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C6NG TY eo PHAN nffip DA. NANG
Dia chi : DUOng Ta Quang BIm, KCN Lien Chieu, m. Nang

BAo CAO KET QuA HO~ T D()NG KINH DOANH
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CONG TY eo PH AN THEP DA NANG

BAo cAn LW 'CHUYENTIEN T~
(THEO PHVONG PHA.P GIA.N TIEP)

QV\' 3 NAM 2015
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CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG         Mẫu số: B09 - DN 
Địa chỉ: Đường Tạ Quang Bửu, Khu Công Nghiệp Liên Chiểu, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng 
 
 
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
QUÝ 03 NĂM 2015 
 
I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 

1. Hình thức sở hữu vốn 

Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng (gọi tắt là "Công ty") là Công ty cổ phần được chuyển đổi từ 
doanh nghiệp Nhà nước – Công ty Thép Đà Nẵng thuộc Tổng Công ty Thép Việt Nam theo quyết 
định số 690/QĐ-BCN ngày 24 tháng 03 năm 2006 của Bộ Công nghiệp. 

Tổng vốn điều lệ của Công ty ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế gần 
nhất ngày 25 tháng 7 năm 2012 là: 216.000.000.000 VND. Tương đương 21.600.000 cổ phần, 
mệnh giá một cổ phần là 10.000 VND.  

Trụ sở giao dịch và nhà máy của Công ty đóng tại Đường Tạ Quang Bửu, Khu công nghiệp Liên 
Chiểu, phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. 

2. Lĩnh vực kinh doanh 

Sản xuất, Thương mại. 

3. Ngành nghề kinh doanh 

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là: 

-  Sản xuất, kinh doanh: phôi thép, thép xây dựng các loại, tôn mạ màu, xà gồ lưới thép, thép chế 
tạo thông dụng, các chi tiết gang thép, các loại khí công nghiệp; 

-  Đại lý, kinh doanh mua bán vật tư, nguyên vật liệu; 

-  Gia công, chế tạo các chi tiết gang thép; 

- Xuất nhập khẩu các sản phẩm thép, vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu và trang thiết bị phục vụ sản 
xuất và kinh doanh thép, sản xuất và kinh doanh khí oxy y tế. 

II. KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 

1. Kỳ kế toán năm 

Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm. 

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán tại Công ty là Đồng Việt Nam (VND). 

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 

1. Chế độ kế toán áp dụng 

Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, ban hành kèm theo Quyết định 
15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính và các sửa đổi bổ sung được ban hành kèm 
theo có liên quan.  



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

Chúng tôi đã thực hiện công việc kế toán theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định 
pháp lý có liên quan. Báo cáo tài chính đã được trình bày một cách trung thực và hợp lý tình hình 
tài chính, kết quả kinh doanh và luồng tiền của doanh nghiệp. 

Việc lựa chọn số liệu và thông tin phải trình bày trong Thuyết minh báo cáo tài chính được thực 
hiện theo nguyên tắc trọng yếu quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 21-Trình bày báo cáo 
tài chính.  

3.   Hình thức kế toán áp dụng 

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

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG 

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

Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ và tiền gửi ngân hàng. Các khoản tương đương tiền bao gồm các 
khoản đầu tư ngắn hạn (không quá 3 tháng), có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền 
xác định và ít rủi ro trong việc chuyển đổi thành tiền. 

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho 

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc trừ (-) dự phòng giảm giá và dự phòng cho hàng tồn kho 
lỗi thời, mất phẩm chất. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao 
động trực tiếp và chi phí sản xuất chung, nếu có, để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái 
hiện tại. 

Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: phương pháp bình quân gia quyền. 
Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: phương pháp kê khai thường xuyên. 

Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập cho 
hàng lỗi thời, hư hỏng, kém phẩm chất mà giá gốc của chúng cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện 
được tại thời điểm kết thúc niên độ. Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho được xác 
định bằng giá bán ước tính trừ các chi phí để hoàn thành, cùng chi phí bán hàng và phân phối phát 
sinh. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho là số chênh lệch giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực 
hiện được của chúng.  

