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1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT  
  
1.1 Hình thức sở hữu vốn: 

 
Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng (gọi tắt là "Công ty"), trụ sở đặt tại Cụm công 
nghiệp Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, được thành lập theo Quyết định số 
876/QĐ-UB ngày 28/5/1999 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc chuyển Xí nghiệp 
Xây dựng Tổng hợp trực thuộc Công ty Xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng thành Công ty Cổ phần 
Xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 
055555 đăng ký lần đầu ngày 02/6/1999 và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ tư 
ngày 03/12/2009 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp. 
 
Vốn điều lệ là 10.820.000.000 VND, mệnh giá cổ phần là 10.000 VND. 
 

1.2 L ĩnh vực kinh doanh: dịch vụ và xây lắp. 
 
1.3 Ngành nghề kinh doanh: 
 

- Xây dựng các công trình công nghiệp, công cộng, dân dụng, giao thông, thủy lợi, cơ sở hạ tầng, 
lắp máy, điện nước. Xây dựng và cải tạo lưới điện cao thế, hạ thế đến cấp điện áp 35KV; 

- Kinh doanh và tư vấn xây dựng, tư vấn đầu tư và giám sát công trình xây dựng; 

- Kinh doanh cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp, khu chế xuất, bất động sản; 

- Kinh doanh vật liệu, máy và thiết bị xây dựng; 

- Kinh doanh vật tư, nguyên liệu để làm xà phòng; 

- Kinh doanh hàng tiêu dùng; 

- Kinh doanh hóa mỹ phẩm, công nghệ phẩm; 

- Kinh doanh nông sản; 

- Khai thác vật liệu xây dựng; 

- Sản xuất, gia công cơ khí; 

- Thoát nước và xử lý nước thải; 
- Xử lý và tiêu hủy rác thải; 
- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao; 

- Sản xuất vật liệu không nung siêu nhẹ từ xỉ than. 
 

1.4 Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: trong vòng 12 tháng. 
 

1.5 Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:  
không có yếu tố ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính của Công ty. 

 
1.6 Cấu trúc doanh nghiệp: Công ty không có các đơn vị trực thuộc, công ty con hoặc công ty liên 

doanh, liên kết.  
 
1.7 Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên báo cáo tài chính: các thông tin trên báo cáo tài 

chính có thể so sánh được. 
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2. KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 
 

 Kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12. 
 

 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VND). 
  
3. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 

 
Báo cáo tài chính được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), được lập dựa trên các nguyên tắc kế 
toán phù hợp với quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành tại Thông tư số 200/2014/TT-
BTC ngày 22/12/2014, Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 của Bộ Tài chính, chuẩn mực 
kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. 
 

4. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH K Ế TOÁN CHỦ YẾU 
 

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

4.1 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). 
 

4.2 Ước tính kế toán 
 

Việc lập báo cáo tài chính tuân thủ theo các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt 
Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính yêu cầu Ban 
Giám đốc phải có những ước tính và giả định ảnh hưởng đến số liệu báo cáo về công nợ, tài sản và 
trình bày các khoản công nợ và tài sản tiềm tàng tại thời điểm báo cáo cũng như các số liệu báo cáo 
về doanh thu và chi phí trong suốt năm tài chính. Kết quả hoạt động kinh doanh thực tế có thể khác 
với các ước tính, giả định đặt ra. 
 

4.3 Chuyển đổi ngoại tệ 
 
Nguyên tắc chuyển đổi ngoại tệ được thực hiện theo quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 10 
- Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái và Thông tư số 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 của 
Bộ Tài chính. 
  
Trong năm, Công ty không có các giao dịch phát sinh bằng ngoại tệ. Cuối năm, Công ty chỉ có số dư 
tiền gửi ngân hàng là khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ. Số dư tiền gửi bằng ngoại tệ này được đánh 
giá lại theo tỷ giá mua chuyển khoản của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Hồng 
Bàng tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại được phản ánh vào chênh 
lệch tỷ giá hối đoái và số dư được kết chuyển sang doanh thu hoạt động tài chính tại ngày kết thúc kỳ 
kế toán năm. Tỷ giá sử dụng để quy đổi tại ngày 31/12/2018 là 23.155 VND/USD, tại ngày 
31/12/2017 là 22.665 VND/USD. 
 

4.4 Các khoản đầu tư tài chính  
 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn: 
 
Phản ánh các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn mà Công ty có ý định và khả năng nắm giữ đến 
ngày đáo hạn có kỳ hạn còn lại không quá 12 tháng (ngắn hạn) kể từ thời điểm báo cáo. Tại ngày 
31/12/2018, đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn của Công ty là khoản tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng tại  
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng. 
 
Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được ghi nhận ban đầu theo giá gốc. Lãi tiền gửi phát 
sinh sau ngày mua các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được ghi nhận vào doanh thu hoạt 
động tài chính. 
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4.5 Các hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) 
 
BCC là thỏa thuận bằng hợp đồng của hai hoặc nhiều bên để cùng thực hiện hoạt động kinh tế nhưng 
không hình thành pháp nhân độc lập. Trong mọi trường hợp, khi nhận tiền, tài sản của các bên khác 
đóng góp cho hoạt động BCC, bên nhận hạch toán là nợ phải trả. 
  
BCC chia lợi nhuận sau thuế 
 
BCC chia lợi nhuận sau thuế thường là BCC theo hình thức hoạt động đồng kiểm soát hoặc do một 
bên kiểm soát. Trường hợp BCC chia lợi nhuận sau thuế, các bên phải cử ra một bên để kế toán toàn 
bộ các giao dịch của BCC, ghi nhận doanh thu, chi phí, theo dõi riêng kết quả kinh doanh của BCC và 
quyết toán thuế. 
 
