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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 
Quý 3 - 2013 

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 

1. Hình thức sỡ hữu vốn 

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước sang 
công ty Cổ phần theo quyết định số 1274/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ. 

 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần mã số doanh nghiệp: 3500444601 (số cũ 

4903000036) đăng ký lần đầu ngày 28 tháng 12 năm 2001, đăng ký thay đổi lần thứ 19, ngày 17 tháng 07 
năm 2012 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp. 

 
 Tên công ty bằng tiếng Việt: Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu 
 Tên giao dịch quốc tế: Ba Ria - Vung Tau house development joint stock company. 
 Tên viết tắt: HODECO 
 Trụ sở chính: Tầng 3, Hodeco Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, Phường 7, TP.Vũng Tàu 
 Điện thoại: 064.3856274                             Fax: 064.3856205 
 Email: info@hodeco.vn                               Website: www.hodeco.vn      

Các công ty con được hợp nhất trong Báo cáo tài chính: 

Tên công ty Được thành lập theo  Ngành hoạt động Tỷ lệ 
sở hữu

   

Công ty CP Bê tông 
và Xây lắp Hodeco 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh số 3501772161 đăng ký lần 
đầu ngày 14 tháng 01 năm 2011, 
thay đổi lần thứ 01: ngày 06/5/2011 
do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà 
Rịa – Vũng Tàu cấp. 

Sản xuất bê tông và các 
sản phẩm từ xi măng, 
vữa; Xây lắp. 

60%

Công ty Cổ phần 
Xây dựng – Bất động 
sản Hodeco 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh số 3501773863 đăng ký lần 
đầu ngày 19 tháng 01 năm 2011, 
đăng ký thay đổi lần thứ 01: ngày 
08 tháng 3 năm 2011 do Sở Kế 
hoạch và Đầu tư, tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu cấp. 

Sản xuất vật liệu xây 
dựng, bê tông và các sản 
phẩm khác từ xi măng; 
Xây lắp; kinh doanh bất 
động sản. 

51%

Công ty liên kết được hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xây dựng 
Hodeco 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp công ty cổ phần số 
3501773888 đăng ký lần đầu ngày 
19 tháng 01 năm 2011 do Sở Kế 
hoạch và Đầu tư, tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu cấp 

Sản xuất bê tông và các 
sản phẩm từ xi măng, 
vữa; Xây lắp. 

35%
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2. Nghành nghề kinh doanh  

Kinh doanh xây dựng và phát triển nhà ở khu dân cư, đô thị, công nghiệp, xây lắp các công trình dân 
dụng, công nghiệp, giao thông kinh doanh vật liệu xây dựng, sản xuất bê tông và các sản phẩm khác, kinh 
doanh các dịch vụ du kinh doanh bất động sản, kinh doanh cầu cảng... 

Vốn điều lệ: 274.097.410.000 VNĐ 

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 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm. 

2. Đơn vị tiền 

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép 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 ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 
20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và sửa đổi bổ sung theo Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 
31/12/2009. 

2. Hình thức kế toán áp dụng 

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

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

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà 
nước đã ban hành. Các Báo cáo tài chính hợp nhất được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng 
chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng. 

 
IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG 

1. Cơ sở lập báo cáo tài chính hợp nhất      

Báo cáo tài chính được lập bằng theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các nguyên tắc kế toán được 
chấp nhận chung tại Việt Nam. Các nguyên tắc này bao gồm các quy định tại các Chuẩn mực, Hệ thống 
kế toán và các quy định về kế toán hiện hành tại Việt Nam. 

2. Cơ sở hợp nhất 

Các công ty con 
Các công ty con là đơn vị chịu sự kiểm soát của công ty mẹ. Sự kiểm soát tồn tại khi công công ty mẹ 

có khả năng trực tiếp hay gián tiếp chi phối các chính sách tài chính và hoạt động của công ty con để thu 
được các lợi ích kinh tế từ các hoạt động này. Khi đánh giá quyền kiểm soát có tính đến quyền biểu quyết 
tiềm năng hiện đang có hiệu lực hay sẽ được chuyển đổi. 

Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty con sẽ được đưa vào báo cáo tài chính hợp nhất kể từ ngày 
mua, là ngày công ty mẹ thực sự nắm quyền kiểm soát công ty con. Kết quả hoạt động kinh doanh của 
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công ty con bị thanh lý được đưa vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất cho tới ngày thanh 
lý. 

