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I- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TÓAN  QUÝ  I /2018:  

 

CHỈ TIÊU MÃ 

SỐ 

TM 31/03/2018 01/01/2018 

1 2 3 4 5 

   A.Tài sản ngắn hạn  100   16,817,604,920 15,499,629,218 

   I. Tiền và các khoản  tương đương tiền  110   5,711,350,437 5,486,186,891 

    1. Tiền   111 4.1 3,211,350,437 1,986,186,891 

    2. Các khoản tương đương tiền   112   2,500,000,000 3,500,000,000 

   II. Đầu tư Tài Chính ngắn hạn   120 4.2        5,000,000,000        2,700,000,000  

    1. Chứng khoán kinh doanh 121       

    2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)   122       

    3.Đầu tư nắm giũ đến ngày đáo hạn   123   

        5,000,000,000  

         

2,700,000,000  

   III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 4.3  4,777,066,796 5,726,749,713 

    1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng   131 4.3.1 6,759,164,572 7,768,247,210 

    2. Trả trước cho người bán  ngắn hạn 132 4.4.1     

    3. Phải thu nội bộ  ngắn hạn 133       

    4. Phải thu theo tiến độ KH HĐXD   134       

    5. Phải thu về cho vay ngắn hạn   135   

             50,000,000  

              

50,000,000  

    6. Phải thu ngắn hạn khác  136 4.5.1 6,897,943,383 6,892,100,604 

    7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)   137  4.6 (8,930,041,159) (8,983,598,101) 

    8. Tài sản thiếu chờ xử lý   139       

   IV. Hàng tồn kho   140   
462,420,184 814,065,615 

    1. Hàng tồn kho   141 4.7 462,420,184 814,065,615 

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

   V. Tài sản ngắn hạn khác   150   866,767,503 772,626,999 

    1. Chi phí trả trước ngắn hạn   151 4.8.1 

197,126,683 

              

86,090,869  

    2. Thuế GTGT được khấu trừ  152  

  

               

2,154,540  

    3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 153 4.15.2 669,640,820 684,381,590 

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

    5. Tài sản ngắn hạn khác   155       

   B. Tài sản dài hạn   200   826,932,923 904,885,026 

   I. Các khoản phải thu dài hạn   210   0 0 

    1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 4.3.2      

    2. Trả trước cho người bán dài hạn 212  4.4.2     

    3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 213       

    4. Phải thu nội bộ dài hạn   214       

    5. Phải thu về cho vay dài hạn  215 4.5.2     

    6. Phải thu dài hạn khác  216       

    5. Dự phòng phải thu DH khó đòi   ( *) 219       

   II. Tài sản cố định   220   181,589,255 214,029,853 

    1. Tài sản cố định hữu hình   221 4.9 181,589,255 214,029,853 

    - Nguyên giá   222   
21,183,079,716 21,183,079,716 

   

  - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)   

 

223 

  

(21,001,490,461) (20,969,049,863) 
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    2. TSCĐ thuê tài chính   224   0 0 

    - Nguyên giá   225       

    - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)   226       

    3. TSCĐ vô hình   227 4.10 0 0 

    - Nguyên giá   228   108,436,107 108,436,107 

    - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)   229   (108,436,107) (108,436,107) 

   III. Bất động sản đầu tư   230 4.11 0 0 

    - Nguyên giá   231     6,211,957,943 

    - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)   232     (6,211,957,943) 

   IV. Tài sản dở dang dài hạn  240   0 0    

    1. Chi phí SX, kinh doanh dở dang dài hạn 241      

    1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 242       

   V. Đầu tư Tài Chính  dài hạn   250 4.12 0 0 

    1. Đầu tư vào công ty con   251       

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

           510,000,000  

            

510,000,000  

    3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác  253       

    4. DP đầu tư tài chính dài hạn (*) 254   (510,000,000) (510,000,000) 

    5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255       

   VI. Tài sản dài hạn khác   260   645,343,668 690,855,173 

    1. Chi phí trả trước dài hạn   261 4.8.2 645,343,668 690,855,173 

    2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại  262       

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

    3. Tài sản dài hạn khác   268       

    

*** Tổng cộng tài sản (270=100+200) 

 

270 

  
17,644,537,843 16,404,514,244 

   C- Nợ phải trả  300   2,873,197,459 1,993,692,690 

   I. Nợ ngắn hạn   310   
2,020,583,459 1,168,155,190 

    1. Phải trả người bán  ngắn hạn 311 4.13.1 200,361,474   

    2. Người mua trả tiền trước  ngắn hạn 312  4.14 

  

            

482,998,425  

    3. Thuế,các khoản phải nộp NN   313 4.15.1 1,753,361,403 671,179,459 

    4. Phải trả người lao động 314       

    5. Chi phí phải trả ngắn hạn  315  4.16 

             66,814,200  

              

13,977,306  

    6. Phải trả nội bộ  ngắn hạn 316       

    7. Phải trả theo tiến độ KH HĐXD   317       

    8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 318       

    9. Phải tra ngắn hạn khác   319 4.17.1 46,382   

  10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 320       

  11. Dự  phòng phải trả ngắn hạn  321       

  12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322      

  13. Quỹ bình ổn giá 323       

  14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 324       

   II. Nợ dài hạn   330   852,614,000 825,537,500 

    1. Phải trả người bán  dài hạn 331       

    2. Người mua trả tiền trước dài hạn   332       
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    3. Chi phí phải trả dài hạn  333       