3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ 

Nguyên tắc ghi nhận Tài sản cố định hữu hình 

Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ (-) giá trị hao mòn luỹ kế. 

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình là toàn bộ chi phí doanh nghiệp phải bỏ ra để có được tài sản 
cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng theo dự tính. Các chi phí 
phát sinh sau ngày ghi nhận ban đầu được tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các khoản chi phí 
này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản. Chi phí phát sinh khi ghi 
nhận chi phí ban đầu không thoả mãn điều kiện này thì được ghi nhận vào chi phí trong kỳ. Xác 
định nguyên giá trong một số trường hợp sau đây: 

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do các nhà thầu xây dựng bao gồm giá trị công trình hoàn 
thành bàn giao, các chi phí liên quan trực tiếp khác. 
Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do tự làm, tự xây dựng bao gồm chi phí xây dựng, chi phí sản 
xuất thực tế phát sinh cộng chi phí lắp đặt và chạy thử. 



Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu 
dụng ước tính của tài sản. Thời gian hữu dụng ước tính cho nhóm tài sản cụ thể như sau: 

 
 (Năm)

Nhà cửa, vật kiến trúc 6 – 30

Máy móc, thiết bị 10 - 20 

Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn 8 – 15

Thiết bị, dụng cụ quản lý 10

Tài sản cố định khác 5

Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định vô hình 

Tài sản cố định vô hình được trình bày theo nguyên giá trừ (-) giá trị hao mòn luỹ kế. 

Nguyên giá tài sản cố định vô hình là toàn bộ chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có được tài 
sản cố định vô hình tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào sử dụng theo dự kiến. Xác định nguyên 
giá trong các trường hợp:  

Phần mềm máy tính được khấu hao theo phương pháp đường thẳng với thời gian sử dụng ước tính 
là 3 năm. 

 
4. Đầu tư tài chính 

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát 
được phản ánh trên báo cáo tài chính riêng của doanh nghiệp theo giá gốc.  

- Các khoản đầu tư chứng khoán được ghi nhận bắt đầu từ ngày mua khoản đầu tư chứng khoán và 
được xác định giá trị ban đầu theo giá mua cộng các chi phí liên quan đến giao dịch mua. Tại các 
kỳ kế toán tiếp theo, các khoản đầu tư chứng khoán được xác định theo giá trị ban đầu trừ các 
khoản giảm giá đầu tư chứng khoán. Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán được trích lập cho các 
khoản đầu tư chứng khoán tự do trao đổi có giá trị ghi sổ cao hơn giá thị trường tại ngày kết thúc 
niên độ kế toán. 

5. Công cụ tài chính 

Ghi nhận ban đầu 

Tài sản tài chính: Tại ngày ghi nhận ban đầu, tài sản tài chính được ghi nhận theo giá gốc cộng các 
chi phí giao dịch có liên quan trực tiếp đến việc mua sắm tài sản tài chính đó. Tài sản tài chính của 
Công ty bao gồm tiền, các khoản tương đương tiền, các khoản phải thu khách hàng, phải thu khác, 
các khoản đầu tư tài chính và tài sản tài chính khác. 

Công nợ tài chính: Tại ngày ghi nhận ban đầu, công nợ tài chính được ghi nhận theo giá gốc trừ đi 
các chi phí giao dịch có liên quan trực tiếp đến việc phát hành công nợ tài chính đó. Công nợ tài 
chính của công ty bao gồm các khoản phải trả người bán, phải trả khác, chi phí phải trả và các 
khoản vay. 

 Đánh giá lại sau lần ghi nhận ban đầu. 

Hiện tại, chưa có quy định về đánh giá lại công cụ tài chính sau ghi nhận ban đầu. 

