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BAO CÁO TA! cHINH
Cho nám tài chInh cui cüng
tie ngày 01/01/2016 den ngày 04/01/2017

BAO CÁO CUA BAN GIAM DOC
Ban Giám dOc Cong ty TNHH MTV Cap nric Gia Lai cong bô báo cáo nay cUng vài Báo cáo tài chInh dA
dtrçic kiêm toán cho näm tài chInh cuôi cUng tü ngày 0 1/0 1/2016 den ngày 04/01/2017.
Thông tin khái quát
Cong ty TNHH Mt thành viên Cap ni.rOc Gia Lai (sau day gi tat la' "Cong ty") dtrc thành l.p trên CG SO
chuyên dOi doanh nghip Nhà rnx&c (Cong ty Cap thoát ntthc Gia Lai) theo Quyt djnh so 594/QD-UBND
ngày 31/08/2010 cUa ChU tjch Uy ban Nhân dan Tinh Gia Lai. Cong ty là dcm vi hach toán dc lip, hoat
thng theo Giây cht'mg nhn däng k doanh nghip s6 5900189614 ngày 01/11/2010 cUa SO Kê hoach và
Dâu tir Tinh Gia Lai, Ludt Doanh nghip, Diêu l Cong ty và các quy djnh pháp 1 hin hành có lien quan.
Try sôchInh

•
•
•

Djachi:

02 Iran Hung Do, P. Hi Thiicrng, TP. Pleiku, Tinh Gia Lai, Vit Nam

Diên thoai:

(84) 0593.824.094

Fax:

(84) 0593.824.094

Ngành nghe^ kinh doanh chIn/i
•

San xuAt và kinh doanh nixOc sach;

•

Thi cOng

•

Mua ban 4t hr thi& bj chuyên ngành cAp nirOc;

•

San xuAt và kinh doanh nirOc khoáng, rnrOc dóng chai tinh khit;

•

Ban buOn d6 ung không cn, ban lé do ung trong các cira hang chuyén doanh;

•

Giám sat các cOng trInh cAp thoát nirOc;

•

Thit ke^ kt cAu cOng trInh dan dung - cOng nghip;

•

Kháo sat thit k mang hthi và cong trinh du mi cAp thoát ntthc quy mô nhO.

lAp

d.t duông ng cAp nixOc và ccr sO cap nithc;

Nhân sir
Tong s6 can b6 cong nhân vien hin cO dn cui kS' U toán la' 123 ngiri. Trong do, can b6 quãn 1 là 3
ngLrYi.
ChU tjch Cong ty, các thành viên Ban Giám dôc, Kiêm soát viên và Kê toán trirOng trong näm tài chInh cuéi
cUng tr ngày 01/01/2016 den ngày 04/01/2017 gOm có:

•
•
•
•
•

Ong Nguyn Dinh Vinh

ChU tjch COng ty

Bo nhim ngày 10/08/2015

Ba Nguyn Thj M5 Phüc

Kiêm soát viên

Bo nhim ngày 30/12/2013

Ong Nguyn Dinh Vinh

Giám dôc

Bo nhim ngày 10/08/2015

Ong Trân Van Khang

Phó Giám dôc

Bô nhim ngày 14/01/2011

Ong VU Hoành Thiên

K toán trixOng

Bo nhim ngày 14/01/2011
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CONG TV TNHH MTV CAP NISOC GIA LA!
02 Trn Hung Do, Thành ph0A Pleiku, Tinh Gia Lai

BAO CÁO TAI CHINH
Cho nãm tài chlnh cui cling
tit ngày 01/01/2016 dn ngày 04/01/2017

BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC (tip theo)
Kim toán dc lap
Báo cáo tài chInh nay disçc kim toán bi Cong ty TNHH Kim toán và Ke^ toán AAC (Trii sâ chInh: Lô 7880, Dung 30 Tháng 4, Quân Hãi Châu, Thành phô Da Nng; Din thoai: (84) 0236.3655886; Fax: (84)
0236.3655887; Website: www.aac.com.vn; Email: aacdng.vnn.vn).
Sir kiin phát sinh san ngày kêt thüc niên do^ 0 toán
Cong ty chInh th(rc chuyên sang hot dng theo mô hinh Cong ty cô phân vri ten gçi là Cong ty Co phân
Cap rnrâc Gia Lai kê tr ngày 05/01/2017 theo Giây chirng nhn dãng k doanh nghip so 5900189614 ngày
05/01/2017 cüa Sà Kê hoch và Dâu tix Tinh Gia Lai.
Trách nhim cüa Ban Giám doe trong vic lp và trInh bay Báo cáo tài chInh
Ban Giám dc Cong ty chju trách nhim Up và trInh bay trung thirc, hcrp 1 Báo cáo tài chInh nay trên ca
sâ:
•

Tuân thu các quy djnh cüa các Chun mirc U toán Vit Nam, Che^ Q k toán doanh nghip Vit Nam
và các quy djnh pháp l hin hành khác có lien quan;

•

Lira ch9n các chInh sách ke^ toán thIch hcip và áp ding các chInh sách do mt cách nhAt quán;

•

fhra ra các phán doán và lxrc tInhk^
k toán mOt each ha l và thin trong;

•

Lp Báo cáo tài chInh trén co sâ hoat dng lien tic;

•

Chiu trách nhiëm v& kim soát ni bo^ ma Ban Giám d& xác djnh là cn thit d8 dam bão cho vic lp
và trinh bay Báo cáo tài chInh không có sai sot trong yeu do gian ln hoc nhâm Ian.

Các thành viën cüa Ban Giám d& Cong ty, bang báo cáo nay xác nhn rang: Báo cáo tài chInh bao gm
Bang can dOi kê toán, Báo cáo kêt qua hot dng kinh doanh, Báo cáo hru chuyên tiên t và Thuyêt minh
Báo cáo tài chInh kern theo dd phán ánh trung thrc và ho p l ye tinh hinh tài chInh cüa Cong ty tai thai
diem 04/01/2017 cüng nhii kêt qua hoat dng kinh doanh và tlnh hinh km ehuyên tiên t trong näm tài chInh
cu& cüng tr ngày 01/01/2016 den ngày 04/01/2017, phü hcip vài các Chuân mire ké toán, CM Q ke toán
doanh nghip Vit Nam hin hành và các quy djnh pháp l có lien quan den vic lp và trInh bay Báo cáo
tài chInh.
Chü tch Cong ty
Kiêm Giám dôc
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Nguyen Dinh Vinh
Gia Lai, ngày 03 tháng 08 nãm 2017
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CHUYN NGANH KIM lOAN KE TOAN TAI CHINH
Tru s? chInh: LO 78 - 80, DuOng 30 Tháng 4, Qun Hal Châu, Thành ph6 DA Nng
Tel: +84 (236) 3 655 886; Fax: +84 (236) 3 655 887; Email: aac@dng.vnn.vn; Website: http://www.aac.com.vn

So: 849/B cKT-AA C

BAO CÁO IUEM TOAN DOC LAP
KInh tri:

Chü tjch Cong ty và Ban Giám dc
Cong ty TNHH MTV Cap ntroc Gia Lai

Ch(ing tôi dã kim toán Báo cáo tài chInh kern theo cüa Cong ty TNHH MTV Cp rnràc Gia Lai (sau day
goi tt là "Cong ty") &rçYc 1p ngày 27/07/2017, tü trang 5 den trang 25, bao gôrn: Bang can dOi kê toán
thuyét
tai ngày 04/01/2017, Báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh, Báo cáo km chuyên tiên téàn
và B
minh báo cáo tài chInh cho näm tài chInh cuôi cüng tr ngày 0 1/0 1/2016 den ngày 04/01/2017.
Trách nhiêm cüa Ban Giám dc
Ban Giám dc Cong ty chju trách nhim v vic lp và trinh bay trung thirc, hop 1 Báo cáo tài chInh cUa
Cong ty theo Chun mirc k toán, Ch d6 U toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp l có lien
quan den vic lp và trinh bay Báo cáo tài chInh và chju trách nhirn ye kiêrn soát ni b6 ma Ban Giám
dc xác djnh là cn thit d dam bâo cho vic lp và trinh bay Báo cáo tài chInh không có sai sot trong
yu do gian ln hoc nhm ln.
Trách nhiêm cüa Kiém Wain viên
Trách nhim cüa chüng tOi là dua ra kin veA Báo cáo tài chInh dira trên kt qua cüa cuc kim toán.
Chüng tOi dã tin hành kim toán theo các ChuAn mirc kim toán Vit Nam. Các chun mrc nay yêu cau
CU
chüng tôi tuân thu chun mirc và các quy djnh v dao dirc ngh6 nghip, lp Uhoach và thirc hin
kiêm toán de^ dat duc sir dam bão ha l v' vic lieu Báo cáo tài chInh cüa Una ty cO cOn sai sot trong
yu hay không.
Cong vic kirn toán bao gm thijc hin các thu tiic nhm thu thp các bang chirng kim toán v6 các s
lieu và thuyt minh trên Báo cáo tài chInh. Các thu tiic kiêm toán ducic lira ch9n dira trén xét doán cüa
kim toán viên, bao gm dánh giá rüi ro có sai sot trong yêu trong Báo cáo tài chInh do gian 1n hoc
to
vién dA xem xét kiêm soát ni b6 cüa Cong ty
nhm 1n. Khi thirc hin dánh giá các rüi ro nay, kirn
lien quan dn vic lp và trinh bay Báo cáo tài chInh trung thirc, hop l nhm thiêt k các thu ti7ic kiêm
toán phñ hop v9i tinh hInh thirc t& tuy nhiên khOng nhm miic dIch dixa ra 2 kiên ye hiu qua cüa kiem
soát ni b) cüa COng ty. COng vic kim toán cüng bao gm dánh giá tInh thIch hop cCia các chInh sách
k6 toán duçic áp dung va tInh hop 1 cüa các iràc tInh k toán cüa Ban Giám d6c cüng nhu dánh giá vic
trinh bay tOng the Báo cáo tài chInh.
Chüng tOi tin tIrâng rng các bang chrng kim toán ma chüng tôi dã thu thp di.rcrc là dy dü và thIch hop
lam ca s& cho 2 kin kim toán ngoi trü cüa chung tOi.
CY s& cüa