    4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh  334       

    5. Phải trả nội bộ dài hạn   335       

    6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 336       

    7. Phải trả dài hạn khác 337 4.17.2 852,614,000 825,537,500 

    8. Vay và nợ thuê tài chính  dài hạn  338       

    9. Trái phiếu chuyển đổi  339       

  10. Cổ phiếu ưu đãi 340       

  11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 341       

  12. Dự phòng phải trả dài hạn  342       

  13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ  343       

   D. Vốn chủ sở hữu  400   14,771,340,384 14,410,821,554 

   I. Vốn chủ sở hữu   410  4.18 14,771,340,384 14,410,821,554 

    1. Vốn góp của chủ sở hữu   411  29,000,000,000 29,000,000,000 

       - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 411a   29,000,000,000 29,000,000,000 

       - Cổ phiếu ưu đãi 411b       

    2. Thặng dư vốn cổ phần   412       

    3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu   413       

    4. Vốn khác của chủ sỡ hữu 414       

    5. Cổ phiếu quỹ  (*) 415       

    6. Chênh lệch đánh giá lại Tài sản  416       

    7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái   417       

    8. Quỹ đầu tư phát triển   418  2,310,399,740 2,310,399,740 

    9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp lại doanh nghiệp 419       

 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu   420       

 11 . Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối   421  (16,539,059,356) (16,899,578,186) 

       - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 421a   (16,899,578,186) (17,300,705,103) 

       - LNST chưa phân phối kỳ này 421b              360,518,830  401,126,917  

 12 . Nguồn vốn đầu tư XDCB 421       

   II. Nguồn kinh phí và quỹ khác   430       

    1. Nguồn kinh phí   431       

    2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ   432       

  

  * Tổng cộng nguồn vốn  ( 430=300+400) 

 

430 

  
17,644,537,843 16,404,514,244 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
   

4

II- BÁO CÁO KẾT QỦA HỌAT ĐỘNG KINH DOANH – QUÝ I/2018 : 
 

  MÃ TM QUÍ  I 
Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 

này 

CHỈ TIÊU SỐ  Năm nay Năm trước Năm nay Năm trước 

  2 3 4 5 6 5 

             

1. Doanh  thu bán hàng & CCDV 01 5.1 
      

12,831,363,019  
      

14,654,952,257  
      

12,831,363,019  
        

14,654,952,257  

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 5.2  0  0  0 
                              

0   
3. Doanh thu thuần về bán hàng 
và cung cấp DV(10=01-03) 10   12,831,363,019 

      
14,654,952,257  12,831,363,019 

        
14,654,952,257  

4. Giá vốn hàng bán 11 5.3 
      

9,413,845,775  
      

11,468,684,935  
      

9,413,845,775  
        

11,468,684,935  
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và 
cung cấp  DV (20=10-11) 20  

        
3,417,517,244  

        
3,186,267,322  

        
3,417,517,244  

          
3,186,267,322  

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 5.4 
             

53,314,181  
             

47,646,135  
             

53,314,181  
               

47,646,135  

7. Chi phí tài chính 22 5.5 
             

2,982,009  
             

29,839,063  
             

2,982,009  
               

29,839,063  

- Trong đó : Chi phí lãi vay 23      

8. Chi phí bán  hàng 24 5.6.2 
           

565,739,399  
           

572,562,774  
           

565,739,399  
             

572,562,774  

9. Chi phí quản lý Doanh nghiệp 25 5.6.1 
        

2,541,592,097  
        

2,096,266,997  
        

2,541,592,097  
          

2,096,266,997  
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt 
động kinh doanh : 30  

           
360,517,920  

      
535,244,623  

           
360,517,920  

             
535,244,623  

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

11. Thu nhập khác 31 5.7              910  
             

22,610,677               910  
               

22,610,677  

12. Chi phí  khác 32 5.8                 
                      

2,489                        
                        

2,489  

13. Lợi nhuận khác ( 40=31-32) 40               910  
             

22,608,188               910  
               

22,608,188  
14. Tổng lợi nhuận kế toán  trước 
thuế  ( 50=30+40) 50  

           
360,518,830  

           
557,852,811  

           
360,518,830  

             
557,852,811  

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 5.9 0 0 0 0 

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52   0 0 0 0 
( 60=50-51)                                    

17.Lợi nhuận sau thuế thu nhập 
doanh nghiệp  ( 60=50-51) 60  

           
360,518,830 

           
557,852,811  

           
360,518,830 

             
557,852,811  

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 
19.Lãi suy giảm trên cổ phiếu 

70 
71  

 
124 

  

 
192 

  

 
124 

  

 
192 
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III- BÁO CÁO LUÂN CHUYỂN TIỀN TỆ - QUÝ I/2018 : 

 

CHỈ TIÊU MÃ 

SỐ 

TM QUÝ I  

NĂM NAY 

QUÝ I  

NĂM TRƢỚC 

1 2 3 4 5 

I- Lưu chuyển  tiền từ hoạt động kinh doanh:             

  1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp DV và doanh thu khác   01   14,129,155,355 13,663,655,822 

  2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng  hóa và dịch vụ   02   (4,748,339,700) (2,803,797,231) 

  3. Tiền đã trả cho ngươi lao động   03   (2,883,678,048) (3,090,838,500) 

  4. Tiền chi trả lãi vay   04       

  5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp   05       

  6. Tiền thu  khác từ hoạt động kinh doanh   06   843,998,075 1,167,344,798 

  6. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh   07   (4,849,199,998) (7,776,748,840) 

