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CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM Mẫu số: B01-DN

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

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020

(Áp dụng cho doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)
Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu
Thuyết 

minh
Số cuối năm Số đầu năm

1 3 4 5

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 54,173,377,305 13,430,259,415

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 32,829,691 106,192,876

1. Tiền V.01 32,829,691 106,192,876

2. Các khoản tương đương tiền

II. Đầu tư tài chính ngắn hạn V.02

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 54,138,275,288 13,307,022,145

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 43,132,351,287 1,570,107,157

2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 11,975,000,000 89,400,000

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 13,566,667 12,566,667

4. Phải thu theo tiến độ HĐXD 4,361,375,023 4,361,375,023

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Các khoản phải thu khác 633,359,119 13,250,950,106

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -5,977,376,808 -5,977,376,808

8. Tài sản thiếu chờ xử lý

IV. Hàng tồn kho

1. Hàng tồn kho V.04 297,401,567 297,401,567

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -297,401,567 -297,401,567

V. Tài sản ngắn hạn khác 2,272,326 17,044,394

1. Chi phí trả trước ngắn hạn 2,272,326 14,250,050

2. Thuế GTGT được khấu trừ

3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 2,794,344

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) 51,100,000 51,100,000

I. Các khoản phải thu dài hạn 51,100,000 51,100,000

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Trả trước cho người bán dài hạn

3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 51,100,000 51,100,000

4. Phải thu nội bộ dài hạn V.06

5. Phải thu về cho vay dài hạn

6. Phải thu dài hạn khác

7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

1. Tài sản cố định hữu hình V.08

- Nguyên giá 62,860,350 62,860,350

- Giá trị hao mòn lũy kế -62,860,350 -62,860,350

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

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. TSCĐ vô hình V.10

- Nguyên giá

Trang: 1/3
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Chỉ tiêu
Thuyết 

minh
Số cuối năm Số đầu năm

1 3 4 5

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư V.12

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

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

2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

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

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

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tài sản dài hạn khác

1. Chi phí trả trước dài hạn V.14

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại V.21

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

4. Tài sản dài hạn khác

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200) 54,224,477,305 13,481,359,415

NGUỒN VỐN

A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) 46,327,665,924 5,707,567,372

I. Nợ ngắn hạn 46,327,665,924 5,707,567,372

1. Phải trả người bán ngắn hạn 44,171,791,838 3,164,305,242

2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 1,588,007,754 1,588,007,754

3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước V.16 80,927,971 64,771,143

4. Phải trả người lao động 424,655,849

5. Chi phí phải trả ngắn hạn V.17

6. Phải trả nội bộ ngắn hạn

7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD

8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

9. Phải trả ngắn hạn khác V.18 486,938,361 465,827,384

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

11. Dự phòng phải trả ngắn hạn

12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

13. Quỹ bình ổn giá

14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Người mua trả tiền trước dài hạn

3. Chi phí phải trả dài hạn

4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

5. Phải trả nội bộ dài hạn V.19

6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

7. Phải trả dài hạn khác

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

9. Trái phiếu chuyển đổi

10. Cổ phiếu ưu đãi

11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả V.21

12. Dự phòng phải trả dài hạn

13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) 7,896,811,381 7,773,792,043

Trang: 2/3
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Chỉ tiêu
Thuyết 

minh
Số cuối năm Số đầu năm

1 3 4 5

I. Vốn chủ sở hữu V.22 7,896,811,381 7,773,792,043

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 20,000,000,000 20,000,000,000

- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 20,000,000,000 20,000,000,000

- Cổ phiếu ưu đãi

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển 146,866,588 146,866,588

9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -12,250,055,207 -12,373,074,545

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -10,639,079,092 -9,082,180,239

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này -1,610,976,115 -3,290,894,306

12. Nguồn vốn đầu tư XDCB

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

(Ký, họ tên, đóng dấu)

2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) 54,224,477,305 13,481,359,415

Nguyễn Tiến Đạt Nguyễn Tiến Đạt Lê Cảnh Toàn

Trang: 3/3

Lập, ngày ..... tháng ..... năm ........

