bằng tài sản phi tiền 

tệ, giá phí khoản đầu tư được ghi nhận theo giá trị hợp lý của tài sản phi tiền tệ tại thời điểm phát sinh.  

 

Cổ tức và lợi nhuận của các kỳ trước khi khoản đầu tư được mua được hạch toán giảm giá trị của chính 

khoản đầu tư đó. Cổ tức và lợi nhuận của các kỳ sau khi khoản đầu tư được mua được ghi nhận doanh thu. 

Cổ tức được nhận bằng cổ phiếu chỉ được theo dõi số lượng cổ phiếu tăng thêm, không ghi nhận giá trị cổ 

phiếu nhận được. 

 

Dự phòng tổn thất cho các khoản đầu tư vào công ty liên kết được trích lập khi công ty liên kết bị lỗ 

với mức trích lập bằng chênh lệch giữa vốn góp thực tế của các bên tại công ty liên kết và vốn chủ sở hữu 

thực có nhân với tỷ lệ góp vốn của Công ty so với tổng số vốn góp thực tế của các bên tại công ty liên kết. 

Nếu công ty liên kết là đối tượng lập Báo cáo tài chính hợp nhất thì căn cứ để xác định dự phòng tổn thất là 

Báo cáo tài chính hợp nhất. 

 

Tăng, giảm số dự phòng tổn thất đầu tư vào công ty liên kết cần phải trích lập tại ngày kết thúc năm tài 

chính được ghi nhận vào chi phí tài chính. 

 

Các khoản đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác 

Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác bao gồm các khoản đầu tư công cụ vốn nhưng Công ty không 

có quyền kiểm soát, đồng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên được đầu tư. 

Các khoản đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác được ghi nhận ban đầu theo giá gốc, bao gồm giá 

mua hoặc khoản góp vốn cộng các chi phí trực tiếp liên quan đến hoạt động đầu tư. Cổ tức và lợi nhuận của 

các kỳ trước khi khoản đầu tư được mua được hạch toán giảm giá trị của chính khoản đầu tư đó. Cổ tức và 

lợi nhuận của các kỳ sau khi khoản đầu tư được mua được ghi nhận doanh thu. Cổ tức được nhận bằng cổ 

phiếu chỉ được theo dõi số lượng cổ phiếu tăng thêm, không ghi nhận giá trị cổ phiếu nhận được. 
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Dự phòng tổn thất cho các khoản đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác được trích lập như sau: 

-Đối với khoản đầu tư vào cổ phiếu niêm yết hoặc giá trị hợp lý khoản đầu tư được xác định tin cậy, 

việc lập dự phòng dựa trên giá trị thị trường của cổ phiếu. 

 

-Đối với khoản đầu tư không xác định được giá trị hợp lý tại thời điểm báo cáo, việc lập dự phòng 

được thực hiện căn cứ vào khoản lỗ của bên được đầu tư với mức trích lập bằng chênh lệch giữa vốn góp 

thực tế của các bên tại đơn vị khác và vốn chủ sở hữu thực có nhân với tỷ lệ góp vốn của Công ty so với tổng 

số vốn góp thực tế của các bên tại đơn vị khác. 

 

Tăng, giảm số dự phòng tổn thất đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác cần phải trích lập tại ngày kết 

thúc năm tài chính được ghi nhận vào chi phí tài chính 

 

Các khoản phải thu 

Các khoản nợ phải thu được trình bày theo giá trị ghi sổ trừ đi các khoản dự phòng phải thu khó đòi. 

 

Việc phân loại các khoản phải thu là phải thu khách hàng và phải thu khác được thực hiện theo nguyên 

tắc sau: 

 

-Phải thu của khách hàng phản ánh 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 cả các khoản 

phải thu về tiền bán hàng xuất khẩu ủy thác cho đơn vị khác. 

 

-Phải thu khác phản ánh các khoản phải thu không có tính thương mại, không liên quan đến giao dịch 

mua – bán. 

 

Dự phòng phải thu khó đòi được lập cho từng khoản nợ phải thu khó đòi căn cứ vào tuổi nợ quá hạn 

của các khoản nợ hoặc dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra, cụ thể như sau: 

 

-Đối với nợ phải thu quá hạn thanh toán: 

- 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ trên 06 tháng đến dưới 01 năm. 