Lƣu chuyển tiền thuần từ hoạt động  kinh doanh   20   2,491,935,684  1,159,616,049  

           

II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư :             

  1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn 

khác :   21       

  2. Tiền thu  từ thanh lý, nhượng  bán TSCĐ và các  

TSDH khác   22       

  3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các  đơn vị 

khác   23       

  4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các 

đơn vị khác   24       

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

(2,300,000,000)   

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

  7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia   27   
              

33,227,862    

Lƣu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tƣ   30   (2,266,772,138) 0  

             

III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính:             

  1. Tiền thu  từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ 

SH   31         

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

của doanh nghiệp đã phát hành   32         

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

  4. Tiền chi trả nợ gốc vay   34         

  5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính   35       

  6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu   36         

Lƣu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính   40   0 0 

IV- Lƣu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)   50            225,163,546  1,159,616,049 

V- Tiền và tƣơng đƣơng tiền đầu kỳ   60   5,486,186,891 3,488,124,681 

Ảnh hưởng của thay đổi  tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ  61     

VI- Tiền và tƣơng đƣơng tiền cuối kỳ   70  5,711,350,437 4,647,740,730 
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IV- BÁO CÁO THUYẾT MINH TÀI CHÍNH – QUÝ  I/2018: 

 

1- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

 

Công ty cổ phần điện tử Bình Hòa thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký Doanh 

nghiệp  Công ty cổ phần – Mã số doanh nghiệp : 0303207317 đăng ký lần đầu ngày 07 tháng 02 năm 

2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 4  ngày 28 tháng 06 năm 2013  do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành 

phố Hồ Chí Minh cấp. 

 

Hoạt động chính của Công ty là:  

 

- Thiết kế, chế tạo, sản xuất, mua bán sản phẩm, thiết bị điện, điện tử, tin học viễn thông (kể cả 

phần cứng, phần mềm). 

- Sản xuất, mua bán máy điều hòa không khí, thiết bị hệ thống lạnh. 

- Thiết kế, sản xuất, mua bán các linh kiện, cụm linh kiện, chi tiết cho các thiết bị điện, điện tử, 

máy điều hòa không khí, hệ thống lạnh. 

- Kinh doanh nhà ở, cho thuê căn hộ, văn phòng, kho tàng, nhà xưởng, bến bãi. 

- Dịch vụ lắp đặt, bảo trì các thiết bị, hệ thống lạnh, mạng tin học, âm thanh, ánh sáng. 

- Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu dân cư. 

 

Công ty có trụ sở chính tại đường số 204 đường Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, 

Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

 

hoạt động

-

  

 

Theo giấy chứng nhận đăng ký giao dịch cổ phiếu số 88/TTGDHN-ĐKGD của Giám đốc Trung tâm 

giao dịch chứng khoán Hà Nội  ngày 19 tháng 12 năm 2006, cổ phiếu của Công ty đã được chấp 

thuận niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội theo các nội dung sau: 

 

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông; 

- Mã chứng khoán: VBH; 

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng; 

- Số lượng cổ phiếu: 2.900.000 cổ phiếu; 

- Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá: 29.000.000.000 đồng. 

 

Ngày 29 tháng 12 năm 2006, cổ phiếu của Công ty được chính thức giao dịch. 

 

Ngày 26 tháng 05 năm 2017, cổ phiếu của Công ty với mã chứng khoán “VBH” đã hủy niêm yết trên 

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội do kết quả hoạt động  sản xuất kinh doanh của Công ty bị lỗ 03 

năm liên tiếp (năm 2014, năm 2015 và năm 2016). 

 

Đến ngày 31 tháng 03 năm 2018, tổng số công nhân viên của Công ty là 232 người. 

 

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

 

Năm tài chính bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. 

 

Đơn vị tiền tệ được sử dụng trong kế toán là  Đồng Việt Nam (VND) do việc thu, chi chủ yếu được 

thực hiện bằng đơn vị tiền tệ VND .   

 

2. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 

 

Báo cáo tài chính được lập  và trình bày phù hợp với  Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo 

Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài Chính  và các chuẩn mực kế 

toán Việt Nam. 
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Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở kế tóan dồn tích 

Hình thức sổ kế toán áp dụng của Công ty là Nhật ký chung. 

 

3. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG 

 

3.1 Tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiền  

 

Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi ngân hàng (không kỳ hạn).  

 

Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không 

quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong chuyển 

đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo. 

 

3.2 Các giao dịch ngoại tệ 

 

Các nghiệp vụ phát sinh bằng đồng tiền khác ngoài VND được chuyển đổi thành VND theo tỷ giá 

thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Các khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh được ghi nhận vào 

chi phí hoặc doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ.. 

Tỷ giá sử dụng để đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại ngày kết thúc kỳ 

tài chính được  xác định theo nguyên tắc sau: 

• Đối với các khoản ngoại tệ gửi ngân hàng: tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng nơi Công ty 
mở tài khoản ngoại tệ. 

• Đối với các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được  phân loại là tài sản khác: tỷ giá mua 
ngoại tệ của Ngân hàng Ngoại thương Tp. Hồ Chí Minh.  

Đối với các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được  phân loại là nợ phải trả : tỷ giá bán ngoại 
tệ của Ngân hàng Ngoại thương Tp. Hồ Chí Minh.  