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên)



Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam

Tầng 12, tòa nhà Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Năm nay Năm trước Năm nay  Năm trước

1 2 3 4 5 6 7

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 17 37,783,858,300 64,842,676,482 1,502,663,687

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 10 17 1,502,663,687

4. Giá vốn hàng bán 11 18 37,286,314,660 64,340,178,297 826,391,399

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) 20 497,543,640 147,061 502,498,185 676,272,288

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 19 61,320 147,061 114,124 1,208,884

7. Chi phí tài chính 22

- Trong đó: Chi phí lãi vay 23

8. Chi phí bán hàng 25

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 20 96,001,600 750,672,742 309,941,253 2,290,857,692

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 -22) – 25 – 26 30 401,603,360 (750,525,681) 192,671,056 (1,613,376,470)

11. Thu nhập khác 31 21 95,455,295

12. Chi phí khác 32 22 5,933,567 38,896,884 39,977,678

13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 (5,933,567) (38,896,884) 55,477,617

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 50 395,669,793 (750,525,681) 153,774,172 (1,557,898,853)

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 30,754,834 30,754,834

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52) 60 23 364,914,959 (750,525,681) 123,019,338 (1,557,898,853)

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 70 182 (375) 62 (779)

19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 71

Nguyễn Tiến Đạt Nguyễn Tiến Đạt

Người lập Kế toán trưởng                     Giám đốc

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2021

Lê Cảnh Toàn

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

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Mẫu số: B02-DN

Quý IV Lũy kế từ đầu năm
Chỉ tiêu

Mã 

số

Thuyết 

minh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 4 năm 2020

3



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM Mẫu số: B03-DN

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

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/12/2020

Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Kỳ này Kỳ trước

-11,893,883,351 -34,155,401,000

A B C 1 2

 I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh

-5,524,000

  1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 01 61,320 44,266,991,296

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

24,924,810,000 5,319,998,517

  3. Tiền chi trả cho người lao động 03 -157,935,537 -1,199,982,218

  4. Tiền lãi vay đã trả 04

7,432,781 382,585,166

  5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 05

  6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06

  7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 -12,865,619,651 -13,843,497,429

 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20

750

 II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

  1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 21

  2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 22

  3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23

  4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24

750

  5. Tiền chi vốn góp vào đơn vị khác 25

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

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

 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30

 III. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính

  1. Thu tiền từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31

  2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành 32

  3. Tiền thu từ đi vay 33

       Trong đó: - Tiền thu từ đi vay theo khế ước thông thường 33a

                       - Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường 33b

                       - Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi 33c

                       - Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả 33d

                       - Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng 

khoán
33e

  4. Tiền chi trả nợ gốc vay 34

       Trong đó: - Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường 34a

                       - Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường 34b

                       - Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi 34c

-1,593,338,633

                       - Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi 34d

                       - Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO 

chứng khoán
34e

  5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35

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

25,396,910 1,236,149,627

 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 -1,593,338,633

32,829,691 25,396,910

 Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50 7,432,781 -1,210,752,717

 Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

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

 Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70 VII.34

Lập, ngày ..... tháng ..... năm ........

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

Mẫu số B09-DN

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

1 . THÔNG TIN CHUNG

1.1 . Đặc điểm hoạt động của Công ty

Hình thức sở hữu vốn:

1.2 . Ngành nghề kinh doanh

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty bao gồm:

• Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;

• Kiểm tra và phân tích kỹ thuật;

• Chuẩn bị mặt bằng, lắp đặt hệ thống điện, cấp, thoát nước;

• Hoàn thiện công trình xây dựng.

Hoạt động kinh doanh chính: Tư vấn và thiết kế xây dựng; Thi công công trình, kỹ thuật khác.

1.3 . Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường

1.4 .
Ngoài Văn phòng Công ty, Công ty còn có một đơn vị thành viên trực thuộc sau:

STT
1 .

2 . CHẾ ĐỘ VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY

2.1 . Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND).

2.2 . Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

Chế độ kế toán áp dụng

Công ty Cổ phần tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam ( sau đây gọi chung là "Công ty") được thành lập tại Việt Nam theo

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0103020312 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 31 tháng

10 năm 2007; Đăng ký thay đổi mới nhất lần thứ 11 số 0102403985 ngày 31 tháng 05 năm 2019. 

Vốn điều lệ theo đăng ký là 20.000.000.000 VND tương ứng với 2.000.000 cổ phần với mệnh giá cổ phần là 10.000

VND.

Trụ sở chính của Văn phòng Công ty: Tầng 12, tòa nhà Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa,

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Tổng số nhân viên của Văn phòng Công ty tại ngày 30 tháng 09 năm 2019 là 8 người

Cổ phiếu của Văn phòng Công ty đã được niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã cổ phiếu là PPE.

Tầng 12, tòa nhà Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý IV năm 2020

Công ty áp dụng các Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Thông tư
200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 và các thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực Kế toán của Bộ tài

chính trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

• Hoạt động kiến trúc và tư vấn kĩ thuật có liên quan: thiết kế các nhà máy thủy điện, nhiệt điện, phong điện, cơ sở hạ
tầng và đường dây, trạm biến áp và xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kĩ thuật;

Cấu trúc doanh nghiệp: 

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

Chu kỳ hoạt động của Công ty là khoảng thời gian từ khi bắt đầu tư vấn, thiết kế cho đến khi kiểm định bàn giao cho 

khách hàng.