1

' kiên
kiêm toán ngoi trfr

Mt s6 khoãn nq phãi thu 3.742.035.290 dng yà nq phái trã 707.962.369dng chisa duc d6i chiu,
xác nhn tai thi dim 04/01/2017. Kiem toán viên dã sir ding thu tuic kiem toán thay the bang cách
giri tht.r xác nhn nhiing den thai diem nay chüng tOi vn chtia nhn dixc sir phân hOi tü phIa các ben
'
y tInh hin hru cüa các khoán no néu tren.
lien quan. Do do, chüng tOi khOng dua ra kien

2. Tai th?ii dim 04/01/2017, Cong ty dä chuyn toàn b6 Qu du tii phát triên (471.416.300 dông),
Chenh 1ch dánh giá lai tai san (67.280.720.946 dng), Lgi nhun sau thue chua phân phôi
(1.828.020.620 dng) de^ tang khoàn muic "Vn gop cüa chü s& hu" là chLra dung vOi quy djnh tai
Thong tu 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 cüa B6 Tài chInh hirOng dn ché d6 ké toán doanh
rên
t ang
s "VOn gop cña chü s& hthi" chi
nghip. Theo d, yjéc chuyn toàn b các khoàn muic neu
diicic thirc hin tai thai dim doanh nghip chInh thirc chuyen thành cOng ty Co phân.
• Chi nhánh ti Thành ph6 H6 Chi Minh:
47 - 49 Hoàng Sa (Tng 4, Tôa nhà Hoàng Dan), Qun 1, TP. H6 Chi Minh
Tel: +84 (28) 3910 2235; Fax: +84 (28) 3910 2349

• Chi nhãnh tai Ha NOl:
S6 09 ph6 Duy Tan, (Tang 6. TOa nhà Vit A), Quân Cu Giây, Ha Ni
Tel: +84 (24) 3224 2403; Fax: +84 (24) 3224 2402

Y kin kiêm toán ngoi trir
Theo kin cüa chüng tôi, xét trên các khIa cnh trQng yu, ngoai trt'r ânh hithng cüa các vAn & néu tai
don "Co s& cüa kiên kim toán ngoi tth", Báo cáo tài chInh dã phán ánh trung thirc và hçip 1 v6 tinh
hInh tài chInh cüa Cong ty ti ngày 04/01/2017 cüng nhix kt qua hoit dng kinh doanh và tinh hInh li.ru
chuyn tin t cho nãm tài chInh cuéi cüng tir ngày 01/01/2016 dn ngày 04/01/2017, phü hop vâi Chuân
mvc ke^ toán, Ch Q U toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp 1 có lien quan dn vic 1.p và
trInh bay Báo cáo tài chInh.
Van de can nhân minh
Chüng tôi km ngixi doe dn diem (*) cüa Thuyt minh so^ 17c, theo Cong van so^ 2352/UBND-KT ngày
26/5/2016 cüa Uy ban Nhân dan Tinh Gia Lai ye vic dánh giá hiu qua hoat dng, xêp 1oi và tinh hinh
trIch qu näm 2015 và ke hoach tài chInh näm 2016 cüa các doanh nghip nhà ni.thc trên dja bàn tinh Gia
Lai thI Cong ty thuc din không dánh giá, xêp 1°ai doanh nghip do dang thirc hin qua trinh cô phtn
boa. Tai Báo cáo tài chInh dInh kern, igi nhun sau thu näm 2015 Va nãm 2016 thrcic Cong ty tam phân
phi theo Nghj djnh s6 91120151ND-CP ngày 13/10/2015 cüa ChInh phü vâi tiêu thCrc ttr dánh giá, xp
hang doanh nghip loai A và hoàn thành nhirn vu diiçic giao.
Van dê khác
Báo cáo kiêm toán nay dircic AAC phát hành dé thay the^ cho Báo cáo kim toán s6 748/2017/BCKT-AAC
ngày 23/05/2017. Sau khi Báo cáo kiêrn toán nêu trên ducc phát hành, ngày 27/07/2017, Cong ty dA có
Cong van s6 126/GLW-CV gri AAC ye vic Cong ty diu chinh lai báo cáo tài chInh cho näm tài chInh
cuM cing tir ngày 01/01/2016 dn ngày 04/01/2017 và d nghj AAC phát hành báo cáo kirn toán thay
the- .

Kiêm toán và KVtoán AAC
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Nguyen Van Whoa - I(iem to-in vien
Sd Gidy GNDKIINkiém toán: 2347-2013-010-1

Dà Näng, ngày 03 tháng 08 nám 2017
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CONG TV TNHH MTV CAP NUOC GIA LA!

BAO CÁO TA! CH/NH
Cho nãm tài chinh cui cling
tic ngày 01/01/2016 dIn ngày 04/01/2017

02 Trn Hung Dao, Thành pho^ Pleiku, Tinh Gia Lai

Mau so B 01 - D
Ban hành theo Thông tic sd 200/2014/TT - BTC
ngày 22/12/2014 cüa Bô Tài chlnh

BANG CAN DOI KE TOAN
Ngày 04 tháng 01 näm 2017

TA! SAN
A. TAI SAN NGAN HN
I. Tin và các khoän tLrong thro'ng tin
1. Tiên
2. Các khoãn tLrclng duong tiên
II. Dãu ttr tãi chInh ngn h,n
III. Cäc khoän phäi thu ngn han
1. Phãi thu ngn han cüa khách hang
2. Trã tri.rOc cho ngtthi ban ngãn han
3. Phãi thu ng&n han khác
IV. Hang ton kho
1. Hang ton kho
2. Dr phông giãm giá hang tn kho
V. Täisänngn han khác
1. Chi phi trã truâc ngn han
2. Thud và các khoãn khác phãi thu Nhà ni.róc
B. TA! SAN DAI HAN
I. Các khoãn phãi thu dài han
II. Täisäncdnh
1. Tài san cô djnh hthi hinh
- Nguyen giá
- Giá trj hao mon lliy kI
2. Tài san c6 djnh vô hInh
- Nguyen giá
- GiO trj hao mOn liy kI
III. Bat dng san du ttr
IV. Tài san do dang dài han
1. Chi phi san xut, kinh doanh dâ dang dài han
2. Chi phi xây drng co ban dâ dang
V. Du ttr täi chInh did han
VI. Tãi san dài han khác
1. Chi phi trã truâc dài han
2. Tài san thuE thu nhp hoãn 'ai
TONG CQNG TA! SAN

Ma Thuyt
s
minh
100
110

111
112
120
130
131
132
136
140
141
149
150
151
153

5

6
7
8
9

270

01/01/2016
YND

140.193.465.108
126.419.220.029

13.500.046.174
2.916.121.606

126.419.220.029

2.916.121.606

6.948.971.052
3.615.811.947

4.411.374.320

67.179.000
3.265.980.105
6.757.289.348

6.757.289.348

200
210
220

221
222
223
227
228
229
230
240
241
242
250
260
261
262

04/01/2017
VND

10

11

3.721.887.264
444.259.200
245.227.856
6.156.729.796
6.156.729.796

67.984.679

15.820.452
15. 120.000

67.984.679

700.452

147.195.032.821

154.568.149.384

146.518.822.042

153.170.458.236
153.155.908.236
3 79.535. 700.505
(226.379.792.269)

146.508.338.843
376.810.227.599
(230.301.888.756)
10.483.199
48.500.000
(38.016.801)

14.550.000
48.500.000
(33.950.000)
486.252.955

486.252.955
676.210.779

911.438.193

676.210.779

911.438.193

287.388.497.929

168.068.195.558

12

Thuylt minh kern theo tic trang 9 dIn trang 25 16 b6 phn hQp thành Báo cáo tài chmnh nay
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CONG TY TNHH MTV CAP NUOC GIA LA!

B140 CÁO TAI CHINH

02 Trn Hung Dao, Thành ph6 Pleiku, Tinh Gia Lai

Cho nàm tài chInh cui cling
tit ngày 01/01/2016 den ngày 04/01/2017

BANG CAN DOI KE TOAN (tip theo)
Ngày 04 tháng 01 nàm 2017

C.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
II.
1.
2.