- 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 01 năm đến dưới 02 năm. 

- 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 02 năm đến dưới 03 năm. 

- 100% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 03 năm trở lên. 

-Đối với nợ phải thu chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi: căn cứ vào dự kiến mức 

tổn thất để lập dự phòng. 

 

Tăng, giảm số dư dự phòng nợ phải thu khó đòi cần phải trích lập tại ngày kết thúc năm tài chính được 

ghi nhận vào chi phí quản lý doanh nghiệp. 

 

4. Hàng tồn kho 

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được.  

 

Giá gốc hàng tồn kho được xác định như sau: 

-Nguyên vật liệu, hàng hóa: bao gồm chi phí mua và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để 

có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. 

-Thành phẩm: bao gồm chi phí nguyên vật liệu, nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung có liên 

quan tiếp.  

 

-Giá gốc hàng tồn kho được tính 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 là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong kỳ sản xuất, kinh doanh 

bình thường trừ chi phí ước tính để hoàn thành và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng. 
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Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập cho từng mặt hàng tồn kho có giá gốc lớn hơn giá trị thuần 

có thể thực hiện được. Tăng, giảm số dư dự phòng giảm giá hàng tồn kho cần phải trích lập tại ngày kết thúc 

năm tài chính được ghi nhận vào giá vốn hàng bán. 

 

5. Chi phí trả trước 

Chi phí trả trước bao gồm các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động 

sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ kế toán. Chi phí trả trước của Công ty chủ yếu là các chi phí phát sinh bóc 

đất tầng phủ, chi phí cho việc mở rộng các mỏ đá và các chi phí khác được phân bổ căn cứ theo thời hạn sử 

dụng ước tính. 

 

6. Tài sản cố định hữu hình 

Tài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố 

định hữu hình bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời 

điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi 

tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử 

dụng tài sản đó. Các chi phí phát sinh không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh 

doanh trong năm.  

 

Khi tài sản cố định hữu hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ 

và lãi, lỗ phát sinh do thanh lý được ghi nhận vào thu nhập hay chi phí trong năm. 

 

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng 

ước tính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định hữu hình như sau: 

 

Loại tài sản cố định Số năm 

Nhà cửa, vật kiến trúc  05 – 40 

Máy móc và thiết bị  08 – 15 

Phương tiện vận tải, truyền dẫn 06 – 07 

Thiết bị, dụng cụ quản lý  05 – 10 

 

7. Tài sản cố định vô hình 

Tài sản cố định vô hình được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế.  

 

Nguyên giá tài sản cố định vô hình bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài 

sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Chi phí liên quan đến tài sản 

cố định vô hình phát sinh sau khi ghi nhận ban đầu được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong năm 

trừ khi các chi phí này gắn liền với một tài sản cố định vô hình cụ thể và làm tăng lợi ích kinh tế từ các tài 

sản này. 

 

Khi tài sản cố định vô hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ 

và lãi, lỗ phát sinh do thanh lý được ghi nhận vào thu nhập hay chi phí trong năm. 

Tài sản cố định vô hình của Công ty bao gồm: 

 

Quyền sử dụng đất 

Quyền sử dụng đất là toàn bộ các chi phí thực tế Công ty đã chi ra có liên quan trực tiếp tới 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,... Quyền sử dụng đất được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong 20 năm. 

 

Chi phí khảo sát mỏ đá Suối Trầu 

Chi phí khảo sát mỏ đá Suối Trầu bao gồm các chi phí đền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng tại mỏ đá 

Suối Trầu. Công ty không tiến hành trích khấu hao đối với phần chi phí này vì toàn bộ đất đai và các tài sản 

khác liên quan đến mỏ đá Suối Trầu đang nằm trong quy hoạch chờ giải toả và sẽ nhận đền bù theo dự án 

đầu tư cơ sở hạ tầng của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai. 
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8. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang phản ánh các chi phí liên quan trực tiếp (bao gồm cả chi phí lãi vay 

có liên quan phù hợp với chính sách kế toán của Công ty) đến các tài sản đang trong quá trình xây dựng, máy 

móc thiết bị đang lắp đặt để phục vụ cho mục đích sản xuất, cho thuê và quản lý cũng như chi phí liên quan 

đến việc sửa chữa tài sản cố định đang thực hiện. Các tài sản này được ghi nhận theo giá gốc và không được 

tính khấu hao. 