Số dư các tài khoản trên bảng cân đối kế toán giữa các đơn vị trong cùng công ty, các giao dịch nội 
bộ, các khoản lãi nội bộ chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch này được loại trừ khi lập báo cáo tài 
chính hợp nhất. Các khoản lỗ chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch nội bộ cũng được loại bỏ trừ khi 
chi phí tạo nên khoản lỗ đó không thể thu hồi được. 

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

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển 
và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn gốc không quá 03 tháng, có tính thanh khoản cao, có khả năng 
chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền. 

Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Các 
nghiệp vụ phát sinh bằng các đơn vị tiền tệ khác với Đồng Việt Nam (đồng) được quy đổi theo tỷ giá giao 
dịch thực tế trên thị trường ngoại tệ (hoặc tỷ giá bình quân liên ngân hàng) vào ngày phát sinh nghiệp vụ. 
Tại thời điểm cuối kỳ các khoản mục tài sản và công nợ mang tính chất tiền tệ có gốc ngoại tệ được 
chuyển đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày kết 
thúc niên độ kế toán. Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch đánh giá 
lại cuối kỳ được kết chuyển vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm tài chính. 

Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch đánh giá lại cuối kỳ liên quan đến hoạt động đầu 
tư xây dựng được phản ánh lũy kế trên bảng cân đối kế toán ở tài khoản vốn. Khi kết thúc quá trình đầu tư 
xây dựng, toàn bộ chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong giai đoạn đầu tư xây dựng và chênh lệch tỷ giá 
đánh giá lại của các khoản mục mang tính chất tiền tệ vào ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh được ghi 
nhận vào tài khoản chi phí chờ phân bổ và được phân bổ vào doanh thu hoặc chi phí hoạt động tài chính 
của các kỳ hoạt động kinh doanh tiếp theo với thời gian là 5 năm. 

4.  Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho 

Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc 
thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chế biến 
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.        

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang được tính theo giá gốc - bao gồm chi phí mua, chi phí xây dựng 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 trừ 
dự phòng giảm giá hàng tồn kho.        

Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Theo giá thực tế đích danh. 
Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Theo phương pháp kê khai thường xuyên.        
Hàng tồn kho được lập dự phòng giảm giá là những vật tư, hàng hoá thuộc quyền sở hữu của doanh 

nghiệp tồn kho tại thời điểm lập báo cáo tài chính có giá trị thu hồi hoặc giá thị trường thấp hơn giá trị 
trên sổ kế toán.       

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của 
hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được (do đánh giá của Ban giám đốc về giá bán ước 
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tính của hàng tồn kho trừ đi các khoản chi phí liên quan ước tính để hoàn thành sản phẩm và cả chi phí 
bán hàng ước tính). 

5.  Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định 

Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố 
định bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào hoạt động như dự 
kiến. Các chi phí mua sắm, nâng cấp và đổi mới tài sản cố định được vốn hóa và chi phí bảo trì, sửa chữa 
được tính vào báo cáo kết quả hoạt động kinh.     

Phương pháp khấu hao TSCĐ: Khấu hao tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình được 
trích theo phương pháp khấu hao đường thẳng trong suốt thời gian hữu dụng ước tính của các tài sản.      

Tỷ lệ khấu hao được áp dụng theo Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài Chính.      
Thời gian khấu hao được áp dụng tại Công ty cho các nhóm tài sản như sau: 

       -  Nhà cửa, vật kiến trúc 10 - 30 năm 

       -  Máy móc, thiết bị 04 - 08 năm 

       -  Phương tiện vận tải 06 - 10 năm 

       -  Thiết bị văn phòng 03 - 08 năm 

       -  Tài sản cố định khác 03 - 05 năm 

       -  Tài sản cố định vô hình 03 - 05 năm 

6.  Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư       

Bất động sản đầu tư được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình nắm giữ chờ tăng giá, hoặc cho thuê 
hoạt động, bất động sản đầu tư được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.       

Bất động sản đầu tư được tính, trích khấu hao như TSCĐ khác của công ty.  

7.  Kế toán các khoản đầu tư tài chính       

Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư vào công ty con:        
Các công ty được xem là công ty con của công ty khi công ty nắm quyền kiểm soát tại các công ty 

này. Quyền kiểm soát được xác lập khi công ty nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết ở công ty con để có 
quyền kiểm soát các chính sách tài chính và các hoạt động ở các công ty đó.        