Hợp đồng hợp tác kinh doanh chia lợi nhuận sau thuế của Công ty là khoản góp vốn đầu tư theo Hợp 
đồng hợp tác kinh doanh số 01/2012/HĐHTKD ngày 12/02/2012 giữa các công ty sau: Công ty 
TNHH Xây dựng và Thương mại Mỹ Á, Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng, 
Công ty Xây dựng điện gió Việt Nam, ông Lâm Đại Sơn, ông Bùi Xuân Nhu về việc góp vốn đầu tư 
xây dựng nhà nuôi yến và kinh doanh yến sào. Tổng mức đầu tư ban đầu dự kiến là 3.000.000.000 
VND, thời hạn hợp tác là 07 năm bắt đầu từ ngày 12/02/2012 đến 12/02/2019, tiến độ góp vốn do các 
bên tự quyết định vào thời điểm thích hợp, mỗi bên hưởng 20% trên tổng lợi nhuận sau khi trừ các 
chi phí và hoàn thành nghĩa vụ thuế với nhà nước. Theo Biên bản thanh lý hợp đồng hợp tác kinh 
doanh ngày 03/6/2018, do ảnh hưởng của cơn bão số 12 năm 2017 nên không còn yến đến làm tổ, yến 
trong nhà đã di chuyển đi hết và nhà nuôi yến hư hỏng nặng. Công ty được Công ty TNHH Xây dựng 
và Thương mại Mỹ Á trả lại 60% giá trị đầu tư ban đầu, tương đương với 200.000.000 VND, chi phí 
đầu tư nhà nuôi yến không được hoàn trả theo biên bản nêu trên chưa có đầy đủ hồ sơ xác định được 
tổn thất thiệt hại là 130.000.000 VND. 

 
4.6 Các khoản phải thu và dự phòng phải thu khó đòi 

 
Các khoản phải thu được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo, đối 
tượng phải thu và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của Công ty. Việc phân loại các khoản phải 
thu là phải thu khách hàng, phải thu khác được thực hiện theo nguyên tắc: 
 

- Phải thu của khách hàng gồm các khoản phải thu mang tính thương mại phát sinh từ giao dịch có 
tính chất mua - bán; 
 
- Phải thu khác gồm các khoản phải thu không có tính thương mại, không liên quan đến giao dịch 
mua - bán, bao gồm các khoản tạm ứng và các khoản khác. 
 
Công ty căn cứ kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo của các khoản phải thu để phân loại là dài hạn 
hoặc ngắn hạn. 
 
Các khoản phải thu được ghi nhận không vượt quá giá trị có thể thu hồi. Dự phòng phải thu khó đòi 
được trích lập cho những khoản phải thu đã quá hạn thanh toán từ trên sáu tháng trở lên, hoặc các 
khoản phải thu mà người nợ khó có khả năng thanh toán do bị giải thể, phá sản hay các khó khăn 
tương tự phù hợp với quy định tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính.  
 

4.7 Hàng tồn kho 
 

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của Công ty là chi phí phát sinh từ năm 2011 của công trình thi 
công gói thầu A4, hợp phần thoát nước Hải Phòng, được ghi nhận theo tỷ lệ khoán nhân với giá trị 
khối lượng hoàn thành. Giá trị dở dang của công trình này không biến động từ năm 2015 đến nay. 
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4.8 Tài sản cố định hữu hình và khấu hao 
 

Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài 
sản cố định hữu hình được xác định theo giá gốc, ngoại trừ một số tài sản cố định được đánh giá lại 
khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa.  
 
Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng, số khấu hao được tính bằng 
nguyên giá chia (:) cho thời gian hữu dụng ước tính, phù hợp với các quy định tại Thông tư số 
45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính. Thời gian tính khấu hao cụ thể của các loại tài 
sản như sau: 
 

 Năm 2018  
(số năm) 

Nhà cửa, vật kiến trúc 20 
Máy móc, thiết bị 08 
Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn đã khấu hao hết 
 

4.9 Bất động sản đầu tư 
 

Bất động sản đầu tư là nhà cửa, vật kiến trúc thuộc sở hữu của Công ty được sử dụng nhằm mục đích 
thu lợi từ việc cho thuê.  
 
Bất động sản đầu tư cho thuê được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá 
bất động sản đầu tư là toàn bộ các chi phí bằng tiền hoặc tương đương tiền mà doanh nghiệp bỏ ra để 
có được bất động sản đầu tư tính đến thời điểm xây dựng hoàn thành bất động sản đầu tư. 
 
Bất động sản đầu tư của Công ty gồm: nhà máy chế biến thủy sản, nhà xưởng của nhà máy thép tiền 
chế, nhà xưởng 3 và công trình phụ trợ của nhà máy thép tiền chế, văn phòng 2 tầng tại cụm công 
nghiệp Vĩnh Niệm, đường Nguyễn Sơn Hà, Hải Phòng.  
 
Các tài sản nêu trên được hình thành ban đầu với mục đích sử dụng để phục vụ hoạt động kinh doanh 
dịch vụ và xây lắp của Công ty. Tuy nhiên, trong giai đoạn nền kinh tế nói chung và lĩnh vực, ngành 
nghề kinh doanh của Công ty nói riêng có những khó khăn nhất định, cộng thêm các yếu tố khách 
quan khác nên hoạt động kinh doanh chính của Công ty tạm thời bị gián đoạn, do đó, Công ty sử 
dụng các tài sản này vào mục đích cho thuê hoạt động trong ngắn hạn. Khi nền kinh tế ổn định trở lại, 
các tài sản này sẽ được thu hồi để tiếp tục phục vụ hoạt động kinh doanh chính của Công ty. 
 
Bất động sản đầu tư cho thuê được khấu hao theo phương pháp đường thẳng, dựa trên thời gian hữu 
dụng ước tính từ 12 đến 25 năm, phù hợp với các quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 
25/4/2013 của Bộ Tài chính. 
 