NGUON VON

Ma Thuyt
so minh

NV PHA! TRA
Nq ngän han
Phâitrãnguäibánngânhan
Ngirii muatrãtintruâc ngán han
ThuvàcáckhoânpháinpNhànuâc
Phãi trã nguñ lao dng
Chi phi phãi trã ngân han
Phãitrãngân han khac
Vay va nq thuê tài chInh ngn han
Qu5khenthtxâng,phüc1çii
Nq dài hin
Phãi trã ngu.räi ban dài han
Vayvàncithuêtài chfnhdaihan

300
310
311
312
313
314
315
319
320
322
330
331
338

D.
I.
1.
2.
3.
4.
5.

VON CHU Sd HU'U
Von chü s& hfru
Von gópci:iachusahthi
Thngduvncph.n
Chênh 1ch dánh giá iai tài san
Qudutu.rpháttrin
Lgi nhun sau thue^ chira phân phM
- LNST chwaphdn phi liy ké' din cudi kj> trzthc
- LNST chu'aphdn phdi k)) nay
II. Ngun kinh phi và qu5 khác
TONG CONG NGUON VON

13
14

15
16a

16b

400
410
411
412
416
418
421
421a
421b
430

17
17
17
17
17
17

04/01/2017
VND

01/01/2016
VND

99.508.298.420
92.163.280.406
429.427.558
1.101.980
194.050.810
318.082.481
491.096.101
89.347.411.336
1.369.234.000
12.876.140
7.345.018.014
7.345.018.014

15.635.650.220
6.921.398.206
1.650.908.624
30.000.000
547.078.978
1.453.977.127
90.000.000
314.264.426
1.659.234.000
1.175.935.051
8.714.252.014

187.880.199.509
187.880.199.509
180.000.000.000
7.880.199.509

152.432.545.338
152.432.545.338
82.141.786.168

8.714.252.014

67.280.720.946
471.416.300
2.538.621.924
2.538.621.924

287.388.497.929

440

168.068.195.558

Chü tch Cong ty
kiêm Giám dôc

Ké toán trtthng

Ngtrô'i 1p biêu

Nguyen Dinh Vinh

Vu HoAnh Thiên

Nguyn Thi Quynh

Gia Lai, ngày 27 tháng 07 nãm 2017
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CONG TV TNHH MTV CAP NUOC GIA LAI
02 Trn Hung Do, Thành ph6 Pleiku, Tinh Gia Lai

BAO CÁO TAI CHINH
Cho nárn tài chInh cuoi cling
tit ngày 01/01/2016 dn ngày 04/01/2017

NI2au soA B 02 - DN

BAO CÁO KET QUA HOILT BONG KINH DOANH
Cho nAm tài chInh cui ciIng
tir ngày 01/01/2016 dn ngãy 04/01/2017

Ma Thuyt

Ban hành theo Ti' sá 200/2014/TT - BTC
ngày 22/12/2014 cia B5 Tài chmnh

Ttr 01/01/2016
dn04/01/2017
VND

Näm2015
VND

43.240.405.765
555.455

34.083.790.815
11.135.454

43.239.850.310

34.072.655.361

37.984.435.397

28.671.016.457

5.255.414.913

5.401.638.904

CHI TIEU

s0^

minh

1.
2.

Doanhthu bánhàng& cung cp djch vii
Cáckhoãngiãmtrirdoanhthu

01
02

19

3.

Doanhthuthun ve^ ban hàng& cc djchvii

10

4.

Giávnhàngbán

11

5.

Lçi nhun gp ve^ ban hang & cc dlch vu

20

6.

DoanhthuhotdngtàichInh

21

21

127.362.159

23.824.092

7.

Chi phi tài chinh

22

22

107.00 1.694

209.466.871

107.001.694

209.466.871

20

23

Trong do: Chi phi läi vay
8.

Chi phi bánhàng

25

23a

425.838.065

338.611.291

9.

Chi phi quãn1'doanhnghip

26

23b

2.463.779.849

2.229.113.563

2.386.157.464

2.648.271.271

10. Lçi nhun thun tir hott Ong kinh doanh

30

11. Thu nhpkhác

31

24

491.671.738

110.519.433

12. Chi phi khác

32

25

13.836.077

4.886.077

13. Lri nhun khác

40

477.835.661

105.633.356

14. Tong lçri nhun k toán trtr&c thud

50

2.863.993.125

2.753.904.627

15. Chi phi thud TNDN hin hành
16. Chi phi thus TNDN hoàn 'ai
17. Lqi nhun sau thus TNDN

51
52

603.669.139

215.282.703

26

2.260.323.986

60

2.538.621.924

Chü t!Ch Cong ty
kiêm Giám doe

Kê toän trithng

Nguyn Dinh Vinh
Gia Lai, ngày 27 thOng 07 nOm 2017 /

Vu Hoành Thiên

e

S

S

.5'

5

-

VA-

V'.fllA)

-

5

Ngtrô'i lp biêu

•.

7

5

Thuyet rninh kern theo tu- trang 9 den trang 25 Ia bQ phcin hQp thanh Bao ca.

- Nguyn Thj Quynh
18 9N
/
P
C - PJW(

•

Q/(1jh '

'

LkM iIOC 1'H0NGTRI!C
'0v
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BAO CÁO TA! CH/NH
Cho nám tài chInh cuái cing
tfr ngày 01/01/2016 dn ngày 04/01/2017

02 Trn Hung Do, Thành pho^ Pleiku, Tinh Gia Lai

R
Mau
so B 03 - DN
Ban hành theo IT s6 200/2014/TT - BTC
ngày 22/12/2014 cza B6 Tài chInh

BAO CÁO LUU CHUYEN TIEN TE
Cho näm tài chInh cui cüng
fir ngày 01/01/2016 den ngày 04/01/2017

CHI TIEU

Ma Thuyel
so

Ttr 01/01/2016
den 04/01/2017

Näm 2015

VND

YND

minh

1. Liru chuyên tin tir hot dng kinh doanh

1. Tin thu tir ban hang, CC DV và doanh thu khãc
2. Tin chi trã cho nguäi cung cp HH và DV
3. Tin chi trã cho ngwñ lao dng
4. Tin läi vay dd trã
5. Thue^ thu nhp doanh nghip dd np
6. Tin thu khác tir hot &ng kinh doanh
7. Tin chi khác cho hoat dng kinh doanh
Liru chuyên tin thun tirboat Ch)n
g
kinh doanh

01
02
03
04
05
06
07

43.163.040.776

129.514.824.464
(13.206.560.472)

33.174.627.711
(18.367.825.311)
(9.088.474.091)
(209.466.871)
(199.5 10. 160)
5.507.498.479
(6.198.260.466)

126.613.511.679

4.618.589.291

(21.947.522.235)
(10.096.657.905)

22
14

20

(107.00 1.694)
(706.611.255)

II. Liru chuyên tin tir hoyt dng du tir

1. Tin chi de mua sm XD TSCD và cac TS DH khác
2. Tin thu läi cho vay, c6 tirc và lçri nhun &rcic chia
Liru chuyên tin thun tir hoat dng dãu tr

21
27

21

30

(1.574.279.845)
123.100.589

(1.306.173.443)
23.824.092

(1.451.179.256)

(1.282.349.351)

1. Lru chuyên tin tir hot dng tài chInh

1. Tin thu tCrdivay
2. Tien trã nor gôc vay

33
34

Ltru chuyên tin thun tir hot dng tài chInh

40

Liru chuyên tin thuân trong k'

50

Tien và turong throng tin (tãu kr
Anh huàng cüa thay di t' giá hM doái qui di ngoi t

61

Tin và tirong throng tin cuôi k)'

70

60

16

5

(1.659.234.000)

(2.249.234.000)

(1.659.234.000)

(2.249.234.000)

123.503.098.423

1.087.005.940

2.9 16. 121.606

1.829.115.666

126.419.220.029

2.916.121.606

Chü tjch Cong ty
kiêm Giám dôc

Kê toán tru'&ng

Ngirôi lp biêu

Vu Hoänh Thiên

Nguyn Thj Quynh

U
Nguyn Dinh Vinh

Gia Lai, ngày 27 tháng 07 nàm 2017
2
p
)ArC tJ4-CA-t.3 (Ac C

/

"pj-eA-1J

O

GTRC

WPA V6t4
Thuyt minh kern theo tir trang 9 din trang 25 16 b6 phn hop thành cüa Báo cáo tài chInh nay
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02 Trn Hung Do, Thành pho^ Pleiku, Tinh Gia Lai

BAO CÁO TAI CHIN!!
Cho nàm tài chInh cui càng
tit ngày 01/01/2016 din ngày 04/01/2017

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH
(Thuyet minh nay là bç phán hop thành
và can duçrc doc ding thai vài Báo cáo tài chIn/i,)

Mau so B 09 - DN
Ban hành theo IT s6 200/2014/TT - BTC
ngày 22/12/2014 cüa B5 Tài chIn/i

1. Dc diem hot Ong
I.I. Khái quát chung
Cong ty TNHH Mt thành viên Cp nt.rOc Gia Lai (sau dày gi tat là "Cong ty") dtrc thành lp trên
ca sâ chuyên dôi doanh nghip Nhà nuâc (Cong ty Up thoát rnthc Gia Lai) theo Quyêt djnh so
594/QD-UBND ngày 31/08/2010 cüa Chü tjch U ban Nhân dan Tinh Gia Lai. Cong ty là don vi hach
toán dc lip, hoat dng theo Giây chCrng nhn dãng k doanh nghip so 5900189614 ngày 01/11/2010
cüa Sâ Kê hoach và D.0 tui Tinh Gia Lai, Lut Doanh nghip, Diu le^ Cong ty và các quy djnh pháp
l hin hành cO lien quan.
1.2. Ltnh vu'c kinh doanh chInh: San xuát và kinh doanh nuóc sçwh.
1.3. Ngành nghe^ kinh doanh
•

SAn xuât và kinh doanh nuàc sach;

•

Thi cong lap dt &rO'ng Ong cap niiâc va co sâ cap rnràc;

•

Mua ban 4t tux thit bi chuyên ngành cAp rnràc;

•

SAn xuAt và kinh doanh nuxàc khoAng, nróc dóng chai tinh khit;

•

Ban buôn d ung không cn, ban lé d6 ung trong các cu:ra hang chuyên doanh;

•

Giám sat các cong trinh cAp thoát nuxàc;

•

Thit U kt cAu cong trinh dan dung - cong nghip;

•

KhAo sat thi& ke mung krài và cong trinh dAu mi cap thoát nujàc quy mô nhO.