6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay 



Lãi tiền vay của khoản vay liên quan trực tiếp đến việc mua, xây dựng hay sản xuất những tài sản 
cần một thời gian tương đối dài để hoàn thành đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh được cộng vào 
nguyên giá tài sản cho đến khi tài sản đó được đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh. Các khoản thu 
nhập phát sinh từ việc đầu tư tạm thời các khoản vay được ghi giảm nguyên giá tài sản có liên 
quan. 

Tất cả các chi phí lãi vay khác được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi phát 
sinh. 

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

Chi phí trả trước dài hạn: 

Các khoản chi phí trả trước dài hạn bao gồm: 

- Giá trị công cụ dụng cụ, linh kiện loại nhỏ đã xuất dùng 

- Chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định phát sinh một lần quá lớn.  

- Tiền thuê quyền sử dụng đất. 

- Chi phí khác phục vụ cho nhiều kỳ sản xuất 

Các khoản chi phí này được coi là có khả năng đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho Công ty 
với thời hạn từ một năm trở lên, được vốn hóa dưới hình thức các khoản chi phí trả trước dài hạn 
và được phân bổ vào chi phí hoạt động kinh doanh theo phương pháp đường thẳng trong thời gian 
từ 2 đến 3 năm (tùy thuộc vào tính chất, đặc điểm của từng loại chi phí). Riêng tiền thuê quyền sử 
dụng đất được phân bổ theo thời gian thuê. 

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả 

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh 
trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế sẽ không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh 
doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát 
sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương 
ứng với phần chênh lệch. 

Các khoản chi phí phải trả tại Công ty bao gồm: Chi phí lãi vay, chi phí vận chuyển, chi phí giao 
nhận, chi phí bảo hiểm tài sản. 

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

Các khoản dự phòng được ghi nhận khi Công ty có nghĩa vụ nợ hiện tại do kết quả từ một sự kiện 
đã xảy ra, và Công ty có khả năng phải thanh toán nghĩa vụ này. Các khoản dự phòng được xác 
định trên cơ sở ước tính của Ban Tổng Giám đốc về các khoản chi phí cần thiết để thanh toán nghĩa 
vụ nợ này tại ngày kết thúc niên độ kế toán. 

10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu. 

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu 

Doanh thu được ghi nhận khi Công ty có khả năng nhận được các lợi ích kinh tế có thể xác định 
được một cách chắc chắn. Các điều kiện cụ thể sau đây cũng phải được đáp ứng khi ghi nhận doanh 
thu: 



Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn 5 điều kiện: (1) phần lớn rủi ro và lợi 
ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua; (2) 
Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền 
kiểm soát hàng hóa, (3) doanh thu được xác định tương đối chắc chắn, (4) Công ty đã thu được 
hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng, (5) xác định được chi phí liên quan đến giao 
dịch bán hàng. 

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn 4 điều kiện ghi nhận doanh 
thu cung cấp dịch vụ được quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 “Doanh thu và thu 
nhập khác”, gồm: 

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; 

- Công ty có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó; 

- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán; 

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

Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ 
theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán của kỳ đó. 

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

Lãi tiền gửi được ghi nhận trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư các tài khoản tiền gửi và 
lãi suất áp dụng.  

Lãi từ các khoản đầu tư được ghi nhận khi Công ty có quyền nhận khoản lãi.  

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính 

Chi phí này được ghi nhận bao gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến hoạt động 
đầu tư tài chính, chi phí cho vay và đi vay vốn, chi phí góp vốn liên doanh, liên kết, lỗ chuyển 
nhượng chứng khoán ngắn hạn, chi phí giao dịch bán chứng khoán…; Dự phòng giảm giá đầu tư 
chứng khoán, khoản lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ, lỗ tỷ giá hối đoái… 

13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành 

Thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại. 
Số thuế hiện tại phải trả 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 vì 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. Thuế thu nhập doanh nghiệp được tính theo thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế 
toán là 25% tính trên thu nhập chịu thuế.  