 

9. 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 nhận ủy thác. 

 

-Chi phí phải trả phản ánh các khoản phải trả cho hàng hóa, dịch vụ đã nhận được từ người bán hoặc 

đã cung cấp cho người mua nhưng chưa chi trả do chưa có hóa đơn hoặc chưa đủ hồ sơ, tài liệu kế toán và 

các khoản phải trả cho người lao động về tiền lương nghỉ phép, các khoản chi phí sản xuất, kinh doanh phải 

trích trước. 

 

-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. 

 

10. Các khoản dự phòng phải trả 

Các khoản dự phòng được ghi nhận khi Công ty có nghĩa vụ nợ hiện tại (nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa 

vụ liên đới) do kết quả từ một sự kiện đã xảy ra, việc thanh toán nghĩa vụ nợ này có thể sẽ dẫn đến sự giảm 

sút về những lợi ích kinh tế và giá trị của nghĩa vụ nợ đó có thể được một ước tính đáng tin cậy. 

 

Nếu ảnh hưởng của thời gian là trọng yếu, dự phòng sẽ được xác định bằng cách chiết khấu số tiền 

phải bỏ ra trong tương lai để thanh toán nghĩa vụ nợ với tỷ lệ chiết khấu trước thuế và phản ánh những đánh 

giá trên thị trường hiện tại về giá trị thời gian của tiền và những rủi ro cụ thể của khoản nợ đó. Khoản tăng 

lên của số dự phòng do thời gian trôi qua được ghi nhận là chi phí tài chính. 

 

Các khoản dự phòng phải trả của Công ty chỉ có phí phục hồi môi trường. Chi phí này được trích hàng 

năm dựa trên sản lượng tính thuế tài nguyên. 

 

11. Vốn chủ sở hữu 

Vốn góp của chủ sở hữu 

Vốn góp của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực tế đã góp của các cổ đông. 

 

Thặng dư vốn cổ phần 

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch giữa giá phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi 

phát hành lần đầu, phát hành bổ sung, chênh lệch giữa giá tái phát hành và giá trị sổ sách của cổ phiếu quỹ và 

cấu phần vốn của trái phiếu chuyển đổi khi đáo hạn. Chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành bổ sung 

cổ phiếu và tái phát hành cổ phiếu quỹ được ghi giảm thặng dư vốn cổ phần. 

Cổ phiếu quỹ 

Khi mua lại cổ phiếu do Công ty phát hành, khoản tiền trả bao gồm cả các chi phí liên quan đến giao 

dịch được ghi nhận là cổ phiếu quỹ và được phản ánh là một khoản giảm trừ trong vốn chủ sở hữu. Khi tái 

phát hành, chênh lệch giữa giá tái phát hành và giá sổ sách của cổ phiếu quỹ được ghi vào khoản mục 

“Thặng dư vốn cổ phần”. 
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12. Phân phối lợi nhuận 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp được phân phối cho các cổ đông sau khi đã trích lập các 

quỹ theo Điều lệ của Công ty cũng như các qui định của pháp luật và đã được Đại hội đồng cổ đông phê 

duyệt.  

 

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 khác. 

 

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

 

13. Ghi nhận doanh thu và thu nhập 

Doanh thu bán thành phẩm 

Doanh thu bán thành phẩm được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau: 

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. 

 

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

hàng hóa. 

 

Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng qui định người mua được quyền trả lại 

sản phẩm, hàng hoá, đã mua theo những điều kiện cụ thể, doanh thu chỉ được ghi nhận khi những điều kiện 

cụ thể đó không còn tồn tại và người mua không được quyền trả lại sản phẩm, hàng hoá (trừ trường hợp 

khách hàng có quyền trả lại hàng hóa dưới hình thức đổi lại để lấy hàng hóa, dịch vụ khác). 

 Công ty đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng. 

 Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 

 

Doanh thu cung cấp dịch vụ 

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau: 

-Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng qui định người mua được quyền trả lại 

dịch vụ đã mua theo những điều kiện cụ thể, doanh thu chỉ được ghi nhận khi những điều kiện cụ thể đó 

không còn tồn tại và người mua không được quyền trả lại dịch vụ đã cung cấp. 