2. Ky keA toán, don vj tin te^ sfr dung trong ke4 toán
COng ty bAt du tur ngày 01 tháng 01 và kt thüc ngày 31
h t áng 12. Riêng báo cáo
K%' k toán näm cüa
tài chInh nay duçc lp cho nAm tài chInh cuOi cüng hoat dng duài hinh thu'rc Cong ty TNHH MTV tur
ngày 0 1/0 1/2016 den ngày 04/01/2017.
Don vi tin t dung deA ghi s0^ ke toán và trinh bay Báo cáo tài chInh là Dng Vit Nam (VND).
3. Chuân mire và che^ do^ k toán áp ding
Cong ty áp ding Che^ d ke^ toán doanh nghip Vit Nam thrcic huing dn ti Thông tu s
200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và H thong Chuân mirc ke toán Vit Nam do B6 Tài chInh ban
hành.
4. Tom tat các chInh sách U toán chü yêu
4.1 Tin và các khodn tu'ong throng tin
Tin bao gm: Tin mt tai quy, tin giri ngân hang khOng k' han và tin dang chuyn.
Các khoân ttiong &rong tin là các khoàn du tu ngAn han cO thai han thu hi khOng qua 3 tháng kê
Mt
hxcrng ti en xác djnh và khOng có rüi ro
tr ngày dâu tii, có khã nAng chuyên dOi dê dAng thành
ti
trong vic chuyên dOi thành en tai thôi diem báo cáo.
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02 Trn Hung Dao, Thành ph05 Pleiku, Tinh Gia Lai

Cho nãm tài chInh cui cüng
tic ngày 01/01/2016 dén ngày 04/01/2017

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHNH (tip theo)
(Thuyt minh nay là bô phán hop thành và cdn thtqc dQc ding thji vói Báo cáo tài chInh)

4.2 Các khoán nçiphãi thu
Các khoãn nor phái thu bao gm: phái thu khách hang và phãi thu khác:
• Phái thu khách hang là eác khoân phãi thu mang tInh chit th.rang mai, phát sinh tr các giao djch
có tInh chat mua ban giUa Cong ty và ngrxi mua;
• Phài thu khác là các khoân phâi thu không có tInh chit thixcxng mai, không lien quan den giao
djch mua ban, ni b.
Các khoán nçi phãi thu duçic ghi nhn theo giá gc tri'r di dr phOng nç phâi thu khó dôi. Dr phông
dixcic trIch lp tai thi diem cuôi k' kê toán dôi vài các khoân phái thu dã qua han thu hôi trên 6 tháng
hoäc chixa den thi han thu hôi nhwig khách nçi dä lam vào tInh trang phá san, clang lam thu tiic giãi
the, mat tich, bô trôn,... Vic trich lp dir phông thirc hin theo hràng dn tai Thông tr so
228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 cüa Bo^ Tài chInh.
4.3 Hang ton kho
Hang ton kho di.rçc ghi nhn theo giá thAp han giIra giá gc và giá trj thun có tM thrc hin dirçc.
Giá gc hang tn kho dixçc tInh theo phtiang pháp bInh quân gia quyn và disçc hach toán theo
phuang pháp kê khai thtx&ng xuyên.
Giá trj thun cO the thuc hin là giá ban trâc tInh tri'r di chi phi uàc tInh & hoàn thành hang tn kho
và chi phi i.rrc tInh can thiêt cho vic tiêu thu chüng.
Dir phOng giàm giá hang ton kho ducic trIch lp cho tirng mt hang khi giá trj thun có tM thirc hin
dtxçic cüa mt hang do nhó han giá gOc. Vic trIch lp dir phOng thirc hin theo hiiàng dn tai Thông
hr so^ 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 cüa B^ Tài chinh.
4.4 T& An c6 djnh hfi'u hinh
Nguyen giá
Tài san cO^ djnh hthi hinh di.rçc phãn ánh theo nguyen giá trü di khu hao lüy k.
Nguyen giá bao gm giá mua và toàn b các chi phi ma Cong ty bO ra d có dixçic tài san cô djnh hthi
hinh tInh den thai diem dim tài san cô djnh do vào trang thai sn sang scr ding. Các chi phi phát sinh
sau ghi nhn ban dâu chi du?c ghi tang nguyen giá tài san cô djnh hthi hinh nêu các chi phi nay chäc
chän lam tang lcii ich kinh tê trong hrang lai do si:r dung tài san d6. Các chi phi không thôa man diéu
kin tren dLrçlc ghi nhn là chi phi trong kS'.
Khu hao
Tài san cO dinh hfru hinh dixçrc khâu hao theo phixang pháp dumg thAng dira trên thai gian hfru dung
rrc tinh cüa tài san. Thtyi gian khâu hao phü hçip vài Thông tu s 45/201 3/TT-BTC ngày 25/4/2013
cüa B Tài chInh. Cu the nhii sau:
Loai tài san

Thai gian khAu hao (nãm)

Nhà ccra, 4t kin true

8 -25

May moe thit bj

5 - 12

Phi.rang tin 4n tãi, truyên d1n

6 -30

Thit bj ding cu quãn ly,

5 - 10
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BAO CÁO TA! cHINH
Cho nám tài chinh cui cirng
tz'r ngày 01/01/2016 den ngày 04/01/2017

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHNH (tip theo)
(Thuyét minh nay là bç5 phán hçp thành và can dttc,c doc ding ih&i v&i Báo cáo tài chjnh)

4.1 Tài An c6 djnh vô hinh
Nguyen giá
Tài san co^ djnh vô hinh duçic phãn ánh theo nguyen giá trr di khAu hao My k&
Nguyen giá tài san c6 djnh vô hinh là toàn bô các chi phi ma Cong ty phãi bó ra de có thrcc tài san cô
djnh vo hinh tInh den thyi diem dua tài san do vào trang thai sn sang sir dicing.
KhlJuhao
Tài san c6 djnh vô hinh khác diicic khu hao theo pht.rang pháp dtr&ng thâng dra trên thxi gian hCru
diving tr6rc tInh cüa tài san. Thi gian khâu hao phü hçp vri Thông tr so 45/2013/TT-BTC ngày
25/4/2013 cüa Bô Tài chinh.
ThOi gian khu hao tài san cO^ djnh vO hinh tai COng ty cu the^ nhi.r sau:
Loai tãi san

Thai gian khAu hao (näm)

Phn mm may tInh
4.2

5

Chi phi trd trithc
Chi phi trâ tnràc di.rçc phãn loai thành chi phi trã tnrOc ngn han và chi phi trâ truc dài han. Day la'
các chi phi thrc td dA phát sinh nhi.rng có lien quan den ket qua hoat dng san xuât kinh doanh cüa
nhiu thtyi ks'.

4.3

Các khoãn n9phdi trá
Các khoãn ncr phài trá bao gm: phái trã ngithi ban và phãi trã khác:
• Phãi trã ngixi ban là các khoãn phãi trã mang tInh chAt thi.rcxng mai, phát sinh tir các giao djch cO
tInh chAt mua ban giUa nhà cung cap và Cong ty;
• Phãi trã khác là các khoãn phãi trã không có tinh chAt thtxong mai, không lien quan dn giao djch
mua ban, ni b.
Các khoãn nçx phâi trâ dircic ghi nh.n theo giá g6c, thrçc phân loai thành nçi phãi trã ngän han và dài
han can efr theo k' han nq cOn lai tai ngày kêt thüc k' ke toán.
Các khoãn n phái trá di.rc Cong ty theo dOi chi tit theo dôi ftrng, kS' han góc, kS' han ng cOn lai và
theo nguyen t.

4.4

Vay và nphái trá lhuê tài chInh
Các khoãn vay và ncr phài trã thuê tài chinh discc phãn ánh theo giá gc và dtiçic phân loai thành nci
ngan han, dài han can cir theo kS' han nq cOn lai tai ngày ket thüc k' kê toán.
Các khoãn vay và ncr phâi trã thuê tài chInh duçic Cong ty theo dOi chi tit theo dM tt.rçing, theo các
kh tràc vay, k' han gôc, k' han nq cOn lai và theo nguyen t.
Chi phi di vay
Chi phi di vay bao gm läi tin vay và các chi phi khác phát sinh lien quan trrc tip dn các khoan
vay cüa Cong ty. Chi phi di vay di.rçc ghi nhn vào chi phi hoat dng trong k' phát sinh, trr khi thOa
man diêu kin dtrgc von hod theo quy djnh cüa Chuân mirc kê toán "Chi phi di vay".
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Cho nám tài chInh cui cing
tfr ngày 01/01/2016 den ngày 04/01/2017
01

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (tip theo)
(Thuyêt minh nay là b3 phán hop thành và can dztcic dQC ding th&i v&i Báo cáo tài chInh)