4.10 Chi phí tr ả trước 
 

Chi phí trả trước được ghi nhận theo thực tế phát sinh, bao gồm: giá trị công cụ, dụng cụ xuất dùng và 
chi phí sửa chữa nhà xưởng nhà máy chế biến thủy sản được phân bổ vào kết quả hoạt động kinh 
doanh theo phương pháp đường thẳng từ 24 đến 36 tháng kể từ khi phát sinh. 
 
Công ty căn cứ vào thời gian phân bổ của từng loại chi phí để phân loại chi phí trả trước ngắn hạn hoặc 
dài hạn và không thực hiện tái phân loại tại thời điểm báo cáo. 
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4.11 Các khoản nợ phải tr ả 
 

Các khoản nợ phải trả được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo, đối 
tượng phải trả và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của Công ty. 
 
Phải trả khác gồm các khoản phải trả không có tính thương mại, không liên quan đến giao dịch mua, 
bán, cung cấp hàng hóa dịch vụ, bao gồm: cổ tức phải trả và tiền thuế GTGT phải trả các đội xây lắp. 
 
Công ty căn cứ kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo của các khoản nợ phải trả để phân loại là dài hạn 
hoặc ngắn hạn.  
 
Các khoản nợ phải trả được ghi nhận không thấp hơn nghĩa vụ phải thanh toán. 
 

4.12 Chi phí đi vay 
 
Chi phí đi vay là lãi tiền vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh. 
 

4.13 Chi phí phải tr ả 
 

Chi phí phải trả tại 31/12/2018 là khoản ước tính về phí bảo lãnh phải trả Tổng công ty Xây dựng 
Thủy lợi 4 - Công ty Cổ phần tính đến ngày 01/6/2015 trên cơ sở thực tế thực hiện và Hợp đồng thi 
công số 58/HĐ-XD-HĐTP ngày 08/9/2011 giữa Công ty và Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - 
Công ty Cổ phần. Số dư chi phí phải trả này không biến động từ năm 2015 đến nay. 
 

4.14 Doanh thu chưa thực hiện 
 
Doanh thu chưa thực hiện được ghi nhận trên cơ sở số tiền của khách hàng đã trả trước cho một hoặc 
nhiều kỳ kế toán về việc Công ty cho thuê văn phòng, nhà xưởng tại cụm công nghiệp Vĩnh Niệm - 
Lê Chân - Hải Phòng. 
 
Doanh thu chưa thực hiện được phân bổ vào doanh thu theo phương pháp đường thẳng dựa trên số 
tiền đã thu được và số kỳ thu tiền trước.  
 

4.15 Vốn chủ sở hữu 
 

Vốn góp của chủ sở hữu tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm phản ánh vốn góp của cổ đông trong và 
ngoài doanh nghiệp, được ghi nhận theo số vốn thực góp của các cổ đông góp cổ phần, tính theo 
mệnh giá cổ phiếu đã phát hành. 
 
Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ 
phiếu khi phát hành lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ. 
 
Cổ phiếu quỹ được phản ánh theo giá thực tế mua lại bao gồm giá mua và chi phí liên quan đến việc 
mua lại và được phản ánh là một khoản giảm trừ trong vốn chủ sở hữu. 
 

4.16 Doanh thu và thu nhập khác 
 

Doanh thu cho thuê tài sản hoạt động được ghi nhận theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời 
gian cho thuê. Tiền cho thuê nhận trước của nhiều kỳ được phân bổ vào doanh thu phù hợp với thời 
gian cho thuê.  
 
Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm lãi tiền gửi và lãi chênh lệch tỷ giá. Cụ thể như sau: 
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-  Tiền lãi được xác định tương đối chắc chắn trên cơ sở số dư tiền gửi và lãi suất thực tế từng kỳ. 
 
-  Chênh lệch tỷ giá phản ánh lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại khoản mục tiền gửi có 

gốc ngoại tệ tại thời điểm báo cáo. 
 

4.17 Giá vốn hàng bán 
 

Giá vốn hàng bán là chi phí cho thuê bất động sản đầu tư theo phương thức cho thuê hoạt động, được 
ghi nhận theo thực tế phát sinh phù hợp với doanh thu.  
 

4.18 Chi phí tài chính 
 

Chi phí tài chính là lãi tiền vay được ghi nhận theo thực tế phát sinh trên cơ sở số dư tiền vay và lãi 
suất vay thực tế từng kỳ.  
 

4.19 Chi phí quản lý doanh nghiệp 
 
Chi phí quản lý doanh nghiệp phản ánh các chi phí quản lý chung của Công ty phát sinh trong kỳ kế 
toán, bao gồm các chi phí về lương nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp (tiền lương, tiền công, 
các khoản phụ cấp...), bảo hiểm thất nghiệp của nhân viên quản lý doanh nghiệp; chi phí công cụ lao 
động; khấu hao tài sản cố định dùng cho quản lý doanh nghiệp; dự phòng phải thu khó đòi; tiền thuê 
đất, lệ phí môn bài; dịch vụ mua ngoài (điện, nước, cước điện thoại...); chi phí bằng tiền khác.  
 

4.20 Thuế 
  

Năm 2018, hoạt động kinh doanh của Công ty có lãi nhưng do được chuyển lỗ của các năm trước nên 
không phát sinh lợi nhuận tính thuế và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành bằng không. 
 
Thu nhập tính thuế có thể khác với tổng lợi nhuận kế toán trước thuế được trình bày trên báo cáo kết 
quả hoạt động kinh doanh vì thu nhập tính thuế không bao gồm các khoản thu nhập chịu thuế hay chi 
phí được khấu trừ trong các năm khác (bao gồm cả lỗ mang sang) và ngoài ra không bao gồm các chỉ 
tiêu không chịu thuế hoặc không được khấu trừ. 