 

 

3.3 Hàng tồn kho  

 

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

được. 
 

Giá gốc hàng tồn kho được xác định như sau : 

•  Nguyên vật liệu, hàng hóa: bao gồm chi phí mua và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát 
sinh để có được  hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. 

•  Thành phẩm: bao gồm chi phí nguyên vật liệu, nhân công trực  tiếp và chi phí sản xuất 

chung có liên quan tiếp được  phân bổ dựa  trên mức  độ  hoạt động bình thường/chi  phí 

quyền sử dụng đất, các chi phí trực tiếp và các chi phí chung có liên quan phát sinh trong 

quá trình đầu tư xây dựng thành phẩm bất động sản. 

•  Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang: chỉ bao gồm chi phí nguyên vật liệu chính. 
 

Giá trị thuần có thể thực hiện được  là giá bán ước  tính của hàng tồn kho trong kỳ sản xuất, 

kinh doanh bình thường  trừ chi phí ước  tính để  hoàn thành và chi phí ước  tính cần thiết cho 

việc tiêu thụ chúng. 
 

Giá trị hàng tồn kho được  tính theo phương  pháp nhập trước,  xuất trước  và được  hạch toán 
theo phương pháp kê khai thường xuyên. 

 
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được  lập cho từng mặt hàng tồn kho có giá gốc lớn hơn giá trị 

thuần có thể thực hiện được.  Đối với dịch vụ cung cấp dở dang, việc lập dự phòng giảm giá được  

tính theo từng loại dịch vụ có mức giá riêng biệt. Tăng, giảm số dư dự phòng giảm giá hàng tồn 

kho cần phải trích lập tại ngày kết thúc năm tài chính được  ghi nhận vào giá vốn hàng bán. 

 

 

3.4 Tài sản cố định hữu hình 

 

Tài sản cố định hữu hình được phản ánh theo nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế. 
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Nguyên giá tài sản cố định (TSCĐ) bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc 

đưa TSCĐ vào hoạt động như dự kiến. Các chi phí mua sắm, nâng cấp và đổi mới TSCĐ được vốn 

hóa, ghi tăng nguyên giá tài sản cố định, các chi phí bảo trì, sửa chữa được tính vào kết quả hoạt động 

kinh doanh trong kỳ. Khi TSCĐ được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được 

xóa sổ và bất kỳ các khoản lãi lỗ nào phát sinh do thanh lý TSCĐ đều được hạch toán vào kết quả 

hoạt động kinh doanh. 

 

Khấu hao TSCĐ hữu hình được tính theo phương pháp đường thẳng, theo thời gian sử dụng ước tính 

của các tài sản như sau: 

 

Nhà cửa, vật kiến trúc 5 - 25 năm  

Máy móc thiết bị 3 - 7 năm  

Phương tiện vận tải 6 - 7 năm 

Dụng cụ quản lý 3 - 6 năm  

 

 

3.5 Tài sản cố định vô hình 

 

Phần mềm máy tính được ghi nhận như tài sản cố định vô hình, được phân bổ theo phương pháp 

đường thẳng trong thời gian 3 năm. 

 

 

3.6 Bất động sản đầu tƣ 

 

Bất động sản đầu tư bao gồm giá trị nhà kho và phân xưởng của Công ty được dùng cho thuê theo các 

hợp đồng thuê hoạt động. 

 

Khấu hao bất động sản đầu tư được tính theo phương pháp đường thẳng trong thời gian từ 5 đến 10 

năm. 

 

3.7 Đầu tƣ dài hạn 

 

Các khoản đầu tư dài hạn được ghi nhận theo giá gốc. 

 

3.8 Khoản phải thu  

 

Các khoản phải thu trình bày trong Báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ phải thu từ khách hàng của 

Công ty và các khoản phải thu khác trừ đi dự phòng nợ phải thu khó đòi. 

 

Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản phải thu không 

được khách hàng thanh toán phát sinh đối với số dư các khoản phải thu vào ngày kết thúc năm tài 

chính. 

 

3.9 Chi phí trả trƣớc dài hạn 

 

Chi phí trả trước dài hạn bao gồm chi phí công cụ dụng cụ, phí duy trì tên miền, phí duy trì mail, lưu 

trữ trang web,… Các chi phí này được phân bổ vào chi phí trong kỳ theo phương pháp đường thẳng 

trong thời gian từ 2 đến 5 năm kể từ khi phát sinh. 

 

3.10 Doanh thu 

 

Doanh thu bán hàng 

 

Doanh thu bán hàng được ghi nhận trên báo cáo kết quả kinh doanh khi được xác định tương đối chắc 

chắn, phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá đã được chuyển 

giao cho người mua và người mua đã chấp nhận thanh toán. Doanh thu sẽ không được ghi nhận nếu 
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như có những yếu tố không chắc chắn liên quan đến khả năng thu hồi các khoản phải thu hoặc liên 

quan đến khả năng hàng bán bị trả lại. 

 

Doanh thu cho thuê tài sản 
 

Doanh thu từ việc cho thuê tài sản theo các hợp đồng thuê hoạt động được ghi nhận vào kết quả hoạt 

động kinh doanh trong năm theo thời gian cho thuê. 

 

Doanh thu cung cấp dịch vụ 
 

Doanh thu cung cấp các dịch vụ được ghi nhận khi dịch vụ đã được hoàn thành. 