Việc xác định thuế thu nhập 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 sau cùng về thuế thu nhập doanh 
nghiệp tuỳ thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền.  
Các loại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam.  
 

14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái 

Các nghiệp vụ phát sinh bằng các loại ngoại tệ được chuyển đổi sang Đồng Việt Nam theo tỷ giá 
tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ các nghiệp vụ này được ghi nhận vào 
thu nhập tài chính hoặc chi phí tài chính trong kỳ. 



Cuối kỳ kế toán, Công ty đánh giá lại số dư tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ phải 
thu, nợ phải trả có gốc ngoại tệ ra “Đồng Việt Nam” theo tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương 
mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản công bố tại thời điểm lập báo cáo tài chính, ngoại trừ các tài 
khoản: Trả trước cho người bán bằng ngoại tệ, doanh thu nhận trước bằng ngoại tệ và các khoản 
chi phí trả trước bằng ngoại tệ.  

Chênh lệch tỷ giá phát sinh do đánh giá lại số dư cuối kỳ các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ 
được xử lý theo hướng dẫn của Thông tư số 179/2012/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ 
Tài chính. Theo đó, khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái do việc đánh giá lại số dư cuối kỳ sau khi bù 
trừ chênh lệch tăng và chênh lệch giảm, số chênh lệch còn lại được hạch toán vào doanh thu hoạt 
động tài chính hoặc chi phí tài chính trong kỳ.  

Việc xác định thu nhập, chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối 
với các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại các văn 
bản pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Công ty không chia lợi nhuận hoặc trả cổ tức trên lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại 
tệ cuối kỳ kế toán của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ.  

 

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ 
TOÁN 

(Đơn vị tính:VNĐ) 

1. 

Tiền  Cuối kỳ Đầu kỳ 

- Tiền mặt 771,320,573 908,232,367

- Tiền gửi ngân hàng 19,266,526,968 1,347,318,582

- Tiền đang chuyển 0 0

Cộng  20,037,847,541 2,255,550,949

2.  

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Cuối kỳ Đầu kỳ 

 - Chứng khoán đầu tư ngắn hạn     

 - Đầu tư ngắn hạn khác 0 0

 - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn     

Cộng 0 0

3. 

Các khoản phải thu ngắn hạn khác Cuối kỳ Đầu kỳ 

- Phải thu người lao động 0 0

- Phải thu khác 3,962,522,213 5,395,280,966

Cộng 3,962,522,213 5,395,280,966

4. 

Hàng tồn kho  Cuối kỳ Đầu kỳ 

- Hàng mua đang đi trên đường 0 0

- Nguyên liệu, vật liệu 175,111,415,007 128,337,075,229

- Công cụ, dụng cụ 25,601,077,439 24,583,732,480

- Chi phí SX,KD dở dang  24,050,295,758 0



- Thành phẩm 136,882,857,031 59,436,008,786

- Hàng hóa 250,789,840 78,656,240

- Hàng gửi đi bán 739,556,966 4,273,984,599

Cộng giá gốc hàng tồn kho 362,635,992,043 216,709,457,335
 

Trong giá trị hàng tồn kho nêu trên, Thế chấp hàng tồn kho bình quân luân chuyển cho các khoản 
vay tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Đà Nẵng là: 120.000.000.000 
VND. 

Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong kỳ: 0 

5. 

Thuế và các khoản phải thu nhà nước Cuối kỳ Đầu kỳ 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa 1.455.820.189 1.455.820.189

Cộng  1.455.820.189 1.455.820.189

6. 