-Công ty đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó. 

-Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào thời điểm báo cáo. 

-Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ 

đó. 

 

Trường hợp dịch vụ được thực hiện trong nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ được căn cứ 

vào kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày kết thúc năm tài chính. 

 

Tiền lãi 

Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ. 

Cổ tức và lợi nhuận được chia 

Cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc lợi nhuận từ 

việc góp vốn. Cổ tức được nhận bằng cổ phiếu chỉ được theo dõi số lượng cổ phiếu tăng thêm, không ghi 

nhận giá trị cổ phiếu nhận được. 

 

14. Các khoản chi phí 

Chi phí là những khoản làm 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.  
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Các khoản chi phí và khoản doanh thu do nó tạo ra phải được ghi nhận đồng thời theo nguyên tắc phù 

hợp. 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 qui định của các chuẩn mực kế toán để đảm bảo phản ánh giao dịch một cách trung thực, 

hợp lý. 

 

15. Thuế thu nhập doanh nghiệp 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại. 

 

Thuế thu nhập hiện hành 

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập tính thuế. Thu nhập tính thuế 

chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán, các 

chi phí không được trừ cũng như điều chỉnh các khoản thu nhập không phải chịu thuế và các khoản lỗ được 

chuyển. 

 

Thuế thu nhập hoãn lại 

Thuế thu nhập hoãn lại là khoản thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp hoặc sẽ được hoàn lại do 

chênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sổ của tài sản và nợ phải trả cho mục đích lập Báo cáo tài chính và cơ sở 

tính thuế thu nhập. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời 

chịu thuế. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn trong tương lai sẽ có lợi nhuận tính 

thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ này. 

 

Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xem xét lại vào ngày kết thúc năm 

tài chính và sẽ được ghi giảm đến mức đảm bảo chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế cho phép lợi ích của một 

phần hoặc toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn lại được sử dụng. Các tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn 

lại chưa được ghi nhận trước đây được xem xét lại vào ngày kết thúc năm tài chính và được ghi nhận khi 

chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế để có thể sử dụng các tài sản thuế thu nhập hoãn lại chưa ghi nhận này. 

 

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả 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 dựa trên các mức thuế suất có hiệu 

lực tại ngày kết thúc năm tài chính. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động 

kinh doanh và chỉ ghi trực tiếp vào vốn chủ sở hữu khi khoản thuế đó liên quan đến các khoản mục 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 được bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện 

hành phải nộp; và  

 

-Các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả này liên quan đến thuế thu nhập 

doanh nghiệp được quản lý bởi cùng một cơ quan thuế: 

-Đối với cùng một đơn vị chịu thuế; hoặc  

-Công ty dự định thanh toán thuế thu nhập hiện hành phải trả và tài sản thuế thu nhập hiện hành trên 

cơ sở thuần hoặc thu hồi tài sản đồng thời với việc thanh toán nợ phải trả trong từng kỳ tương lai khi các 

khoản trọng yếu của thuế thu nhập hoãn lại phải trả hoặc tài sản thuế thu nhập hoãn lại được thanh toán hoặc 

thu hồi. 

 

16. Bên liên quan 

Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát 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 nếu cùng chịu sự kiểm soát chung hay chịu ảnh hưởng đáng kể chung. 

 

Trong việc xem xét mối quan hệ của các bên liên quan, bản chất của mối quan hệ được chú trọng nhiều 

hơn hình thức pháp lý. 

 

17. Báo cáo theo bộ phận 
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Bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh là một phần có thể xác định riêng biệt tham gia vào quá trình sản 

xuất hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ và có rủi ro và lợi ích kinh tế khác với các bộ phận kinh doanh khác. 

 

Bộ phận theo khu vực địa lý là một phần có thể xác định riêng biệt tham gia vào quá trình sản xuất 

hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ trong phạm vi một môi trường kinh tế cụ thể và có rủi ro và lợi ích kinh tế 

khác với các bộ phận kinh doanh trong các môi trường kinh tế khác. 

 

18. Công cụ tài chính 

Tài sản tài chính 

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. Các tài sản tài chính của Công ty gồm có tiền và các khoản 

tương đương tiền, các khoản phải thu khách hàng, phải thu khác, các khoản cho vay, các công cụ tài chính 

không được niêm yết.  