 

3.11 Doanh thu hoạt động tài chính 

 

Doanh thu tài chính bao gồm doanh thu từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn. 

 

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

 

Lợi nhuận được chia được ghi nhận khi các bên tham gia góp vốn được quyền nhận lợi nhuận từ việc 

góp vốn. 

 

 

4. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI 

KẾ TOÁN 

 
        
4.1 Tiền 

 31/03/2018 

VND 
 01/01/2018 

VND ND 

Tiền mặt tồn quỹ - VND 403.742.865  902.851.207 

Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn – VND 695.462.658  489.844.500 

Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn – USD 2.112.144.914  593.491.184 

Tương đương tiền gửi( tiền gửi kỳ hạn 1-3 tháng) 2.500.000.000  3.500.000.000 

 5.711.350.437  5.486.186.891 

 
                                             

4.2 Các khoản đầu tƣ tài chính 

  31/03/2018 

VND 

 01/01/2018 

VND 

 Giá gốc Giá trị ghi sổ Giá gốc Giá trị ghi sổ 

a-Chứng khoán KD     

b-Đầu tư nắm giữ đến ngày 

đáo hạn 
    

*-Ngắn hạn 5.000.000.000 5.000.000.000 2.700.000.000 2.700.000.000 

-Tiền gửi có kỳ hạn 06 

tháng 

5.000.000.000 5.000.000.000 2.700.000.000 2.700.000.000 

 

                                        

4.3 Phải thu khách hàng 

 31/03/2018 

VND 
 01/01/2018 

VND 

 

4.3.1   Phải thu khách hàng ngắn hạn  6.759.164.572  7.768.247.210 
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- Tohozince Co.,LTD 

- TDK Lambda Malaysia SDN BHD                              

  - Công ty CP Điện tử Thủ Đức  1 

  - Công ty Inquest 

  - Công ty TNHH Kiến Quang 

  - Công ty Nexus 

  - DNTN TM Ngân Long 

  - Công ty Điện & Điện tử TCL 

  - Công ty CP TM DV Bình Minh 

  - Huỳnh Anh Hiệp 

  - Công ty TNHH MTV Ứng dụng KT & SX 

  - Các khoản phải thu khách hàng khác  

 

1.946.058.424 

350.208.021 

668.679.020 

 

2.671.677.540 

445.404.705 

                   97.369.095 

99.375.581 

318.131.651 

112.217.200 

 

50.043.335 

 2.021.656.441 

772.604.067 

668.679.020 

53.556.942 

2.671.677.540 

598.566.558 

                   97.369.095 

360.514.358 

318.131.651 

99.570.400 

89.160.000 

16.761.138 

4.3.2   Phải thu khách hàng dài hạn 0  0 

 

 

   

 

4.4 Trả trƣớc cho ngƣời bán  

   

 

 31/03/2018 

VND 
 01/01/2018 

VND 

 

 

 Giá trị   Dự phòng Giá trị   Dự phòng 

  4.4.1   Trả trước cho người 

bán  ngắn hạn 

0 0 0 0 

4.4.2   Trả trước cho người 

bán  dài  hạn 

0 0 0 0 

 

 

    

 31/03/2018 

VND 
 01/01/2018 

VND  

 

 

 Giá trị   Dự phòng Giá trị   Dự phòng 

4.5 Phải thu khác 

 

6.897.943.383 (6.719.188.518) 6.892.100.604 (6.719.188.518) 

4.5.1 -  Ngắn hạn 6.897.943.383 (6.719.188.518) 6.892.100.604 (6.719.188.518) 

*- Trả trước cho người bán NH : 

- DN TN TM Ngân Long 

- Công ty TNHH Kiến Quang 

*- Phải thu các bên khác: 

- Phải thu tiền ốm đau, BHXH 

- Chi tạm ứng 

- Các khoản chi hộ 

*- Phải thu các bên liên quan : 

- Công ty CP Đầu tư & ƯD Mới 

 

4.770.029.600 

2.570.029.600 

2.200.000.000 

178.754.865 

66.459.993 

50.000.000 

62.294.872 

1.949.158.918 

1.949.158.918 

 

(4.770.029.600) 

(2.570.029.600) 

 (2.200.000.000) 

 

 

 

 

(1.949.158.918) 

(1.949.158.918) 

4.770.029.600 

2.570.029.600 

2.200.000.000 

172.912.086 

85.668.540 

 

87.243.546 

1.949.158.918 

1.949.158.918 

 

(4.770.029.600) 

(2.570.029.600) 

 (2.200.000.000) 

 

 

 

 

(1.949.158.918) 

(1.949.158.918) 

4.5.2   Phải thu khách hàng dài hạn  

0 

  

0 

 

- Các khoản chi hộ 

- Phải thu khác  
 

0 
  

0 
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4.6 Nợ quá hạn & Dự phòng phải thu khó đòi: 

 

  31/03/2018 

VND 

  

 Giá gốc   Quá hạn Dự phòng   Giá trị hợp lý 

a/ Phải thu khách hàng : 

- Công ty CP Điện tử Thủ Đức 

-  Huỳnh Anh Hiệp 

- Công ty CP TM DV Bình Minh 

- DNTN TM Ngân Long ( Thuê nhà)  

- Công ty TNHH Kiến Quang 

 

b/Trả trước cho người bán : 

-- DNTN TM Ngân Long   

-Công ty TNHH Kiến Quang  

c/ Phải thu khác : 