Chi phi di vay lien quan dEn khoãn vay riêng bit chi sir dung cho muic dIch Au flr, xay drng hoc
hinh thành mt tài san cu the cüa Cong ty thI ducic von hóa vào nguyen giá tài san do. Dôi vâi các
khoãn von vay chung thI so chi phi di vay cO dü diu kin On hod trong kS' kE toán thrçc xác djnh
theo t)' 16 von hod dôi vài chi phi lily kê binh quân gia quyn phát sinh cho vic du Ut xây drng ho.c
san xuât tài san do.
Vic vn hóa chi phi di vay së tam ngirng lai trong các giai doan ma qua trInh du Ut, xây drng hoc
san xuât tài san d dang bj gián doan, trr khi sir gián don do là can thiêt. Thai diem châm dth vic
von hóa chi phi di vay là khi các hoat dng chü yêu can thiêt cho vic chuân bj dua tài san dâ dang
vào sCr dung hoc ban dâ hoàn thành.
4.5 ChiphIphãitrã
Các khoãn phãi trã dt.rçic ghi nhn cho s tin phãi trá trong t.rcTng lai lien quan dEn hang hOa và djch
vii dã nhn dLrçYc không phu thu)c vào vic Cong ty dã nhn dixçc hóa don cüa nhà cung cap hay
chtra.
4.6 V6n chüsöhfru
Von gop cila chü s& htlu phân ánh so^ von thurc tE dã gop cüa các thành viên gOp van.
Phân phôi 10 nhuin
Lçi nhun tai Cong ty dircc phân phi theo quy djnh cüa Nghj djnh 91/2015/ND-CP ngày 13/10/2015
cüa Chinh phü ye dAu tu von nhà nuâc vào doanh nghip và quan l' tài chinh dôi vâi doanh nghip
do Nhà nuàc näm gift 100% von diêu l.
4.7

Ghi nhn doanh thu và thu nhçIp khác
• Doanh thu ban hang và cung cap djch vii dircc ghi nhn khi có kha nãng thu dtrçc các lqi ich kinh
tE và có the xác djnh ducic mt each chãc chän, dông thai thOa man diêu kin sau:
v' Doanh thu ban hang duçc ghi nhn khi nhftng rüi ro dáng kE v quyn sâ hftu ve^ san phAm dA
&rçic chuyen giao cho ngtrYi mua và không con khd nãng dáng kê nào lam thay dOi quyêt djnh
cüa hai ben ve giá ban hoc khã näng trá lai hang;
( Doanh thu cung cap djch vi duc ghi nhn khi dã hoàn thành djch vi. TrtiOng hp djch vi
dt.rçc thirc hin trong nhieu k' U toán thI vic xác djnh doanh thu trong ttmg k' di.rçc thirc
hiën can cá vào t' 1^ hoàn thành djch vii tai ngày ket thüc k' kê toán.
• Doanh thu hoat dng tài chinh du?c ghi nhn khi doanh thu dirgc xác djnh Urong dM chic chAn và
cO khã näng thu duc li ich kinh tê ttr giao djch do.
/ Tin lãi dirçc ghi nhn tren co sâ thai gian và lãi suât thc tE;
V/

Co tic và lqi nhun dirgc chia thrc ghi nhn khi Cong ty duqc quyEn nhn cO^ tic hoc li
nhu.n tr vic gOp von. co tüc bang cO phieu khOng duçc ghi nhn là doanh thu tài chInh. CO
tirc nh.n duçic lien quan den giai doan trixàc dâu Ut duçc hach toán giàm giá tri khoãn dâu Ut.

• Thu nhp khác là các khoan thu nh.p ngoài hot dng san xuAt, kinh doanh cüa COng ty, duçic ghi
nhn khi cO thE xác djnh duçrc mt cách Urcmg dOi chäc chãn va cO kha nãng thu dirge các lçi ich
kinh tE.
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02 Trn Hung Dao, Thành ph Pleiku, Tinh Gia Lai

Cho nàm lài chinh cui cling

tit ngày 01/01/2016 dn ngày 04/01/2017
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH (tip theo)
(Thuyet minh nay là bô phán hop thành và cdn du'crc doc dng thài vó'! Báo cáo tai chinh)

4.8 Giá On hang ban
Giá vn cüa san phAm, hang hOa và djch vii tiêu thu dticic ghi nhn ding kS', theo nguyen tc phü hp
vâi doanh thu và nguyen täc than trong.
Các khoãn chi phi virqt trén müc bInh thix&ng cña hang thn kho và djch vii cung cp dirçc ghi nhn
ngay vào giá von hang ban trong ks', không tInh vào giá thành san phâm, djch vii.
4.9

Chi phi tài chinh
Chi phi tài chinh phân ánh các khoãn chi phi hoc các khoãn 16 lien quan dn các hoat dng dâu tu
tài chinh: chi phi Iãi tin vay, Iãi mua hang trã chm, lãi thuê tài san thuê tài chinh, chiêt khâu thanh
toán cho ngr?ii mua, các khoân chi phi và 1^0 do thanh 1, nhixçng ban các khoãn dâu tir, dir phông
giâm giá cht'rng khoán kinh doanh, dir phông ton that dAu tir vào dan vi khác, khoãn l phát sinh khi
ban ngoi t, 167 t giá hôi doái và các khoán chi phi cüa hoat dng du ti.r khác.

4.10 ChiphIbán hang, chi phi quãn 1j doanh ngh4p
Chi phi ban hang phãn ánh các chi phi thirc t phát sinh trong qua trinh ban san phAm, hang hod, cung
cap djch vii.
Chi phi quân 1 doanh nghip phán ánh các chi phi thirc t phát sinh lien quan den quán 12 chung cüa
doanh nghip.
4.11 Chi phi thuê TNDNhin hành, chi phi thul TNDNhodn 1(11
Chi phi thuê thu nhp doanh nghip bao gôm thud thu nhp hin hành và thus thu nhp hoãn li.
Thus thu nhp hin hành là khoân thu di.rçc tInh dira tren thu nhp chju thu trong kS' vOi thus sut
có hiu lirc tai ngày kt thüc k' ke toán. Thu nhp chju thuê chênh lch so vâi Içri nhun ke^ toán là do
diu chinh các khoán chênh léch tam th?yi gitta thue và kê toán cüng nhtr diêu chinh các khoãn thu
nhp và chi phi không phâi chju thuê hay không ducrc khâu trtr.
Thue thu nhp hoãn lai dtrçc xác djnh cho các khoân chênh 1ch tam thi tai ngày kt thtc k' ke^ toán
gita co sâ tInh thus thu nhp cüa các tài san và nçi phai trã và giá trj ghi so cüa chüng cho miic dich
báo cáo tài chinh.
4.12 Cong c4i tài chinh
Ghi nhân ban du
Tài san tai chinh
Tai ngày ghi nhn ban du, tài san tài chinh thrc ghi nhn theo giá gc cong các chi phi giao djch có
lien quan trrc tiép den vic mua sm tài san tài chinh do. Tài san tài chinh cüa Cong ty bao gôm: tin
mat, tiên gôi ngän, phái thu khách hang va các khoan phai thu khác.
Nciphái trá tài chinh
Tai ngày ghi nhn ban dAu, nçi phai trã tài chinh disçc ghi nhn theo giá gc cong các chi phi giao
djch cO lien quan trrc tiêp dn vic phát hành nç phai trã tài chinh do. Ncr phai trâ tài chinh cüa Cong
ty bao gôm các khoan vay, phai trá ngiiOi ban, chi phi phài trâ và phâi trã khác.
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CONG TY TNHH MTV CAP NU'OC GIA LAL
02 Trn Hmg Do, Thành phO^ Pleiku, Tinh Gia Lai

BAO CÁO TAI CHINH
Cho nám tài chInh cui cüng
tit ngày 01/01/2016 den ngày 04/01/2017

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (tip theo)
(Thuyt minh nay là bô phán hop thành và can ditcic

dQC

dng thô'i v&i Báo cáo tài chInh)

Dánh giá 1i sau Ian ghi nhn ban du
Hin ti, chira có quy djnh ve^ dánh giá li cong cu tài chInh sau ghi nhn ban du.
4.13 Thul suth và các lphI n3p Agin sách ma Cong ty ctang áp dung
• Thu4 giá trj gia tang:
V/

Di vài san phm ntthc sach phiic v11 san xutt và sinh hoat: Ap ding mtrc thus suit 5%.

V'

Di v9i hot dng xây lip, vt t.r thi& bj chuyên ngành cp rnrâc, nuâc dOng chai:
mCrc thuê suât 10%.

V'

Các hoat dông khác áp ding thu suAt theo quy djnh hin hành.

Ap

diving

• Thus thu nhp doanh nghip: Ap dung mirc thus suAt 20%.
• Các loai thue^ khác

va l

phi np theo quy dtnh hin hành.

4.14 Các ben lien quan
Các ben di.rcic coi là lien quan nu mt ben có khã näng (tr1rc tip hoc gián tip) kim soát hoc Co'
ânh hixâng dáng kê dôi vài ben kia trong vic ra quyêt djnh ye các chInh sách tài chInh và hoat dng.