 
Công ty không xác định tài sản thuế thu nhập hoãn lại của khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng do không 
dự kiến được lợi nhuận trong tương lai. 

 
Việc xác định các loại thuế của Công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, những 
quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định nghĩa vụ về các loại thuế tùy thuộc vào kết 
quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền. 
 

4.21 Công cụ tài chính  
 

Ghi nhận ban đầu 
 
Tài sản tài chính 

 
Theo Thông tư số 210/2009/TT-BTC ngày 06/11/2009 của Bộ Tài chính, tài sản tài chính được phân 
loại một cách phù hợp, cho mục đích thuyết minh trong các báo cáo tài chính, thành tài sản tài chính 
được ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, các khoản phải thu, 
các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn và tài sản tài chính sẵn sàng để bán. Công ty xác định phân 
loại các tài sản tài chính này tại thời điểm ghi nhận lần đầu. 
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Tại thời điểm ghi nhận lần đầu, tài sản tài chính được xác định theo giá gốc cộng với các chi phí giao 
dịch trực tiếp liên quan đến việc mua sắm tài sản tài chính đó. Các tài sản tài chính của Công ty bao 
gồm tiền và các khoản tương đương tiền, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, phải thu khách hàng và 
phải thu khác. 
 
Nợ phải trả tài chính 
 
Theo Thông tư số 210/2009/TT-BTC ngày 06/11/2009 của Bộ Tài chính, nợ phải trả tài chính được 
phân loại một cách phù hợp, cho mục đích thuyết minh trong các báo cáo tài chính, thành nợ phải trả 
tài chính được ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và nợ 
phải trả tài chính được xác định theo giá trị phân bổ. Công ty xác định phân loại các nợ phải trả tài 
chính này tại thời điểm ghi nhận lần đầu. 
 
Tại thời điểm ghi nhận lần đầu, nợ phải trả tài chính được xác định theo giá gốc cộng với các chi phí 
giao dịch trực tiếp liên quan đến việc phát hành nợ phải trả tài chính đó. Nợ phải trả tài chính của 
Công ty bao gồm phải trả người bán, chi phí phải trả và phải trả khác. 
 
Giá trị sau ghi nhận ban đầu 
 
Giá trị sau ghi nhận ban đầu của các công cụ tài chính được phản ánh theo giá trị hợp lý. Trường hợp 
chưa có quy định về việc xác định lại giá trị hợp lý của các công cụ tài chính thì trình bày theo giá trị 
ghi sổ. 
 
Bù trừ các công cụ tài chính 
 
Các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính được bù trừ và giá trị thuần sẽ được trình bày trên bảng 
cân đối kế toán, nếu và chỉ nếu, Công ty có quyền hợp pháp thực hiện việc bù trừ các giá trị đã được 
ghi nhận này và có ý định bù trừ trên cơ sở thuần, hoặc thu được các tài sản và thanh toán nợ phải trả 
đồng thời. 

 
4.22 Bên liên quan 
 

Các nhân viên quản lý chủ chốt có quyền và trách nhiệm về việc lập kế hoạch, quản lý và kiểm soát 
các hoạt động của Công ty: những người lãnh đạo, các nhân viên quản lý của Công ty và các thành 
viên mật thiết trong gia đình của các cá nhân này. 
 
Các cá nhân trong Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các thành viên mật thiết trong gia đình của 
các cá nhân này được coi là bên liên quan của Công ty. 
 
Thông tin với bên liên quan được trình bày tại thuyết minh số 34.  
 

5. TIỀN 
 
 31/12/2018  01/01/2018 
 VND  VND 
    
Tiền mặt 85.378.774  70.874.331 
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn 115.554.569  1.033.917.989 
    
Cộng  200.933.343  1.104.792.320 
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6. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH  
 

31/12/2018  01/01/2018 
VND  VND 

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 

 Giá gốc Giá tr ị ghi sổ  Giá gốc Giá tr ị ghi sổ 
      
Ngắn hạn 700.000.000 700.000.000  7.080.000.000 7.080.000.000 
Tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng 
TMCP Hàng Hải Vi ệt Nam - Chi 
nhánh Hải Phòng 

- -  3.000.000.000 3.000.000.000 

Tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng 
TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 
- Chi nhánh Lạch Tray 

- -  1.880.000.000 1.880.000.000 

Tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng 
TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam - 
Chi nhánh Hải Phòng 

700.000.000 700.000.000  2.200.000.000 2.200.000.000 

 
7. PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG 

  
 31/12/2018  01/01/2018 

 VND  VND 
    
Ngắn hạn 109.901.420  871.401.420 
Các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên 
trên tổng phải thu khách hàng 

42.028.000  292.028.000 

Ban Quản lý Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm 
công nghiệp Hải Phòng 

42.028.000  292.028.000 

Các khoản phải thu của khách hàng khác 67.873.420  579.373.420 
 

8. PHẢI THU KHÁC 
 

31/12/2018  01/01/2018 
VND  VND 

 

Giá tr ị Dự phòng  Giá tr ị Dự phòng 
      
8.1 Ngắn hạn 1.312.972.748 -  1.703.415.399 (253.923.823) 
Chi cục thi hành án dân sự Quận Lê 
Chân 

71.000.000 -  - - 

Phải thu ông Mai Khắc Hải 19.588.718 -  19.588.718 - 
Phải thu khác 558.207 -  858 - 
Tạm ứng 1.221.825.823 -  1.683.825.823 (253.923.823) 
Ông Trần Duy Hải 439.000.000 -  524.000.000 - 
Ông Trần Hải Nguyên Long 318.047.000 -  438.397.000 - 
Ông Nguyễn Văn Thiết 464.778.823 -  719.778.823 (253.923.823) 
Ông Vũ Trọng Hiệp - -  1.650.000 - 
      