- Công ty CP ĐT ƯD CNM  

 

3.868.074.506 

668.679.020 

112.217.200 

318.131.651 

97.369.095 

2.671.677.540 

 

4.770.029.600 

2.570.029.600 

2.200.000.000 

1.949.158.918 

1.949.158.918 

 

3.828.433.706 

668.679.020 

72.576.400 

318.131.651 

97.369.095 

2.671.677.540 

 

4.770.029.600 

2.570.029.600 

2.200.000.000 

1.949.158.918 

1.949.158.918 

 

2.210.852.641 

517.920.346 

29.809.640 

269.819.894 

57.463.991 

1.335.838.770 

 

4.770.029.600 

2.570.029.600 

2.200.000.000 

1.949.158.918 

1.949.158.918 

 

1.657.221.865 

150.758.674 

82.407.560 

48.311.757 

39.905.104 

1.335.838.770 

 

0 

0 

0 

0 

0 

 

Tổng cộng : 

 

10.587.263.024 

 

10.547.622.224 8.930.041.159 

 

1.657.221.865 

 

 

4.7 Hàng tồn kho 

 

 31/03/2018 

VND 
 01/01/2018 

VND 

Nguyên vật liệu  145.529.591  650.220.901 

Công cụ, dụng cụ 150.931.304  90.539.911 

Sản phẩm dỡ dang    

Thành phẩm 165.959.289  73.304.803 

Cộng giá gốc hàng tồn kho 462.420.184  814.065.615 

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho     

  462.420.184  814.065.615 

 

4.8 Chi phí trả trƣớc : 

 

 31/03/2018 

VND 
 01/01/2018 

VND 

4.8.1 - Ngắn  hạn ( Chi tiết theo từng khoản mục)  

Công cụ, dụng cụ 

Chi phí thuê đất, mua bảo hiểm,khác 

 

 

4.8.2 -   Dài   hạn 

Phí duy tri tên miền, lưu trữ trang Web, chữ ký số 

Chi phí hệ thống báo cháy 

Phần mềm Microsoft 

Sửa chửa lớn, nâng cấp máy biến thế 

197.126.683 

39.302.402 

157.824.281 

 

 

645.343.668 

26.106.296 

 

63.060.000 

556.177.372  

86.090.869 

27.015.871 

59.074.998 

 

 

690.855.173 

30.362.798 

4.785.414 

94.590.000 

561.116.961  
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4.9 Tăng giảm tài sản cố định hữu hình  

 

  Nhà cửa,  

vật kiến trúc 

Máy móc 

 thiết bị 

Phƣơng tiện 

 vận tải 

Thiết bị  

văn phòng 

        Cộng 

 VND VND VND VND VND 

Nguyên giá      

Số dư đầu kỳ 
16.566.587.624 

 

1.420.974.155 

 

2.075.327.551 

  

1.120.190.386 

 

21.183.079.716 

 

Tăng trong kỳ      

Gĩam trong kỳ      

Số dư cuối kỳ 
16.566.587.624 

 

1.420.974.155 

 

2.075.327.551 

  

1.120.190.386 

 

21.183.079.716 

 

Hao mòn lũy kế      

Số dư đầu kỳ 16.411.985.526 1.420.974.155 2.031.173.896 1.104.916.286 20.969.049.863 

Khấu hao trong 

kỳ 14.802.098 0 13.246.000 4.392.500 49.956.810 

Gĩam trong kỳ      

Số dư cuối kỳ 16.426.787.624 1.420.974.155 2.044.419.896 1.109.308.786 21.001.490.461 

Giá trị còn lại      

Số dư đầu kỳ 154.602.098 0 44.153.655 15.274.100 214.029.853 

Số dư cuối kỳ 139.800.000 0 30.907.655 10.881.600 181.589.255 

 

4.10 Tăng giảm tài sản cố định vô hình    

 

 

 Bản quyền hệ 

điều hành 

Microsoft 

 Phần mềm 

quản lý  

Vật tư 

 Cộng 

  VND  VND  VND 

Nguyên giá       

Số dư đầu kỳ  108.436.107  0  108.436.107 

Số dư cuối kỳ  108.436.107  0  108.436.107 

Giá trị hao mòn lũy kế       

Số dư đầu kỳ  108.436.107  0  108.436.107 

Khấu hao trong kỳ       

Số dư cuối kỳ  108.436.107  0  108.436.107 

Giá trị còn lại       

Số dư đầu kỳ  0  0  0 

Số dư cuối kỳ  0  0  0 

 

4.11 Tăng giảm bất động sản đầu tƣ    

 
 Nhà cửa  Cộng 

  VND  VND 

Nguyên giá     

Số dư đầu kỳ  6.211.957.943  6.211.957.943 

Tăng trong kỳ     

Số dư cuối kỳ  6.211.957.943  6.211.957.943 

Giá trị hao mòn lũy kế     

Số dư đầu kỳ  6.211.957.943  6.211.957.943 

Khấu hao trong kỳ     

Số dư cuối kỳ  6.211.957.943  6.211.957.943 

Giá trị còn lại     

Số dư đầu kỳ 
 

0  0 

Số dư cuối kỳ 

 

0  0 
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4.12 Càc khoản đầu tƣ tài chính :   31/03/2018              01/01/2018  

                VND                     VND 

Giá gốc          Dự phòng           Giá trị hợp lý      Giá gốc      Giá trị hợp lý 