Don vi tInh: VND

5. Tien
04/01/2017

01/01/2016

Tiên mt
Tiên gtri ngân hang

14.895.084
126.404.324.945

13.455.413
2.902.666.193

Cong

126.419.220.029

2.916.121.606

6. Phãi thu ngän hn cüa khách hang
04/01/2017

01/01/2016

Phãi thu tiên si:r dung nirác sinh hoat tai Ayunpa
Phãi thu tiên sir dung nuOc sinh hoat tai Pleiku
Các dôi tuqng khác

800.414.721
2.471.152.556
344.244.670

826.436.032
2.326.971.172
568.480.060

Cong

3.615.811.947

3.721.887.264
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CONG TY TNHH MTV CAP NU'OC GIA LA!
02 TrAn Hung Do, Thành phO^ Pleiku, Tinh Gia Lai

BAO CÁO TAI CHIN!!
Cho nàm tài chInh cui cüng
tit ngày 01/01/2016 dn ngày 04/01/2017

THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH (tip theo)
(Thuylt rn/nh nay là b.5 phan h9p thành và cn dir'c dQC ding thai vái Báo cáo tai chInh)

7. Trã trtrcrc cho ngtrôi ban ngn hin
04/01/2017

01/01/2016

Cong ty TNHH MTV Tài Tin
Cong ty CP Thâm djnh giá Dông A (EAAC)
Các di ti.rçlng khác

66.000.000
1.179.000

150.000.000
129.000.000
165.259.200

Cong

67.179.000

444.259.200

8. Phãi thu ngän hn khác
04/01/2017
Giá trj

01/01/2016
Dir phông

Giá trl

Ban Quan1diranADB
Tam irng
Phãi thu vcphnhod
Các khoãn phãi thu khác

35.223.142
38.000.806
3.168.934.956
23 .82 1.201

35.223.142
79.737.846
59.467.725
70.799.143

Cong

3.265.980.105

245.227.856

Dir phOng

9. Hang ton kho
04/01/2017
Giágôc

01/01/2016
DiphOng

Giágc

Nguyen 1iu, v.t 1iu
Cong cu, dung cu
Thành phm

6.716.934.866
40.354.482

6.145.527.130
10.808.394
394.272

Cong

6.757.289.348

6.156.729.796

DrphOng
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CONG TY TNHH MTV CAP NUOC GIA LAI
02 Trn Hung Dao, Thành ph6 Pleiku, Tinh Gia Lai

BAO CÁO TAI CHINH
Cho nàm tài chInh cui cling
tit ngày 01/01/2016 dn ngày 04/01/2017

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (tip theo)
(Thuyt minh nay là bç phqn ho p thành và ccn du'cic dQC dng thai v&i Báo cáo tài chIn/i)
10. Tài sin cô djnh hü'u hinh
NU ella,
vt kiên trllc

May móc
thiêt bj

P.tin vin tãi,
truyn dn

T.bI, diing ci
quail I)

91.114.608.417
(84.902.591)

188.475.228.209
(446.310.666)
2.060.532.800

269.948.609
300

91.029.705.826

190.089.450.343

269.948.909

C ng
A

Nguyen giá
S 6A du k5'
Phân1oilai
D/ti.r XDCB h/thành
Giãm trong k'
SS cui k'

4.786.005.706
95.421.122.521

Khâu hao
So du k'
Phân Ioai lai
Khu hao trong k'
Giãm trong k'
S0 cui k'

52.968.880.659
310.440.446
1.236.926.557
2.302.327.8 10
52.213.919.852

61.507.675.190
(74.292.657)
1.994.826.2 14

111.720.502.157
(236.148.089)
2.969.558.199

182.734.263
300
23.113.327

63.428.208.747

114.453.912.267

205.847.890

6.224.424.297
2.302.327.8 10
230.301.888.756

Giá tri con 1i
S6 d.0 k'
S cu6i k)'

46.707.034.611
43.207.202.669

29.606.933.227
27.601.497.079

76.754.726.052
75.635.538.076

87.214.346
64.101.019

153.155.908.236
146.508.338.843

A

A

99.675.915.270
531.212.957

379.535.700.505
2.060.532.800
4.786.005.706
376.810.227.599

226.379.792.269

•

cAm c6^ dam bão ncr vay là 1.522.937.588 dng.
Giá trj con lai cüa TSCD hthi hinh dung d th chAp,

•

Nguyen giá TSCD hUu hinh dã khAu hao ht nhtmg vin con str ding tai ngày 04/01/2017 la'
11.879.072.667 dông.

•

Không Co TSCD hthi hinh chi thanh l.

•

Không có cam kt ve^ vic mua lai TSCD hcru hinh có giá trj lan trong tircing lai.

11. Tài san c dinh vô hinh

Nguyen giá
So dau k'
Tang do dánh giá lai tài san
Tang khác
So^ cui k5'
Khãuhao
SdAuk'
KhAu hao trong k'
Tang do dánh giá lai tài san
S6cuik'
Giá trj On Ii
S6dAuk'
S cu& k'

Phan mm
may tin

Cong

48.500.000

48.500.000

48.500.000

48.500.000

33.950.000
4.066.801

33.950.000
4.066.801

38.016.801

38.016.801

14.550.000
10.483.199

14.550.000
10.483.199
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CONG TV TNHH MTV CAP NUOC GIA LAI

BAO CÁO TA! CH/NH

02 Tr&n Hung Dao, Thành phO^ Pleiku, Tinh Gia Lai

Cho nàm tài chinh cui cIrng
tff ngày 01/01/2016 den ngày 04/01/2017

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (tip theo)
(Thuyt minh nay là bô phán hop thành và ccn ducrc doc dng thai v&i Báo cáo tài chinh)
•

Không có TSCD vô hinh d dUng th chAp, cm c' dam báo nq vay.

•

Nguyen giá TSCD hthi hInh dã khAu hao ht nhung van con sir dung tai ngày 04/01/2017 là 0 dông.

12. Chi phi trã trtro'c däi hin
04/01/2017

01/01/2016

Chi phi si:ra cht'ta lan chä phân b
Cong cu, ding cu chä phân b
Chi phi trã trtrâc dài hn khác

217.764.631
392.738.970
65.707.178

126.268.791
479.792.023
305.377.379

Cong

676.210.779

911.438.193

13. Phãi trã ngtrO'i ban ngAn han
04/01/2017

01/01/2016

Tong cong ty Dâu til nirâc & Môi truOng Vit Nam
Cong ty Co phn Ky thut do lung VBS
Các dôi tung khác

412.621.528
16.806.030

916.739.413
68.438.400
665.730.811

Cong

429.427.558

1.650.908.624

14. Thuê vi các khoãn phãi np nhA nithc
So duk'
Thud giá trj gia tang
Thud thu nhp doanh nghip
Thud thu nhp Ca nhân
Thud tài nguyen
Thud nhà dat, tiên thud dat
Phi và Id phi

132.359.360
215.351.215
5.086.497
26.149.468

JI

Cng

168.132.438
547.078.978

Sphãinp
trong k'
725.667.812
603.669.139
134.124.233
261.223. 188
367.000.000
1.931.035.031
4.022.719.403

SO^ thirc np trong

k'
858.027.172
706.611.255
116.978.114
267. 133.418
367.000.000
2.059.997.612
4.375.747.571

Scuik'

112.409.099
22.232.616
20.239.238
39.169.857
194.050.810

i s thu d .rçxc trInh bay trên Báo cáo
Các báo cáo thuscUa Cong ty së chju sr kim tra cUa Ca quan thu&
tài chInh nay có the sd thay dôi theo quyët djnh cUa Ca quan thud.
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CONG TY TNHH MTV CAP NIXOC GIA LA!
02 Trn H.rng Dao, Thành ph05 Pleiku, Tinh Gia Lai

BAO CÁO TAI CHINH
Cho näm tài chInh cui cling
fit ngày 01/01/2016 dn ngày 04/01/2017

THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH (tip theo)
(Thuylt minh nay là b5 phán hp thành vii can dwçic dQc dng thii vOl BOo cáo tài chInh,)

15. Phãi trã ngän hin khác
04/01/2017

01/01/2016

Nhn k qu5, k cixçlc ngn han
Phãi np ngân sách nhà nuâc (Dir an ADB)
Phãi trã ye Co phAn hod
Phãi trâ, phãi np ngán han khác

185.4 13 .863
89.068.876.525
93.120.948

8 1.390.563

Cong

89.347.411.336

314.264.426

47.460.000
185.41-3.863

16. Vay vã nq thuê tãi chInh
a. Ngn han
Du k'

Tang
trong k)'

Giãm
trong k'

Cuôik3t

Vay dài han den han trã

- Chi nhánh NH Phát trin Gia Lai
- Ngan hang NN&PTNT VN - CN Gia
Lai

1.099.234.000

1.099.234.000

1.099.234.000

1.099.234.000

560.000.000

270.000.000

560.000.000

270.000.000

1.369.234.000

1.659.234.000

1.369.234.000

Tang
trong k'

Giãm
trong k'

Cu6i k'

1.030.000.000
9.343.486.0/4

560.000.000
1.099.234.000

470.000.000
8.244.252.014

10.373.486.014

1.659.234.000

8.714.252.014

1.659.234.000

Ctng

DAM hin

b.