8.2 Dài hạn - -  330.000.000 - 
Hợp đồng hợp tác kinh doanh về góp 
vốn đầu tư xây nhà nuôi yến và kinh 
doanh yến sào 

- -  330.000.000 - 
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9. DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI 
 

 Năm 2018  Năm 2017 
 VND  VND 
Ngắn hạn    
Số dư đầu năm (613.825.243)  (613.825.243) 
Trích lập dự phòng -  - 
Hoàn nhập dự phòng 503.923.823  - 
    
Số dư cuối năm (109.901.420)  (613.825.243) 
Trong đó:    
- Phải thu của khách hàng (109.901.420)  (359.901.420) 
- Phải thu khác  -  (253.923.823) 
 

10. NỢ XẤU 
 

31/12/2018  01/01/2018 
VND  VND 

 

Giá gốc Giá tr ị có 
thể thu hồi 

 Giá gốc Giá tr ị có 
thể thu hồi 

      
Tổng giá trị các khoản phải thu quá hạn 
thanh toán  

109.901.420 -  613.825.243 - 

Ông Nguyễn Văn Thiết  - -  253.923.823 - 
Thời gian quá hạn: trên 03 năm      
Giá trị các khoản nợ phải thu quá hạn - -  253.923.823 - 
BQLDA xây dựng hạ tầng kỹ thuật 42.028.000 -  292.028.000 - 
Thời gian quá hạn: trên 03 năm      
Giá trị các khoản nợ phải thu quá hạn 42.028.000 -  292.028.000 - 
Các đối tượng khác 67.873.420 -  67.873.420 - 
 

11. HÀNG TỒN KHO 
 

31/12/2018  01/01/2018 
VND  VND 

 

Giá gốc Dự phòng  Giá gốc Dự phòng 
      

Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 1.018.481.777 -  1.018.481.777 - 
      
Cộng 1.018.481.777 -  1.018.481.777 - 
 

12. CHI PHÍ TR Ả TRƯỚC 
 
 31/12/2018  01/01/2018 
               VND  VND 
    
Dài hạn 421.302.104  156.612.189 
Công cụ, dụng cụ xuất dùng  10.562.148  21.705.371 
Chi phí sửa chữa nhà máy chế biến thủy sản 410.739.956  - 
Trang trí nội thất văn phòng làm việc tại TP. Hồ Chí Minh -  134.906.818 
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13. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH 
 Đơn vị tính: VND 

 Nhà cửa, 
vật kiến trúc 

 Máy móc, 
thiết bị 

Phương tiện 
vận tải, thiết 

bị truy ền dẫn 

 Tổng cộng 

NGUYÊN GIÁ     
Số dư tại 01/01/2018 1.001.923.753 636.363.636 1.097.168.992 2.735.456.381 
Tăng trong năm - 45.457.273 - 45.457.273 
Mua sắm - 45.457.273 - 45.457.273 
Giảm trong năm - - - - 
Số dư tại 31/12/2018 1.001.923.753 681.820.909 1.097.168.992 2.780.913.654 
GIÁ TR Ị HAO MÒN LU Ỹ KẾ     
Số dư tại 01/01/2018 637.332.785 328.125.006 1.097.168.992 2.062.626.783 
Tăng trong năm 50.096.184 88.539.150 - 138.635.334 
Khấu hao trong năm 50.096.184 88.539.150 - 138.635.334 
Giảm trong năm - - - - 
Số dư tại 31/12/2018 687.428.969 416.664.156 1.097.168.992 2.201.262.117 
GIÁ TR Ị CÒN LẠI     
Số dư tại 01/01/2018 364.590.968 308.238.630 - 672.829.598 
Số dư tại 31/12/2018 314.494.784 265.156.753 - 579.651.537 
 
Nguyên giá TSCĐ hữu hình đã khấu hao hết còn sử dụng tại 31/12/2018 là 1.097.168.992 VND (tại 
31/12/2017 là 1.097.168.992 VND). 
 
Nguyên giá và giá trị còn lại tại ngày 31/12/2018 của một số tài sản cố định tạm thời không sử dụng 
lần lượt là 636.363.636 VND và 228.693.174 VND (tại ngày 31/12/2017 là 636.363.636 VND và 
308.238.630 VND). 
 

14. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ Đơn vị tính: VND 
 01/01/2018  Tăng trong 

năm 
 Giảm trong 

năm 
 31/12/2018 

       
BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ CHO THUÊ        
Nguyên giá 14.251.562.687  -  -  14.251.562.687 
Nhà cửa, vật kiến trúc 14.251.562.687  -  -  14.251.562.687 
        

Giá tr ị hao mòn lũy kế  10.841.825.162  419.431.908  -  11.261.257.070 
Nhà cửa, vật kiến trúc 10.841.825.162  419.431.908  -  11.261.257.070 
        

Giá tr ị còn lại  3.409.737.525      2.990.305.617 
Nhà cửa, vật kiến trúc 3.409.737.525      2.990.305.617 
 
Nguyên giá của bất động sản đầu tư đã khấu hao hết cho thuê tại ngày 31/12/2018 và ngày 
31/12/2017 là 6.523.017.390 VND. 
 