 

Tại thời điểm ghi nhận ban đầu, các tài sản tài chính được ghi nhận theo giá gốc cộng các chi phí giao 

dịch có liên quan trực tiếp đến tài sản tài chính đó. 

 

Nợ phải trả tài chính 

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. Nợ phải trả tài chính của Công ty gồm có các khoản phải trả 

người bán và các khoản phải trả khác. 

 

Tại thời điểm ghi nhận lần đầu, các khoản nợ phải trả tài chính được ghi nhận ban đầu theo giá gốc trừ 

các chi phí giao dịch có liên quan trực tiếp đến nợ phải trả tài chính đó. 

 

Giá trị phân bổ được xác định bằng giá trị ghi nhận ban đầu của nợ phải trả tài chính trừ đi các khoản 

hoàn trả gốc, cộng hoặc trừ các khoản phân bổ lũy kế tính theo phương pháp lãi suất thực tế của phần chênh 

lệch giữa giá trị ghi nhận ban đầu và giá trị đáo hạn, trừ đi các khoản giảm trừ (trực tiếp hoặc thông qua việc 

sử dụng một tài khoản dự phòng) do giảm giá trị hoặc do không thể thu hồi. 

 

Phương pháp lãi suất thực tế là phương pháp tính toán giá trị phân bổ của một hoặc một nhóm nợ phải 

trả tài chính và phân bổ thu nhập lãi hoặc chi phí lãi trong kỳ có liên quan. Lãi suất thực tế là lãi suất chiết 

khấu các luồng tiền ước tính sẽ chi trả hoặc nhận được trong tương lai trong suốt vòng đời dự kiến của công 

cụ tài chính hoặc ngắn hơn, nếu cần thiết, trở về giá trị ghi sổ hiện tại thuần của nợ phải trả tài chính. 

 

Công cụ vốn chủ sở hữu 

Công cụ vốn chủ sở hữu là hợp đồng chứng tỏ được những lợi ích còn lại về tài sản của Công ty sau 

khi trừ đi toàn bộ nghĩa vụ. 

Bù trừ các công cụ tài chính 

Các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính chỉ được bù trừ với nhau và trình bày giá trị thuần trên 

Bảng cân đối kế toán khi và chỉ khi Công ty: 

 Có quyền hợp pháp để bù trừ giá trị đã được ghi nhận; và 

 Có dự định thanh toán trên cơ sở thuần hoặc ghi nhận tài sản và thanh toán nợ phải trả cùng một 

thời điểm. 

 

V- DOANH THU VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH  BỘ PHẬN : 

1 – Mỏ đá Núi Gió : Khai thác và chế biến đá xây dựng. 

Địa điểm : Xã  Tân Lợi, huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước. 

 

Chỉ tiêu ĐVT Quý I năm 2016 Quý I năm 2015 

- Sản lượng M3 45.132 44.550 

- Doanh thu Đồng 6.492.051.200 6.831.531.990 

- Lợi nhuận Đồng 926.494041 2.225.277.761 
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2- Mỏ đá Tân Cang 3: Khai thác và chế biến đá xây dựng. 

Địa điểm : Xã Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. 

 

Chỉ tiêu ĐVT Quý I năm 2016 Quý I năm 2015 

- Sản lượng M3 96.113 71.706 

- Doanh thu Đồng 11.186.799.608 8.506.973.019 

- Lợi nhuận Đồng 1.153.340.687 762.442.471 

 

3- Mỏ đá Thạnh Phú 2 : Khai thác và chế biến đá xây dựng. 

Địa điểm : Xã Thạnh Phú, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai. 

 

Chỉ tiêu ĐVT Quý I năm 2016 Quý I năm 2015 

- Sản lượng M3 156.739 215.565 

- Doanh thu Đồng 22.375.079.014 20.591.199.813 

- Lợi nhuận Đồng 6.441.772.924 5.369.798.090 

 

VI – Những sự kiện trọng yếu phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán giữa liên độ chưa được 

phản ảnh trong báo cáo tài chính giữa niên độ. 

 

VII- Những thay đổi trong các khoản nợ tiềm tàng hoặc tài sản tiềm tàng kể từ ngày kết thúc kỳ 

kế toán năm gần nhất. 

 
 

 

 

 

 

 

 