Khoản đầu tư vào công ty con được ghi nhận theo phương pháp vốn chủ sở hữu. Phương pháp vốn 
chủ sở hữu là phương pháp kế toán mà khoản đầu tư được ghi nhận ban đầu theo giá gốc, sau đó điều 
chỉnh theo những thay đổi của phần sở hữu của nhà đầu tư trong tài sản thuần của bên nhận đầu tư. Báo 
cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh lợi ích của bên góp vốn từ kết quả hoạt động sản xuất kinh 
doanh của bên nhận đầu tư. 

Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư vào công ty liên kết:       
Các công ty được xem là công ty liên kết với công ty khi công ty có vốn chủ sở hữu dài hạn trong các 

công ty này từ 20% đến 50%, có ảnh hưởng đáng kể trong các quyết định về chính sách tài chính và hoạt 
động tại các công ty này.       

Khoản đầu tư vào công ty liên kết được ghi nhận theo phương pháp giá gốc được quy định trong 
chuẩn mực Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết.       
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Phương pháp giá gốc là phương pháp kế toán mà khoản đầu tư được ghi nhận ban đầu theo giá gốc, 
sau đó không được điều chỉnh theo những thay đổi của phần sở hữu của nhà đầu tư trong tài sản thuần của 
bên nhận đầu tư. Báo cáo kết quả kinh doanh chỉ phản ánh khoản thu nhập của nhà đầu tư được phân chia 
từ lợi nhuận thuần luỹ kế của bên nhận đầu tư. Các khoản khác mà nhà đầu tư nhận được ngoài lợi nhuận 
được chia được coi như phần thu hồi các khoản đầu tư và được ghi nhận là khoản giảm trừ giá gốc đầu tư.       

Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư khác:       

Các khoản đầu tư khác được thể hiện theo nguyên giá, bao gồm giá mua cộng với các chi phí mua 
phát sinh liên quan.       

Phương pháp lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính       

Theo Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ trích lập 
và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ khó đòi và 
bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp.     Dự phòng giảm giá đầu tư được lập 
khi Ban Giám đốc cho rằng việc giảm giá này không mang tính tạm thời. 

8. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay      

Chi phí đi vay phải ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ khi được vốn 
hóa theo quy định.       

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến v iệc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính 
vào giá trị của tài sản đó (được vốn hóa). Các chi phí đi vay được vốn hóa khi doanh nghiệp chắc chắn 
thu được lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó và chi phí đi vay có thể xác định một cách 
đáng tin cậy.   

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

Chi phí trả trước là các loại chi phí liên quan đến nhiều kỳ kế toán được hạch toán vào chi phí trả 
trước dài hạn để phân bổ dần không quá 3 năm vào kết quả hoạt động kinh doanh.       

-  Chi phí chạy thử có tải, sản xuất thử.       
-  Công cụ dụng cụ xuất dùng với giá trị lớn.       
-  Chi phí sửa chữa tài sản cố định phát sinh quá lớn.       
Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: phân bổ theo phương pháp đường thẳng, doanh nghiệp căn cứ 

vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để xác định thời gian phân bổ hợp lý.   

10. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả       

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 không phụ thuộc vào việc Công ty đã thanh toán hoặc nhận được hóa đơn của nhà cung cấp 
hay chưa. Chi phí phải trả của công ty gồm các chi phí bảo hành ước tính cho các công trình.   

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

Các khoản nợ dự phòng phải trả trong tương lai chưa chắc chắn về giá trị hoặc thời gian phải trả. Các 
khoản dự phòng nợ phải trả được ghi nhận khi đã xác định chắc chắn nghĩa vụ nợ phải trả vào ngày kết 
thúc kỳ kế toán       
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Dự phòng trợ cấp mất việc làm với mức trích lập từ 1% - 3% trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã 
hội của Doanh nghiệp.        

Dự phòng phải trả được ghi nhận theo phương pháp lập thêm hoặc hoàn nhập theo số chênh lệch giữa 
số dự phòng phải trả phải lập kỳ này so với số dự phòng phải trả đã lập kỳ trước.   

12. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu 
Vốn khác của chủ sở hữu được ghi theo giá trị còn lại giữa giá trị hợp lý của các tài sản mà doanh 

nghiệp được các tổ chức, cá nhân khác tặng, biếu sau khi trừ (-) các khoản thuế phải nộp (nếu có) liên 
quan đến các tài sản được tặng, biếu này và không bổ sung vốn kinh doanh từ kết quả hoạt động kinh 
doanh. 