Theo quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 05 - Bất động sản đầu tư, giá trị hợp lý của bất 
động sản đầu tư tại ngày kết thúc năm tài chính cần được trình bày. Tuy nhiên, Công ty hiện chưa xác 
định được giá trị hợp lý của các bất động sản đầu tư do chưa có điều kiện để thực hiện. 
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15. THUẾ VÀ CÁC KHO ẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC 
 

 01/01/2018  Số phải nộp 
trong năm 

 Số đã thực nộp 
trong năm 

 31/12/2018 

 VND  VND  VND  VND 
        
Thuế giá trị gia tăng 51.873.276  419.154.000  416.378.129  54.649.147 
Thuế thu nhập doanh nghiệp  (7.192.361)  -  -  (7.192.361) 
Thuế thu nhập cá nhân 6.954.437  20.234.341  27.188.778  - 
Thuế nhà đất, tiền thuê đất  1.632.056.875  803.913.652  2.435.970.527  - 
Phí, lệ phí và các khoản phải 
nộp khác 

-  182.304.394  182.304.394  - 

        
Cộng 1.683.692.227  1.425.606.387  3.061.841.828  47.456.786 
        
Trong đó:        
15.1 Phải thu 7.192.361      7.192.361 
15.2 Phải nộp 1.690.884.588      54.649.147 
 

16. CHI PHÍ PH ẢI TRẢ 
 

 31/12/2018  01/01/2018 
               VND  VND 
    
Ngắn hạn 797.977.407  797.977.407 
Phí bảo lãnh ước tính phải trả Tổng công ty Xây dựng 
Thủy lợi 4 đến 01/6/2015 

797.977.407  797.977.407 

 
17. DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN 
 

 31/12/2018  01/01/2018 
               VND  VND 
    
Ngắn hạn 105.000.000  105.000.000 
Doanh thu nhận trước về cho thuê văn phòng, nhà xưởng 105.000.000  105.000.000 
 

18. PHẢI TRẢ KHÁC 
 

 31/12/2018  01/01/2018 
               VND  VND 
    
Ngắn hạn 37.285.417  37.285.417 
Phải trả các đội xây lắp tiền thuế GTGT 34.612.463  34.612.463 
Cổ tức phải trả 2.672.954  2.672.954 
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19. VỐN CHỦ SỞ HỮU 
 

BẢNG ĐỐI CHIẾU BIẾN ĐỘNG CỦA VỐN CHỦ SỞ HỮU 
                        Đơn vị tính: VND 

 Vốn góp 
của chủ sở hữu 

Thặng dư 
vốn cổ phần 

Cổ phiếu 
quỹ 

Quỹ đầu tư 
phát tri ển 

LNST chưa 
phân phối 

Số đầu năm trước 10.820.000.000 2.705.242.440 (948.763.608) 336.283.327 (7.209.875.123) 
Tăng trong năm -   -   -   -   133.239.301 
Giảm trong năm -   -   -   -   - 
Số đầu năm nay 10.820.000.000 2.705.242.440 (948.763.608) 336.283.327 (7.076.635.822) 
Tăng trong năm - - - - 863.684.582 
Giảm trong năm - - - - - 
Số cuối năm nay 10.820.000.000 2.705.242.440 (948.763.608) 336.283.327 (6.212.951.240) 
 
CHI TIẾT VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU 

Đơn vị tính: VND 
  31/12/2018  01/01/2018 
 
 

 Tổng số Vốn cổ phần 
thường 

 Tổng số Vốn cổ phần 
thường 

Vốn góp của Nhà nước  976.320.000 976.320.000  976.320.000 976.320.000 
Vốn góp của các cổ đông khác  9.843.680.000 9.843.680.000  9.843.680.000 9.843.680.000 
       
Cộng  10.820.000.000 10.820.000.000  10.820.000.000 10.820.000.000 
 
GIAO DỊCH VỀ VỐN VỚI CÁC CHỦ SỞ HỮU VÀ CHIA CỔ TỨC, PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 
 
a. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Năm 2018  Năm 2017 

 VND  VND 
    

Số đầu năm (7.076.635.822)  (7.209.875.123) 
Tăng trong năm 863.684.582  133.239.301 
Lợi nhuận trong năm 863.684.582  133.239.301 
Giảm trong năm -  - 
    
Số cuối năm (6.212.951.240)  (7.076.635.822) 
 
b. Cổ phiếu 31/12/2018  01/01/2018 

 Cổ phiếu  Cổ phiếu 
    

Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 1.082.000  1.082.000 
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng 1.082.000  1.082.000 
Cổ phiếu phổ thông 1.082.000  1.082.000 
Số lượng cổ phiếu được mua lại 153.500  153.500 
Cổ phiếu phổ thông 153.500  153.500 
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 928.500  928.500 
Cổ phiếu phổ thông 928.500  928.500 
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (VND/cổ phiếu) 10.000  10.000 
 

20. CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 
 
Ngoại tệ các loại 31/12/2018  01/01/2018 
    Đô la Mỹ (USD) 137,57  137,57 
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21. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG C ẤP DỊCH VỤ 
 
 Năm 2018  Năm 2017 
 VND  VND 
    
Doanh thu cho thuê tài sản hoạt động 4.191.540.000  2.532.352.419 
    
Cộng 4.191.540.000  2.532.352.419 
  

22. GIÁ VỐN HÀNG BÁN 
 

 Năm 2018  Năm 2017 
 VND  VND 
    
Giá vốn cho thuê tài sản hoạt động 1.219.317.153  1.500.665.832 
    
Cộng 1.219.317.153  1.500.665.832 
 

23. DOANH THU HO ẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 
 

 Năm 2018  Năm 2017 
 VND  VND 
    
Lãi tiền gửi 202.566.539  310.078.950 
Lãi chênh lệch tỷ giá 67.409  -   
    
Cộng  202.633.948  310.078.950 
 

24. CHI PHÍ TÀI CHÍNH 
 
 Năm 2018  Năm 2017 
 VND  VND 
    
Lãi tiền vay 96.490.531  - 
Lỗ chênh lệch tỷ giá -  8.942    
    
Cộng  96.490.531  8.942 
 

25. CHI PHÍ QU ẢN LÝ DOANH NGHI ỆP 
 
 Năm 2018  Năm 2017 
 VND  VND 
    
Chi phí nhân viên quản lý 1.239.080.384  769.565.794 
Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi (503.923.823)  - 
Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp khác 558.308.604  672.244.680 
    
Cộng 1.293.465.165  1.441.810.474 
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26. CHI PHÍ KHÁC 