Tên đơn vị Địa chỉ
Trung tâm Tư vấn PVPE Số 302 Nguyễn Trãi, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà 

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

Hình thức kế toán áp dụng

3 .

3.1 . Tỷ giá hối đoái

3.2 .

3.3 .

3.4 .

3.5 . Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

3.6 .  Hàng tồn kho

3.7 .

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành.

Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện
chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

Công ty áp dụng hình thức kế toán Sổ nhật ký chung trên máy vi tính.

Các khoản phải thu
Các khoản phải thu được phản ánh theo giá trị ước tính có thể thu hồi sau khi đã trừ đi dự phòng cho các khoản phải thu

khó đòi. 

Dự phòng phải thu khó đòi được lập đối với những khoanrr nợ phải thu đã quá hạn thanh toán từ sáu tháng trở lên, hoặc

các khoản phải thu mà người nợ khó có khả năng thanh toán do bị thanh lý, phá sản hay các khó khăn tương tự, căn cứ
vào sự đánh giá của Ban Giám đốc.

Các nghiệp vụ phát sinh bằng tiền tệ khác với đồng tiền báo cáo được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh nghiệp vụ. 

Tài sản và nợ phải trả bằng tiền tệ có gốc ngoại tệ tại ngày của bảng cân đối kế toán lần lượt được quy đổi theo tỷ giá 

mua và tỷ giá bán ngoại tệ của ngân hàng thương mại nơi Công ty thường xuyên có giao dịch áp dụng tại ngày bảng cân 

đối kế toán. Các khoản ngoại tệ gửi ngân hàng tại ngày của bảng cân đối kế toán được quy đổi theo tỷ giá mua của chính 

ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản ngoại tệ. Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ việc quy đổi này được ghi nhận là thu nhập 

hoặc chi phí trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Ước tính kế toán
Việc lập các báo cáo tài chính phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý 

liên quan của Việt Nam yêu cầu Ban Giám đốc đưa ra các ước tính và giả định mà có ảnh hưởng tới tài sản công nợ trên 

báo cáo và việc trình bày các khoản tài sản và công nợ tiềm tàng tại ngày báo cáo cũng như doanh thu chi phí phát sinh 

trong giai đoạn báo cáo. Kết quả thực tế có thể khác so với số liệu ước tính.

Tiền và các khoản tương đương tiền
Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ và tiền gửi ngân hàng cũng như các 

khoản đầu tư ngắn hạn có tính thanh khoản cao và các khoản tiền ký quỹ, kỹ cược tại ngân hàng với 

kỳ hạn không quá 3 tháng.

Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng là khoản phải thu tương ứng với doanh thu của phần công việc đã hoàn 

thành trong kỳ(không phải hóa đơn), không phải chờ khách hàng xác nhận. Mà do Công ty tự lập và trong hợp đồng xây

dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch.

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang theo công trình:

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang theo công trình được phản ánh theo giá gốc trừ dự phòng các kho  ản lỗ hợp đồng. 

Các khoản trả trước

Các khoản trả trước được ghi nhận theo thực tế phát sinh bao gồm công cụ dụng cụ và các khoản chi phí trả trước phục 

vụ hoạt động kinh doanh của nhiều kỳ kế toán. Đối với công cụ, dụng cụ phân bổ được phân bổ vào Báo cáo kết quả hoạt 

động kinh doanh giữa niên độ tương ứng với thời gian không quá 3 năm đối với chi phí trả trước phân bổ theo thời hạn 

hợp đồng

Công ty căn cứ vào thời gian hợp đồng và thời gian phân bổ của từng loại chi phí để phân loại chi phí vào chi phí trả 

trước ngắn hạn, dài hạn và không thực hiện phân loại tại thời điểm báo cáo

Dự phòng các khoản lỗ hợp đồng được lập dựa vào đánh giá của ban giám đốc về giá trị hợp đồng đã thỏa thuận trừ đi 

các chi phí ước tính để hoàn thành dự án. Giá gốc bao gồm chi phí nhân công trực tiếp và các chi phí sản xuất chung đã 

được phân bổ cho các dự án đang thực hiện

Các báo cáo tài chính không nhằm mục đích trình bày tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu

chuyển tiền tệ phù hợp với các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận rộng rãi ở những quốc gia hoặc thể chế
ngoài nước CHXHCN Việt Nam. Hơn nữa, việc sử dụng báo cáo tài chính của Công ty không nhằm dành cho những đối

tượng không được biết về các nguyên tắc, thủ tục và thông lệ Việt Nam.

TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU
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3.8 . Tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định

- Phương tiện vận tải  6 năm

- Thiết bị văn phòng, dụng cụ quản lý 3 năm

3.9 . Ghi nhận doanh thu

Doanh thu cung cấp dịch vụ

-

-

-

-

Doanh thu hợp đồng xây dựng

3.10 . Thuế

Thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại và số thuế hoãn lại.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả được bù trừ khi công ty có quyền hợp pháp để bù trừ 

giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải nộp và khi các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ 

thuế thu nhập hoãn lại phải trả liên quan tới thuế thu nhập doanh nghiệp được quản lý vởi cùng một cơ quan thuế và 

Công ty có dự định thanh toán thuế thu nhập hiện hành trên cơ sở thuần.

Nợ thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả luôn được ghi nhận đầy đủ. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi 

nhận khi chắc chắn có thể được sử dụng bởi lợi nhuận tính thuế trong tương lai.

Thuế thu nhập hoãn lại được tính trên các khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và cơ sở tính thuế thu nhập của các khoản

mục tài sản hoặc công nợ trên báo cáo tài chính và được ghi nhận theo phương pháp bảng cân đối kế toán. Thuế thu nhập

hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để khấu trừ các khoản chênh lệch tạm

thời.

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả
được thanh toán. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ và chỉ
ghi vào vốn chủ sở hữu khi khoản thếu đó có liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu.

Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận ban đầu theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố
định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại. Khấu hao được

trích theo phương pháp đường thẳng.

Khấu hao tài sản cố định được trích theo phương pháp đường thẳng với thời gian khấu hao được ước tính như sau:

Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;

Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Báo cáo tình hình tài chính;

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

Khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng có thể được ước tính một cách đáng tin cậy, doanh thu và chi phí liên quan đến
hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành tại ngày kết thúc niên độ kế toán được tính bằng tỷ
lệ phần trăm giữa chi phí phát sinh của phần công việc đã hoàn thành tại ngày kết thúc niên độ kế toán so với tổng chi phí

dự toán của hợp đồng, ngoại trừ trường hợp chi phí này không tương đương với phần khối lượng xây lắp đã hoàn thành.

Khoản chi phí này có thể bao gồm các chi phí phụ thêm, các khoản bồi thường và chi thưởng thực hiện hợp đồng theo

thỏa thuận với khách hàng.

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường

hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều năm thì doanh thu được ghi nhận trong năm theo kết quả phần công việc
đã hoàn thành vào ngày lập Báo cáo tình hình tài chính của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định

khi thỏa mãn các điều kiện sau:

Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

Khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng không thể được ước tính một cách đáng tin cậy, doanh thu chỉ được ghi nhận

tương đương với chi phí của hợp đồng đã phát sinh mà việc được hoàn trả là tương đối chắc chắn.

Số thuế phải trả hiện tại được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm, Thu nhập chịu thuế khác với lợi nhuận thuần

được trình bày trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ vì thu nhập chịu thuế không bao gồm các khoản

thu nhập hay chi phí tính thuế hoặc được khấu trừ trong các năm khác (bao gồm cả lỗ mang sang, nếu có) và ngoài ra

không bao gồm các chỉ tiêu không chịu thuế hoặc không được khấu trừ. 
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3.11 . Các bên liên quan

Tài sản và nợ thuế thu nhập hoãn lại được tính, không chiết khấu, bằng thuế suất dự kiến áp dụng cho giai đoạn ghi nhận 

tương ứng, với điều kiện những tài sản và nợ thuế thu nhập này được thực hiện chắc chắn tại ngày bảng cân đối kế toán. 

Hầu hết những thay đổi của tài sản và nợ thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận như một phần của chi phí thuế trong báo 

cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Chỉ những thay đổi của tài sản và nợ thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến thay đổi giá 

trị những tài sản và nợ mà được tính trực tiếp vào nguồn vốn thì mới được ghi thẳng vào nguồn vốn.

Trong việc xem xét từng mối quan hệ của các bên liên quan để phục vụ cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính, Công

ty chú ý tới bản chất của mối quan hệ hơn là hình thức pháp lý của các quan hệ đó.

Các bên được coi là liên quan nếu bên đó có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong việc ra

quyết định về các chính sách tài chính và hoạt động. Các bên cũng được xem là bên liên quan nếu cùng chịu sự kiểm soát

chung hay chịu ảnh hưởng đáng kể chung. Các bên liên quan của Công ty bao gồm:
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