A

Dau ky
Vay dãi han
-NHNN&PTNTVN-CN Gia Lai
- Chi nhánh NH Phát trkn Gia Lai
Cong
Trong do:
- Vay dài han dn han trá trong vông
1 näm
Vay vi ncr thuê tài chInh dài han

•

1.659.234.000

1.369.234.000

8.714.252.014

7.345.018.014

Vay ngân hang Nông nghip và Phát triên nông thôn Vit Nam - Chi nhánh Tinh Gia Lai theo cac hop dông
tin dung sau:
v'

Hop dng tin dung so 138/HDTD ngày 12/09/2011, mute dich vay: du tr xay drng dp tràn ngän nuâc
- kênh thông ho và Mn Ho (ho A và ho B). Han mrc vay 1.550.000.000 dng, thai han 60 tháng. Lãi
suât vay tai thai dim 4 hqp Ong tin dung là 20,5%/näm, thrc diu chinh djnh kS' mi thãng 1 lan
theo mirc Iäi su.t cho vay cing lOai ciia Ngân hang Nông nghip và Phát triên Nông thôn áp ding ti
thai dim diu chinh và phü ho vói mat bang Iai su.t cho vay trên thj tri.rang (theo thông bão Ii suât
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CONG TY TNHH MTV CAP NIJOC GIA LAI
02 Trn Hirng Dao, Thành phO^ Pleiku, Tinh Gia Lai

BA O CA O TA! CHINH
Cho nám tài chinh cui cling
tit ngày 01/01/2016 dén ngày 04/01/2017

THUYET MINH BAO CÁO TA! CH1NH (tip theo)
(Thuyet minh nay là b3 phn ho thành và can du'cic dQc cling thai v&i Báo cáo tài chinh)

cho vay cCia Chi nhánh Ngân hang Nong nghip va Phát trin Nông thôn Tinh Gia Lai tai trng thai kS').
HInh thCrc dam bão tin vay: Tài san hin cO và tài san hInh thành trong trcYng lai.
V Hqp dng tin ding so^ 148/HDTD ngày 11/11/2013, muc dIch vay: d&u ti.r xây dirng be chcra nuàc
600m3 tai Thj xA Ayunpa. Han mac vay 1.23 0.000.000 dng, thai han 56 tháng, an han 2 tháng. Lài
sut vay tai thai dim k hop dng tin dicing là 12%/nãm, thrçic diu chinh djnh k' 3 tháng I lan và dixçic
tfnh bang lài suit tin gâi tit kim bang dng Vit Nam kS' han 12 thang trâ lài sau cüa Chi nhãnh Ngân
hang Nông nghip và Phát triên Nông thôn tinh Gia Lai tai thai diem diêu chinh lài suât cong vai
40/o/näm. HInh thrc dam bão tin vay: tài san hin cO và tài san hlnh thành trong tllcmg lai.
Vay dài han Chi nhánh Ngân hang Phát trin Gia Lai theo kh ixrc nhn nq vay ngày 20/12/2007, miic dIch
vay: du tx dr an cp ni.râc va ve sinh Thành ph6 Pleiku. S6 tien vay: 16.488.497.0 14 dong, thai gian vay 25
näm (k6 ttir thai gian an han) tfnh ttr ngày rut vn khoãn vay lai dâu tiên. Lai suât vay 0%/näm cong 0,2%/näm
phi quãn l cho vay lai. Thai han trã nçi 18 nam, bat dâu tcx 0 1/12/2006 den ngày 0 1/06/2024, môi nam trà 2
k' vào ngày 0 1/06 và ngày 0 1/12 hang nam.
17. Von chü s& hfru
Bang di chiu bién dng cüa Von chü so' hü'u
V6n gop cüa
chü s& hüu

Thäng dir von col
phn

Chênh Ich dánh
giá li täi sin

Qu5 du tir
phát triên

LN sau thu
chira phân phM

471.416.300

So dir tai 01/01/2015
Thng trong k'
Giâm trong k'
So dir ti 31/12/2015

30.149.469.105
53.972.036.439
1.979.719.376
82. 141.786.168

SS dir ti 01/01/2016
T.ng trong kS'
Giám trong k'
SS dir tai 01/04/2017

82.141.786.168
97.858.213.832

7.880.199.509

180.000.000.000

7.880.199.509

2.538.621.924

67.280.720.946
67.280.720.946

471.416.300

2.538.621.924

67.280.720.946

471.416.300

67.280.720.946

47 1.416.300

2.538.621.924
2.260.323.986
4.798.945.910

a. Lç'i nhun sau thud chira phân phôi
Ttr 01/01/2016
den 04/01/2017
Li nhun k' trixâc chuyên sang
Lgi nhun sau thue^ thu nhp doanh nghip k' nay
Phàn phi lgi nhun (*)
Phân phi igi nhun näm 2015
- TrIch qu9 khen thzthng
- TrIch qu9phlic lcd
- TrIch thu lao và thz.thng HDQT, BKS
Phân phi lçii nhun näm 2016
- TrIch qu9 khen thw&ng
- Trjch qu9phc lcd
- TrIch thà lao vii thir&ng HDQT, BKS
Giãm dê tang vn chi:i sa hthi
LQ'i nhun sau thuê chua phãn phÔi cu6i k'

2.538.621.924
2.260.323.986
2.970.925.290
740.344.498
458.928.924
247.115.574
34.300.000
2.230.580.792
761.910.430
1.387.670.362
81.000.000
1.828.020.620

Näm 2015

2.538.621.924

2.538.621.924
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CONG TY TNHH MTV CAP NIXOC GIA LAI
02 Tr&n Hung Dao, Thành ph6 Pleiku, Tinh Gia Lai

BAO CÁO TA! C'HINH
Cho nãm tài chInh cui cIrng
tit ngày 01/01/2016 den ngày 04/01/2017

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHNH (tip theo)
(Thuyet minh nay là bô phan hop thành và ca2n dutrc dc ding thai vài Báo cáo tài chIn/i,)
(*) Lçi nhun sau thue^ nãm 2015 và näm 2016 hin dtiçc Cong ty
tam phân phi theo Nghj djnh s
91/2015/ND-CP ngày 13/10/2015 cüa ChInh phct vri tiêu thtrc tir dánh giá, xép hang doanh nghip loai A

và hoàn thành nhim vii &rçc giao.

18. Các khoãn mçic ngoài bang can di ke4 toán (Tài san nhn giü h)
Ti thi dim 04/01/2017, Cong ty hin giQ h6 mt s Vi san cüa Nhà nu&c. Day là các tài san không
can dung và dä bj loai ra khi xác djnh giá trj doanh nghip nhà nrâc dê cô phân hóa. Cu the:
Tài san

cO^

djnh hU'u hInh: nguyen giá: 403.107.561 dng, khu hao luy kE: 237.933.846 dng.

Hang ttn kho: 1.646.201.265 dng.
19. Doanh thu ban hang vã cung cp djch viii
Tir 01/01/2016
dn 04/01/2017

Näm 2015

Doanh thu cung cap nuâc sach
Doanh thu lap dt và cái tao ha thong nuOc
Doanh thu ban nirâc dóng chai
Doanh thu ban vt tix, lap dt nixâc

37.646.309.886
5.242.798.151
351.297.728

29.408.054.828
4.191.652.308
280.650.910
203.432.769

Cong

43.240.405.765

34.083.790.815

20. Giávôn hang ban
Tir 0 1/01/2016
tén 04/01/2017

Näm 2015

Giávnni.râcsach
Giá vn lp dt và cãi tao h thng nuác
Giá vn niiâc dóng chai
Giá von vt tr Ip dt ntrâc

32.964.551.383
4.863.080.730
156.803.284

25.117.926.550
3.040.762.579
368.169.008
144.158.320

Cong

37.984.435.397

28.671.016.457

21. Doanh thu hoit Ong tài chInh
Tir 01/01/2016
dn 04/01/2017

Näm 2015

Lãi tin gtri, tin cho vay

127.362.159

23.824.092

Cong

127.362.159

23.824.092
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CONG TY TNHH MTV CAP NUC GIA LA!
02 Trn Hung Dao, Thành ph 0^ Pleiku, Tinh Gia Lai

BAO CÁO TA! cHINH
Cho nám tài chInh cui cIrng
ttr ngày 01/01/2016 den ngày 04/01/20/7

THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH (tip theo)
(Thuyet minh nay là bç phán h'jp thành và can du-çrc dQC dng thai v&i Báo cáo tài chInh)

22. Chi phi tãi chInh
Tir 01/01/2016
dn 04/01/2017
Lai tin vay
C

A

ng

Näm 2015

107.001.694

209.466.871

107.001.694

209.466.871

23. Chi phi ban hang và chi phi quãn 1 doanh nghip
a. Các khoãn chi phi ban hang phát sinh trong kr
Tu 01/01/2016
dn 04/01/2017

Näm 2015

Chi phi nhân viên ban hang
Các khoãn khác

421.724.065
4.114.000

303.272.163
35.339.128

C ng

425.838.065

338.611.291

A

b. Các khoãn chi phi quãn 1? doanh nghip phát sinh trong k)r
Tir 01/01/2016
den 04/01/2017

Näm 2015

Tién luung
Chi phi khu hao tài san c OA djnh
Các khoãn khác

802.966.105
257.588.062
1.403.225.682

1.009.615.865
106.766.906
1.112.730.792

Cong

2.463.779.849

2.229.113.563

24. Thu nhp khác
Tir 01/01/2016
ctn 04/01/20 17
Phi báo v môi trueing dirge giQ 1i
Cho thuê dja diem lap dt may ATM
Tin thu ma li nuOc
Giá trj nguyen 4t 1iu thu hM
Tin cho thuê nhà xuàng
Cáe khoãn khác
C

A

ing

Näm 2015

93.058.138
27.272.728
14.883.636
26.384.866
95.454.545
234.617.825

73.520.136
27.272.727
4.390.000
4.829.880

491.671.738

110.519.433

506.690
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BAO CA TA! CHIN!!
Cho nàm tài chinh cui cirng
tie ngày 01/01/2016 dAn ngày 04/01/2017

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH (tip theo)
(Thuyit minh nay là b5 phn hop thành và cn ducrc doc dng thai v&i Báo cáo tài chinh)