Tài sản ngắn hạn khác Cuối kỳ Đầu kỳ 

- Tạm ứng 1,113,159,701 1,141,078,747

- Các khoản ký quỹ, ký cược ngắn hạn 9,674,709,824 6,585,679,588

Cộng  10,787,869,525 7,726,758,335

7. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình 

    Máy móc Phương tiện  Thiết bị,    

Khoản mục  Nhà cửa   thiết bị  vận tải, dụng cụ  Tổng cộng  

       truyền dẫn quản lý    

Nguyên giá TSCĐ hữu hình            

Số dư đầu kỳ  128.070.735.734 94.915.277.244 17.909.009.960 576.942.672 241.471.965.610 

- Mua trong kỳ      870,000,000   870,000,000 

- Đầu tư XDCB hoàn thành         0 

- Thanh lý, nhượng bán 2,095,578,525 2,095,578,525 

Số dư cuối kỳ 128.070.735.734 94.915.277.244 16,683,431,435 576.942.672 240,246,387,085 

Giá trị hao mòn lũy kế            

Số dư đầu kỳ  40,911,848,015 49,439,220,555 11,206,801,496 399,872,584 101,957,742,650 

- Khấu hao trong kỳ 2,042,206,980 1,640,615,004 513,433,224 8,263,356 4,204,518,564 

- Thanh lý, nhượng bán 1,909,486,334 1,909,486,334 

Số dư cuối kỳ 42,954,054,995 51,079,835,559 9,810,748,386 408,135,940 104,252,774,880 

Giá trị còn lại của TSCĐ HH           

- Tại ngày đầu kỳ 87,158,887,719 45,476,056,689 6,702,208,464 177,070,088 139,514,222,960 

- Tại ngày cuối kỳ 85,116,680,739 43,835,441,685 6,872,683,049 168,806,732 135,993,612,205 

      

 



8. Tài sản cố định vô hình 

  Quyền  Phần mềm TSCĐ    

Khoản mục  sử dụng  máy vi  vô hình  Tổng cộng  

  đất  tính khác   

Nguyên giá TSCĐ vô hình         

Số dư đầu kỳ   126.007.900   126.007.900 

Số dư cuối kỳ   126.007.900 0 126.007.900 

Giá trị hao mòn lũy kế         

Số dư đầu kỳ    126.007.900   126.007.900 

Số dư cuối kỳ    126.007.900 0 126.007.900 

Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình         

- Tại ngăy đầu kỳ   0   0 

- Tại ngăy cuối kỳ   0 0 0 

9. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang Cuối kỳ Đầu kỳ 

- Chi phí XDCB dở dang 

Trong đó, những công trình lớn:     

+ Dự án hút bụi Lò trung tần 7,812,939,232 7,812,939,232

+ Dự án lò trung tần 3,487,938,144 3,487,938,144

+ Cải tạo nâng hạ điện cực 3,454,967,601 3,454,967,601

+ Lắp đặt Cầu trục 75 tấn 3,000,000,000 3,000,000,000

+ Đầu tư xây dựng cơ bản khác 10,025,958,952 8,910,751,695

  27,781,803,929 26,666,596,672

10. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 

Số lượng Giá trị (VND) Số lượng Giá trị (VND)

Đầu tư dài hạn khác

Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè (*)        80.884       1.554.403.500        80.884      1.554.403.500 

Công ty Cổ phần Thép Biên Hòa (*)   1.084.629     32.972.733.000   1.084.629    32.972.733.000 

Công ty  Cổ phần Thép tấm Miền Nam        66.233          851.316.900        66.233         851.316.900 

Cộng 1.231.746 35.378.453.400 1.231.746 35.378.453.400 

Số cuối năm Số đầu năm

 

(*): Công ty đã thế chấp 542.250 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thép Biên Hoà và 45.717 cổ phiếu 
của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè để đảm bảo cho các khoản vay tại Ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng.  

Công ty đã thế chấp 542.379 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thép Biên Hoà và 35.167 cổ phiếu của 
Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè để đảm bảo cho các khoản vay tại Ngân hàng TMCP Công thương 
Việt Nam – Chi nhánh Bắc Đà Nẵng. 