 Năm 2018  Năm 2017 
 VND  VND 
    
Khấu hao tài sản cố định không cần dùng 79.545.456  79.545.456 
Vốn góp hợp tác kinh doanh không được hoàn lại 130.000.000  - 
Phạt chậm nộp tiền thuê đất 182.304.394  - 
Tiền án phí 115.200.000  - 
Tiền phí bảo lãnh tạm ứng Hợp đồng gói thầu A4 414.166.667  - 
    
Cộng 921.216.517  79.545.456 
 

27. CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO Y ẾU TỐ 
 
 Năm 2018  Năm 2017 
 VND  VND 
    
Chi phí nhân công 1.234.580.384  769.565.794 
Chi phí khấu hao 558.067.242  469.528.092 
Chi phí dự phòng (503.923.823)  - 
Chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác 1.224.058.515  1.703.382.420 
    
Cộng 2.512.782.318  2.942.476.306 
 

28. CHI PHÍ THU Ế THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH 
 

 Năm 2018  Năm 2017 
 VND  VND 
    

Tổng lợi nhuận kế toán (1) 863.684.582  133.239.301 
Các khoản điều chỉnh tăng (2) 407.949.850  88.018.037 
Chi phí không phục vụ hoạt động kinh doanh 79.545.456  79.545.456 
Tiền phạt chậm nộp tiền thuê đất 182.304.394  - 
Vốn góp hợp tác kinh doanh không được hoàn lại 130.000.000  - 
Thu nhập của HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành 16.100.000  - 
Chi phí khác không được trừ -  8.472.581 
Các khoản điều chỉnh giảm (3) -  - 
Lỗ các năm trước chuyển sang (4) (1.271.634.432)  (221.257.338) 
Tổng lợi nhuận tính thuế (5)=(1)+(2)-(3)+(4) -  - 
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (6) 20%  20% 
    

Chi phí thuế TNDN hiện hành (7)=(5)*(6) -  - 
 

29. LÃI TRÊN C Ổ PHIẾU 
 
Lãi cơ bản trên cổ phiếu Năm 2018  Năm 2017 
 VND  VND 
    

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 863.684.582  133.239.301 
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ 
thông (1) 

863.684.582  133.239.301 

Số lượng bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông đang 
lưu hành trong kỳ (2) 

928.500  928.500 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (3)=(1)/(2) 930  143 
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Không có sự tác động của các công cụ trong tương lai có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu và pha 
loãng giá trị cổ phiếu nên không có dấu hiệu cho thấy lãi suy giảm trên cổ phiếu sẽ nhỏ hơn lãi cơ bản 
trên cổ phiếu. 
 

30. NỢ TIỀM TÀNG 
 
Theo Công văn số 331/CV-BTC-TCT ngày 09/5/2014 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 về việc 
phân bổ bảo lãnh tiền tạm ứng và phí bảo lãnh thực hiện Hợp đồng thi công số 58/HĐ-XD-HĐTP 
ngày 08/9/2011 giữa Công ty và Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4, Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 
4 đã thông báo cho Công ty để nhận nợ số phân bổ phí bảo lãnh tiền tạm ứng và bảo lãnh thực hiện 
hợp đồng trên cho thời gian từ ngày 19/7/2011 đến ngày 01/6/2015 với số tiền là 1.163.157.618 
VND. Hiện tại, Công ty xác định số phí bảo lãnh tiền tạm ứng và bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho 
thời gian từ ngày 19/7/2011 đến ngày 01/6/2015 phải trả Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 là 
797.977.407 VND. Chênh lệch giữa số liệu Công ty xác định và số liệu Tổng công ty Xây dựng Thủy 
lợi 4 thông báo là 365.180.211 VND đang được hai bên thương thảo để thống nhất. Theo đó, khoản 
này có thể sẽ là chi phí và nợ tiềm tàng của Công ty. 
 

31. CÁC KHOẢN CAM K ẾT 
 
Công ty được thuê đất tại khu công nghiệp Vĩnh Niệm - Quận Lê Chân - Thành phố Hải Phòng theo 
Hợp đồng thuê đất số 22/HĐ-TĐ ngày 16/01/2004 (diện tích 9.119,11m2) và Hợp đồng thuê đất số 
33/HĐ-TĐ ngày 24/5/2005 (diện tích 10.139,5m2) ký với bên cho thuê là Ủy ban nhân dân Thành phố 
Hải Phòng. Thời hạn thuê 50 năm kể từ ngày 01/8/2001 đến hết ngày 01/8/2051, số tiền thuê đất được 
thanh toán hàng năm theo thông báo của Chi cục Thuế Quận Lê Chân, giá đất theo quyết định của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hải Phòng, tiền thuê đất được thay đổi khi Nhà nước hoặc Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hải Phòng có quyết định thay đổi khung giá đất trên địa bàn thành phố. 
 

32. CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN NĂM 
 

Ban Giám đốc khẳng định rằng, theo nhận định của Ban Giám đốc, trên các khía cạnh trọng yếu, 
không có sự kiện bất thường nào xảy ra sau ngày kết thúc năm tài chính tại ngày 31/12/2018 làm ảnh 
hưởng đến tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 
kết thúc ngày 31/12/2018. 
 

33. CÔNG CỤ TÀI CHÍNH 
 
Các loại công cụ tài chính 
 
Chi tiết các chính sách kế toán chủ yếu và các phương pháp mà Công ty áp dụng (bao gồm các tiêu 
chí để ghi nhận, cơ sở xác định giá trị và cơ sở ghi nhận các khoản thu nhập và chi phí) đối với từng 
loại tài sản tài chính, nợ phải trả tài chính và công cụ vốn được trình bày tại thuyết minh số 4.21. 
 