Nguyên tắc trích lập các khoản dự trữ, các quỹ từ lợi nhuận sau thuế      

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty và Quyết định của Hội Đồng Quản Trị.        
Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn hoặc n hỏ hơn giữa giá thực tế phát 

hành và mệnh giá cổ phiếu phát hành lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu ngân quỹ.        

Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thể hiện trên bảng cân đối kế toán là số lợi nhuận từ các hoạt động 
của công ty sau khi trừ đi chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm nay và các khoản điều chỉnh do áp 
dụng hồi tố các thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố các sai sót trọng yếu của các năm trước. 

13. Cổ phiếu quỹ 

Khi cổ phần trong vốn chủ sở hữu được mua lại, 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.  

14. Cổ tức 

Cổ tức được ghi nhận là nợ phải trả trong kỳ cổ tức được công bố.  

15. Thuế thu nhập doanh nghiệp 
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập 

hoãn lại.           
Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm với thuế suất 

áp dụng tại ngày kết thúc năm tài chính. Thu nhập chịu thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán do điều 
chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán cũng như điều chỉnh các khoản thu nhập và chi 
phí không phải chịu thuế hay không được khấu trừ.      

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.      

Tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp 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 trong 
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báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trừ khi liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ 
sở hữu khi đó thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu. 

16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu 

Doanh thu bán hàng        
Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:      
- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao 

cho người mua.      
- Công ty 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.      
- Công ty đã thu được 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 kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng 
tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ 
theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của 
giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn các điều kiện sau:     

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.     
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó.     
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán.     
- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ 

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

hoàn thành.       

Doanh thu hoạt động tài chính:     
Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu 

hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:     
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó.     
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.       
Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền 

nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.       

Doanh thu hợp đồng xây dựng:      
Phần khối lượng công việc hoàn thành trong kỳ của hợp đồng xây dựng được Chủ đầu tư (Bên A) ký 

chấp thuận làm cơ sở để xác định doanh thu. 

17. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính và các khoản chi phí thuế 

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính 
Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:     
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- Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính.     
- Chi phí cho vay và đi vay vốn.     
- Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ.     
- Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán.       
Các khoản trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động 

tài chính.       

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế:    
- Thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng mức thuế suất là 25%.     
- Ngoài thuế thu nhập doanh nghiệp, Công ty có nghĩa vụ nộp các khoản thuế khác theo các quy định 

về thuế hiện hành.     
- Theo quy định hiện hành, số liệu thuế sẽ được cơ quan thuế quyết toán. Các khoản chênh lệch giữa 

số thuế theo quyết toán và khoản dự trù thuế (nếu có) sẽ được điều chỉnh ngay sau khi có kết quả quyết 
toán thuế.       

Thu nhập chịu thuế được tính dựa trên kết quả hoạt động trong năm và điều c hỉnh cho các khoản chi 
phí không được khấu trừ và các khoản lỗ do các năm trước mang sang, nếu có. Các khoản lỗ sau khi 
quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được chuyển sang các năm sau theo kế hoạch chuyển lỗ đăng 
ký với cơ quan thuế.       

Thuế hiện hành: Tài sản thuế và thuế phải nộp cho năm hiện hành và các năm trước được xác định 
bằng giá trị dự kiến phải nộp cho (hoặc được thu hồi từ) cơ quan thuế, sử dụng các mức thuế suất và các 
luật thuế có hiệu lực đến ngày lập bảng cân đối kế toán. 

18. Các Nghiệp vụ dự phòng rủi ro, hối đoái 

Nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái được công ty áp dụng cho một số khoản vay, công nợ, phải trả 
theo hình thức ký hợp đồng (hối đoái lãi suất) với ngân hàng, hoặc hợp đồng (bán ngoại tệ có kỳ hạn). 

19. Báo cáo bộ phận 
Báo cáo theo bộ phận bao gồm bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh hoặc một bộ phận theo khu vực địa 

lý. 
 

Bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh: Là một bộ phận có thể phân biệt được của một doanh nghiệp tham 
gia vào quá trình sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ riêng lẻ, một nhóm các sản phẩm hoặc các 
dịch vụ có liên quan mà bộ phận này chịu rủi ro và lợi ích kinh tế khác với các bộ phận kinh doanh khác. 

 
Bộ phận theo khu vực địa lý: Là một bộ phận có thể phân biệt được của một doanh nghiệp tham gia 

vào quá trình sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ trong phạm vi một môi trường kinh tế cụ thể mà 
bộ phận này có chịu rủi ro và lợi ích kinh tế khác với các bộ phận kinh doanh trong các môi trường kinh tế 
khác. 

 
 
 
 
 





















 





 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