25. Chi phi khác
Tü 01/01/20 16
den 04/01/2017

Näm 2015

Tiên pht chm np thu& tin thuê dAt
Chi phi khác

12.787. 167
1.048.910

4.886.077

C

13.836.077

4.886.077

A

ng

26. Chi phi thuê thu nhp doanh nghip hin hành
Tir 0 1/01/2016
den 04/01/2017
Tong lcd nhun kê toán trilOc thud
Diu chinh các khoãn thu nhp chju thuë
+ Diu chinh tang "chi phi không du'çrc trie)
+ DiAu chinh giám (dy'phông hothn nh2p, trich trithc)
Thu nhp duçc min thud
Tong thu nh.p chju thud
Chi phi thud thu nhp doanh nghip hin hänh

2.863.993.125
44.290.205
44.290.205

Näm 2015
2.753.904.627
(1.775.346.886)
28.148.441
1.803.495.327

2.908.283.330

978.557.741

603.669.139

215.282.703

27. Chi phi sin xut kinh doanh theo yu t6
T&01/01/2016
den 04/01/2017
Chi phi nguyen 1iu, 4t 1iu
Chi phi nhân cong
Chi phi khAu hao tài san coA djnh
Chi phi djch vi mua ngoài
Chi phi khác bang tin
Cong

Näm 2015

9.976.690.765
10.781.598.897
6.228.491.098
14.236.780.032
1.453.987.846

9.737.689.769
10.9 15.397.719
5.244.769.176
6.220.763.074
900.354.536

42.677.548.638

33.018.974.274
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BAO CÁO TAI CHINH
Cho näm tài chInh cudi ding
ti'e ngày 01/01/2016 ddn ngày 04/01/2017

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (tip theo)
(Thuyet minh nay là b3 ph4n hop thành va cdn dwçic dQc ddng thai v&i Báo cáo tai chInh)

28. Báo cáo bo^ phn
Theo quy djnh cüa ChuAn mirc U toán so^ 28 và Thong tr hràng dn Chun mrc nay thi Cong ty cn
lp báo cáo b6 phn. Theo do, b6 phn là mt phn cO the xác djnh riêng bit cüa Cong ty tham gia
vào vic cung cap các san phâm hoc djch vi lien quan (b6 ph.n theo linh vçrc kinh doanh) hoc cung
cap san phâm hoc djch vu trong mt mOi tnr&ng kinh te cu th (bO^ phn theo khu virc dja l'), mi b
phn nay chju rUi ro và thu dirqc lgi Ich kinh th khác vâi các b6 phn khác.
Can ccr vào thurc th hoat dng tai Cong ty, Ban Giám dc dánh giá rang các lTnh virc kinh doanh cüng
nhLx các môi tru&ng kinh té cu the theo khu vrc dja 1 không có si,r khác bit trong vic gánh chju rüi
ro và lçii Ich kinh tê. Cong ty hoat dng trong mt b6 phn kinh doanh chü yêu là cap thoát ntiâc và
môt b6 phn dja 1 chInh là Gia Lai, Vit Nam.

29. Quãn 1 rüi ro
a. Quän l ru'i ro von
Thông qua cong tác quân trj ngun van, Cong ty xem xét, quyt djnh duy tri s0^ du ngun vn và ng phãi trã
thich hgp trong tüng thai kS' dê vi'ja dam bão hoat dng lien tiuc vira t6i da hóa igi Ich cüa Cong ty.
b. Quãn 1 rüi ro tài chInh
Rüi ro tài chinh bao gm rUi ro thj trixang (rüi ro läi suit, rUi ro ve giá hang hOa), rüi ro tin dung và rüi ro
thanh khoân.
Quãn t rüi ro thj trtrô'ng: Hoat dng kinh doanh cüa Cong ty se chU yu chju rüi ro khi cO sir biên dng
lànv lai sutvàgiá.
Quthn l rii ro ve^ lãi sudt
Rüi ro Iãi su.t cUa Cong ty phát sinh chü yu tir các khoãn vay dã k' kt. D giãm thiu rüi ro nay, Cong ty
da irâc tinh ãnh huang cüa chi phi lai vay den ket qua kinh doanh tmg thai k' cüng nhu phân tIch, dr báo
de hra ch9n cãc thai diem trã nor thich hqp, do dO rüi ro ve bin dng lai suât là thâp.
Quthn lj rüi ro ve gith hang hóa, nguyen lieu
COng ty mua nguyen v.t lieu tir nhà cung cp trong nuâc de6 phc vii hoat dông san xut kinh doanh, do do
sê chju sur rüi ro uir vic thay dOi giá ban cüa nguyen vt lieu. De giãm thiêu rüi no nay, COng ty dã hra chQn
nhng nhà cung cp uy tin, quan hd kinh doanh lâu näm và luOn thrqc cung cap bin dng vd giá kip thai
nhât. Cong ty cho rang rüi ro vd giá hang hOa trong hoat dng san xut kinh doanh là a mirc thâp.
Quän I rüi ro tin diung
Rüi ro tin dung xày ra khi mt khách hang ho.c di tác khOng dáp irng duxqc các nghia vii trong ho p dng
dn den các tOn thAt tài chinh cho Cong ty. COng ty chü yu thujc hin djch vi cap nurâc sach và lap dat, cài
tao h6 tMng nuiàc tnirc tiëp cho cãc h6 dan va cac ca quan, doanh nghip tai Gia Lai. Do do, nq phãi thu
khách hang tai COng ty phát sinh khOng lan và thai gian thu hOi rAt ngân. Ban Giám dOc dánh giá rang
khOng cO rüi ro tin ding vài khách hang.
Quan I rüi no thanh khoãn
De quàn l rüi ro thanh khoãn, dáp rng các nhu cau ve^ vn, nghia vi tài chinh hin tai và trong trnYng lai,
COng ty thtxang xuyen theo dOi và duy tri dü mcrc dr phOng tin, tn dung dtrcic tin dicing ttr khách hang và
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BAO CÁO TAI CHINH
Cho nãm tài chInh cui ding
tut ngày 01/01/2016 dIn ngày 04/01/2017

02 Trn Hi.rng Dao, Thành ph6 Pleiku, Tinh Gia Lai

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHNH (tip theo)
(Thuylt minh nay là bó phán hop thành vii ca2n ditcic

dQc

ding thai vói Báo cáo tài, chInh)

di tác, chü dng kim soát các khoãn ncr den han, sap den hn trong sir tuclng quan vâi tãi san den hn và
ngun thu có the to ra trong thai k5' dO,...
Tng hçp các khoãn nçi phãi trã tài chInh cüa Cong ty theo thai hn thanh toán nhir sau:
04/01/2017

Tong

Không qua 1 näm

Trên 1 näm

429.427.558

-

429.427.558

Phái trâ ngLri ban
Chi phi phãi trã
Vay va nq thuê tài chInh
Phãi trã khác

491.096.101
1.369.234.000
89.347.411.336

7.345.018.014

491.096.101
8.714.252.014
89.347.411.336

Cong

91.637.168.995

7.345.018.014

98.982.187.009

Không qua 1 näm

Trên 1 näm

Tong

01/01/2016

Phãi trã ngiràri ban
Chi phi phãi trà
Vay và nq thuê tài chInh
Phâi trã khác

1.650.908.624
90.000.000

Cong

3.714.407.050

1.659.234.000

8.7 14.252.014

314.264.426
8.714.252.014

1.650.908.624
90.000.000
10.373.486.0 14
314.264.426
12.428.659.064

Ban Giám dc cho ring Cong ty hu nhi.r không CO rüi ro thanh khoãn trong ngAn hn và tin ur&ng
rang Cong ty cO the^ t?o ra dü nguôn tiên dé dáp t'rng các nghia viii tài chInh khi den h?n.
Tng hop các tài san tài chInh hin có tai Cong ty di.rçic trInh bay trên ca sâ tài san thu .n nhix sau:
04/01/2017

Không qua 1 näm

Trên 1 näm

Tong

Tiën Va các khoãn tuang duung tin
Phãi thukhách hang
Phãi thu ye cho vay
Phái thu khác

126.419.220.029
3.615.811.947

126.419.220.029
3.615.811.947

3.227.979.299

3.227.979.299

C ng

133.263.011.275

133.263.011.275

A

01/01/2016

Khôngquá 1 näm

Tien và các khoãn tuang dirang tiën
Phãi thu khách hang
Phãi thu khác

2.916.121.606
3.721.887.264
165 .490.0 10

Cong

6.803.498.880

Trên 1 näm

Tong

2.916. 12 1.606
3.721.887.264
165.490.010

-

6.803.498.880

30. Si kiin phát sinh sau ngày két thüc niên d

Cong ty chInh thirc chuyn sang hoat dng theo mô hInh COng ty c phan vài ten gçi là Cong ty C
phn Cap niiâc Gia Lai Utr ngày 05/01/2017 theo Giy ehmg nhn dang k doanh nghip so
5900189614 ngày 05/01/2017 cüa So Kê hoch và Dâu tu Tinh Gia Lai.
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BA CÁO TAI CHINH
Cho nàm tài chInh cui cüng
tIt ngày 01/01/2016 ä'ê'n ngày 04/01/2017

THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH (tip theo)
(Thuyé't minh nay là bô phán hçtp thành và can dtrcrc

ã'QC

ding thói vái Báo cáo teii chinh)

31. So lieu so sánh

Là s6 1iu trong báo cáo tài chInh cüa näm tài chInh kt thüc ngày 31/12/2015 dã dirçc kim toán bâi
AAC.

Chü tjch Cong ty
kiêm Giám

aôc

Ngtrô'i lp biêu

Ke toán trtr&ng

LW
Nguyen Thi Quynh

VU Hoành Thiên

Nguyn Dinh Vinh
Gia Lai, ngày 27 tháng 07 nám 2017
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