 Giá tr ị ghi sổ  Giá tr ị ghi sổ 
 31/12/2018  01/01/2018 
 VND  VND 
Tài sản tài chính    
Tiền và các khoản tương đương tiền 200.933.343  1.304.792.320 
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 700.000.000  7.080.000.000 
Phải thu của khách hàng -  511.500.000 
Phải thu khác 90.588.718  349.589.576 
    
Cộng 991.522.061  9.245.881.896 
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 Giá tr ị ghi sổ  Giá tr ị ghi sổ 
 31/12/2018  01/01/2018 
 VND  VND 
Nợ tài chính    
Phải trả người bán -  20.900.000 
Chi phí phải trả 797.977.407  797.977.407 
Phải trả khác 2.672.954  2.672.954 
    
Cộng 800.650.361  821.550.361 
 
Công ty trình bày và thuyết minh về công cụ tài chính theo quy định của Thông tư số 210/2009/TT-
BTC ngày 06/11/2009 của Bộ Tài chính. Thông tư này hướng dẫn áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế 
về trình bày báo cáo tài chính và thuyết minh thông tin đối với công cụ tài chính nhưng không đưa ra 
hướng dẫn cụ thể cho việc đánh giá và ghi nhận công cụ tài chính theo giá trị hợp lý. Công ty đã trình 
bày giá trị hợp lý của công cụ tài chính theo hướng dẫn về thuyết minh báo cáo tài chính của Thông 
tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính tại một số thuyết minh ở phần trên. 
 
Mục tiêu quản lý rủi ro tài chính 
 
Các hoạt động của Công ty phải chịu rủi ro thị trường (bao gồm rủi ro tiền tệ và rủi ro lãi suất), rủi ro 
tín dụng và rủi ro thanh khoản. 
 
Ban Giám đốc chịu trách nhiệm đặt mục tiêu và các nguyên tắc cơ bản về quản lý rủi ro tài chính cho 
Công ty. Ban Giám đốc lập các chính sách chi tiết như nhận diện và đo lường rủi ro, hạn mức rủi ro 
và các chiến lược phòng ngừa rủi ro. Việc quản lý rủi ro tài chính được nhân sự thuộc bộ phận tài 
chính thực hiện. 
 
Các nhân sự thuộc bộ phận tài chính đo lường mức độ rủi ro thực tế so với hạn mức được đề ra và lập 
báo cáo thường xuyên để Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc xem xét. Thông tin trình bày sau đây là 
dựa trên thông tin mà Ban Giám đốc nhận được. 
 
• Rủi ro th ị trường 
 
Công ty không chịu rủi ro tiền tệ vì không có các giao dịch phát sinh bằng ngoại tệ và Công ty không 
chịu rủi ro lãi suất vì không có các khoản vay và nợ thuê tài chính phải chịu lãi. 
 
• Rủi ro tín dụng 
 
Chính sách của Công ty là chỉ giao dịch với các khách hàng có quá trình tín dụng tốt và thu được đủ 
tài sản đảm bảo phù hợp nhằm giảm rủi ro tín dụng. Đối với các tài sản tài chính khác, chính sách của 
Công ty là giao dịch với các tổ chức tài chính và các đối tác khác có xếp hạng tín nhiệm cao. 
 
Mức rủi ro tín dụng tối đa đối với mỗi nhóm tài sản tài chính bằng với giá trị ghi sổ của nhóm công 
cụ tài chính đó trên bảng cân đối kế toán. Các nhóm tài sản tài chính lớn của Công ty là tiền gửi ngân 
hàng (không kỳ hạn, có kỳ hạn), phải thu của khách hàng và phải thu khác. 
 
- Các tài sản tài chính không quá hạn cũng không bị giảm giá 
 
Tiền gửi ngân hàng không quá hạn cũng không bị giảm giá là các khoản tiền gửi chủ yếu tại các ngân 
hàng có xếp hạng tín nhiệm cao theo xác định của các cơ quan xếp hạng tín nhiệm quốc tế.  
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- Tài sản tài chính quá hạn hoặc giảm giá 
 

  31/12/2018  01/01/2018 
 VND  VND 
Tài sản tài chính quá hạn    
Quá hạn từ 03 năm trở lên 109.901.420  613.825.243 
    
Cộng 109.901.420  613.825.243 
 
Tài sản tài chính quá hạn (phải thu quá hạn) nêu trên đã được Công ty phòng ngừa rủi ro bằng cách 
trích lập dự phòng theo quy định tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài 
chính. Ngoài các khoản nêu trên, Công ty không có các nhóm tài sản tài chính quá hạn hoặc giảm giá 
khác. 
 
• Rủi ro thanh khoản 
 
Công ty không gặp khó khăn trong việc đáp ứng các nghĩa vụ gắn liền với các khoản nợ tài chính 
được thanh toán bằng cách giao tiền mặt hoặc một tài sản tài chính khác. 
 
Bảng dưới đây phân tích các khoản nợ tài chính phi phái sinh vào các nhóm đáo hạn có liên quan dựa 
trên kỳ hạn còn lại từ ngày lập bảng cân đối kế toán đến ngày đáo hạn theo hợp đồng. Các số tiền 
được trình bày trong bảng sau là các dòng tiền theo hợp đồng không chiết khấu. 
 
 Đến 1 năm  Trên 1 năm 
 VND  VND 
Tại 31/12/2018    
Chi phí phải trả 797.977.407  - 
Phải trả khác 2.672.954  - 
    
Cộng 800.650.361  - 
    
Tại 01/01/2018    
Phải trả người bán 20.900.000  - 
Chi phí phải trả 797.977.407  - 
Phải trả khác 2.672.954  - 
    
Cộng 821.550.361  - 

 
• Đo lường theo giá trị hợp lý 
 
Giá gốc trừ dự phòng (nếu có) đối với phải thu khách hàng, phải thu khác, phải trả người bán, chi phí 
phải trả, phải trả khác là gần bằng với giá trị hợp lý của chúng. 
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