 

- Đầu tư vào Công ty LD, LK      

Công ty CP TM DV Bình Minh  510.000.000    (510.000.000)                     0     510.000.000               0                             

 

                                    

510.000.000    (510.000.000)  

   

                

                0 

 

510.000.000 

                                     

           

          0                                     

 

4.13  Phải trả ngƣời bán : 

 31/03/2018 

VND 
 01/01/2018 

VND 

 

 

 Giá trị Số có khả 

năng trả nợ 

Giá trị Số có khả năng 

trả nợ 

4.13.1 Các khoản  Phải trả cho người 

bán  ngắn hạn 

200.361.474 200.361.474 0 

 

0 

 

-- Phải trả cho các khách hàng khác 200.361.474 200.361.474   

 

4.14  Ngƣời mua trả tiền trƣớc : 

 

 

 31/03/2018 

VND 
 01/01/2018 

VND 

 

 

 Giá trị Số có khả 

năng trả nợ 

Giá trị Số có khả năng 

trả nợ 

4.14.1 Người mua trả tiền  trước   

ngắn hạn 

0 0 482.998.425 482.998.425 

 - Công ty Điện & Điện tử TCL(VN)  

 

0 0 482.998.425 482.998.425 

 

 

4.15  Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nƣớc 

 

 Số đầu quý Số phải nộp 

trong quý 

Số đã thực  nộp 

trong quý 

Số cuối quý 

4.15.1– Phải nộp: 

-Thuế TNCN 

-Thuế GTGT đầu ra 

-Thuế GTGT hàng NK 

-Tiền thuê đất 

-Thuế môn bài 

-Thuế nhập khẩu 

-Thuế TNDN 

 

671.179.459 

 

 

 

671.179.459 

1.561.486.900 

15.834.567 

224.741.253 

276.848.850 

1.040.062.230 

4.000.000 

 

 

479.304.956 

14.994.567 

183.461.539 

276.848.850 

 

4.000.000 

 

1.753.361.403 

840.000 

41.279.714 

 

1.711.241.689 

 

 

4.15.2– Phải thu: 

-  Thuế TNDN 

-  Tiền thuê đất SD phi NN 

- Thuế nhập khẩu 

684.381.590 

652.355.907 

32.025.683 

 

100.447.791 

 

18.681.648 

81.766.143 

85.707.021 

 

 

85.707.021 

 

669.640.820 

652.355.907 

13.344.035 

3.940.878 
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4.16 Chi phí phải trả ngắn hạn : 

 

 31/03/2018 

                 VND 

66.814.200 

 01/01/2018 

VND 

13.977.306 

Chi phí  xuất, nhập  hàng 

  Lệ phí HQ 

  Chi phí thù lao HĐQT & Ban Điều hành 

Chi phí khác 

 

 

 

28.000.000 

38.814.200 

  

13.217.306 

760.000 

 

 

 

4.17 Các khoản phải trả khác : 

 

 

 

4.17.1 Ngắn hạn : 

31/12/2018 

                  VND 

46.382 

 01/01/2018 

VND 

0 

 

- Bảo hiểm y tế 

 

46.382 

  

0 

 

4.17.2 Dài  hạn : 

Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn 

 

 

852.614.000 

852.614.000 

 

825.537.500 

825.537.500 

 

4.18 Bảng biến động vốn chủ sở hữu : 

 

 Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu 

 

 Vốn chủ sở hữu Thặng 

dư 

vốn 

CP 

Quyền 

chọn 

chuyển 

đổi trái 

phiếu 

Vốn 

khác 

của 

CSH 

Chênh 

lệch 

đánh 

gía lại 

TS 

Chênh 

lệch tỷ 

giá 

LNST 

chưa 

PP và 

các 

quỹ 

Các 

khoản 

mục 

khác 

Cộng 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SỐ DƢ ĐẦU NĂM 

TRƢỚC: 

-Tăng vốn trong năm 

trước 

-Lỗ trong năm trước 

-Tăng khác 

-Giảm vốn trong 

năm trước 

-Lãi trong năm trước 

- Giảm khác   

 

14.009.694.637 

 

 

 

 

 

 

 

401.126.917 

       14.009.694.637 

 

 

 

 

 

 

 

401.126.917 

 

SỐ DƢ ĐẦU NĂM 

NAY 

14.410.821.554        14.410.821.554 

-Tăng vốn trong năm 

nay 

-Lãi trong năm nay 

-Tăng khác 

-Giảm vốn trong 

năm nay 

- Lãi  trong năm nay 

- Giảm khác   

 

 

 

 

 

 

 

360.518.830 

 

        

 

 

 

 

 

360.518.830 

 

 

SỐ DƢ CUỐI QUÝ 

NÀY 

14.771.340.384        14.771.340.384 
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Theo giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp  Công ty cổ phần – Mã số doanh nghiệp : 0303207317 

đăng ký lần đầu ngày 07 tháng 02 năm 2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 4  ngày 28 tháng 06 năm 

2013  do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, vốn điều  lệ là 29.000.000.000 đồng 

được chia thành 2.900.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, chi tiết như sau: 

 

Cổ đông sáng lập  1.604.798 cổ phần  Chiếm 55,34% 

- Tổng Công ty điện tử tin học Việt Nam  1.479.000 cổ phần    

- Ông Nguyễn Thế Mạnh  118.198 cổ phần    

- Ông Nguyễn Văn Thành  7.600 cổ phần    

Cổ đông khác  1.295.202 cổ phần  Chiếm 44,66% 

 

Cổ phiếu phổ thông 

 31/03/2018 

 
 01/01/2018 

Số lƣợng cổ phiếu đƣợc phép phát hành 2.900.000  2.900.000 

Số lƣợng cổ phiếu đã phát hành 2.900.000  2.900.000 

 Cổ phiếu phổ thông 2.900.000  2.900.000 

Cổ phiếu ưu đãi -  - 

Số lƣợng cổ phiếu đang lƣu hành 2.900.000  2.900.000 

 Cổ phiếu phổ thông 2.900.000  2.900.000 

  

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

 

 

4.19 Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán : 

 

 31/03/2018 

VND 
 01/01/2018 

VND 

a/ Ngoại tệ  (USD) 92,995.78  26,185.36 

b/ Nợ khó đòi đã xử lý 30.303.500  30.303.500 
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5 THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT 

QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH : 
 

5.1 Doanh thu : 
 

 
Quý I/ 2018 

VND  
 Quý I/ 2017 

VND 

a/ Doanh thu Công ty :    

Doanh thu trong nước 3.791.647.672  4.079.042.874 

Doanh thu Xuất khẩu 5.317.882.395  7.234.262.081 

Doanh thu khác 3.657.000.039  3.241.442.622 

Doanh thu bán vật tư 64.832.943  100.204.680 

    

Doanh thu thuần bán hàng hóa và dịch vụ 12.831.363.019  14.654.952.257 

    
 

 b/ Doanh thu đối với Bên liên quan : 
     

 -Công ty CP TM DV Bình Minh                                                  2.508.000                 2.808.000 
 

5.2 Các khoản giảm trừ doanh thu : 

 Quý I/ 2018 

VND  
 Quý I/ 2017 

VND 

 Trong dó : 

Chiết khấu thương mại 

Giảm giá hàng bán 

Hàng bán bị trả lại 

 0 

 

 0 

 

5.3 Giá vốn hàng bán : 

 

 

 

 

 

Quý I/ 2018 

VND  
 Quý I/ 2017 

VND 

Giá vốn bán thành phẩm 8.478.021.631  10.096.898.601 

- Nội địa 3.579.639.675  3.941.078.732 

- Xuất khẩu 4.898.381.956  6.155.819.869 

Giá vốn kinh doanh khác 913.421.926  1.327.070.802 

Giá vốn bán vật tư 22.402.218  44.715.532 

    

 9.413.845.775  11.468.684.935 
 

5.4 Doanh thu hoạt động tài chính : 

 Quý I/ 2018 

VND  
 Quý I/ 2017 

VND 

Lãi tiền gửi ngân hàng 33.227.862  11.964.184 

Lãi chênh lệch tỷ giá thanh toán 20.086.319  35.681.951 

Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện    

 53.314.181  47.646.135 

5.5 Chi phí hoạt động tài chính : 

 

 Quý I/ 2018 

VND  
 Quý I/ 2017 

VND 

Chi phí lãi vay    

Lỗ chênh lệch tỷ giá thanh toán 2.982.009  29.839.063 

 2.982.009  29.839.063 



5.6 Chi phi bfn hing vh quin lf doanh nghiGp :

5.6.1 Circ kho6n CPQLDN phr{t sinh trong kj,:
Chi phi nh6n vi6n
Chi phi thi lao HDQT & BKS
Chi phi dddilng vdn phdng
Chi phi khiu hao
Ti6n thu6 d6t
Thui5, phi vd 16 phi
Chi phi kh6c
Chi phi DU phdng No phii thu kh6 ddi

5.6.2 Chi phi b6n hdng phSt sinh trong k)

Chi phi vat liQu bao bi
Chi phi xudt hdng

Chi phi quing c5o, hoa h6ng m6i gi6i
Chi phi kh6c

5.7 Thu nhflp khfc :

Thu kh6c

5.8 Chi phi khfc :

Chi phi kh6c

5.9 Chi phi thu6 thu nhfp doanh nghiQp hiQn hirnh :

Loi nhu6n tru6'c thu6
Di6u chinh tFngl(gihm) lgi nhu4n
Thu nh$p chiu thu6 thu nhfp doanh nghiQp

ThuO suAt thu6 thu nhfp doanh nghiQp
Thu6 thu nhfp doanh nghiGp (TNDN)
Chi phf thu6 TNDN hiQn hinh

KE TOAN TRUOI.{G
inh, ngdy 16 thdng 04 ndm 2018

\M DOC

Quf U 2018
\TND

1.410.957.011
97.105.000
80.843.210
15.146.000

554.t02.630
52.313.072

384.622.056
(-)s3.ss6.e42

2.541.592.097

Quy A 20fi
VND

1.31 1.078.680

s3.337 .386
15.146.000

151.658.700
52.629.183

5t2.4t7.048

2.096.266.997

465.951.453
97.244.746

2.543.200

478.163.193
93.250.622

1.148.959
565.739.399 572.562.774

Quf V 2018
\TND

910

Quy U 2017
,trND

22.6t0.671 .

910 22.610.677

Quf U 2018
\TND

Quy A 20fi
\TND

2.489

Q$ A 20fi
VND

360.s18.830

Qu! a 20fi
\TND

557.852.811

l\*= fficr;l G

6\*
cOuc rv'
cdeHAP
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