11. Chi phí trả trước dài hạn 

Chi phí trả trước dài hạn  Cuối kỳ Đầu kỳ 

      

- Chi phí thuê thêm đất 1,3 ha đất Liên chiểu 4,566,899,373 4,601,065,701

- Chi phí thuê thêm đất 2,5 ha đất Liên chiểu 8,147,991,135 8,213,821,971

- Phí hạ tầng 318,411,369 320,905,452

- Bàn ghế trang bị cho văn phòng 84,312,921 117,705,120

- Chi phí lắp đặt hệ thống camera 0 12,903,341

- Tài sản không đủ điều kiện ghi nhận TSCĐ 162,028,927 185,869,406

- Chi phí lắp đặt mái hiên 52,350,375 83,760,600

- Chi phí sữa chữa SVC 517,304,368 559,413,979

  13,849,298,468 14,095,445,570

12. Vay và nợ ngắn hạn 

Các khoản vay và nợ vay ngắn hạn  Cuối kỳ Đầu kỳ 

- Vay ngắn hạn VNĐ     

- NH TMCP Đầu tư và Phát triển - Chi nhánh Hải Vân 

- NH TMCP Công thương VN - Chi nhánh Bắc Đà Nẵng 95,058,915,114 132,436,752,173

- NH TMCP Ngoại Thương VN - Chi nhánh Đà Nẵng 82,168,984,818 94,497,854,838

Cộng  177,227,899,932 226,934,607,011
 
(*) Ngoài các khoản tài sản thế chấp đã được thuyết minh tại các khoản mục có liên quan. Theo 
Hợp đồng thế chấp đảm bảo tài sản nợ vay số 55/NHNT –ĐN ngày 5/6/2008, Công ty còn thế chấp 
tại mọi thời điểm, giá trị tài sản là 75.000.000.000 VND trong tổng giá trị tài sản thể hiện trên Bảng 
cân đối kế toán của Công ty để đảm bảo cho các khoản vay tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương 
Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng. 
 

13. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 

Thuế và các khoản phải nộp nhà nước  Cuối kỳ Đầu kỳ 

- Thuế GTGT phải nộp 0 0

- Thuế thu nhập cá nhân 103,127,180 104,605,905

- Các khoản phải nộp khác 0 0

Cộng  103,127,180 104,605,905

14. Chi phí phải trả 

Chi phí phải trả  Cuối kỳ Đầu kỳ 

- Chi phí phải trả 3,819,419,429 1,853,802,518

- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0

Cộng  3,819,419,429 1,853,802,518

 

 

15. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 



Các khoản phải trả, phải nộp khác  Cuối kỳ Đầu kỳ 

- Tài sản thừa chờ xử lý 273,546,769 273,546,769

- Kinh phí Công đoàn 39,380,690 70,200,820

- Bảo hiểm xã hội 107,125,835 223,935,117

- Bảo hiểm y tế 2,473,248 2,473,248

- Các khoản phải trả, phải nộp khác  1,061,989,699 928,246,030

Cộng  1,484,516,241 1,498,401,984

 

16. Vay dài hạn và nợ dài hạn 

Các khoản vay và nợ dài hạn  Cuối kỳ Đầu kỳ 

 Vay dài hạn  25,559,247,030 26.724.599.430

-  Vay dài hạn VNĐ 

+ NH TMCP Ngoại Thương VN - Chi nhánh Đà Nẵng 21,698,717,230 22.685.022.630

-  Vay dài hạn USD 

+ NH TMCP Ngoại Thương VN - Chi nhánh Đà Nẵng 3,860,529,800 4.039.576.800

 Nợ dài hạn      

Cộng  25,559,247,030 26.724.599.430
  

17. Vốn chủ sở hữu 

a/ Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu 

  Vốn đầu tư  Vốn khác  Quỹ ĐT Quỹ dự phòng  LN sau thuế  

  của chủ sở hữu 
của chủ sở 

hữu phát triển  tài chính  chưa phân phối 

Số dư đầu năm trước  216.000.000.000 641.000.000 4.370.000.000 2.880.000.000  (24.880.173.515) 

- Tăng vốn trong năm trước           

- Lãi trong năm trước          608.497.931 

- Tăng khác           

- Giảm vốn trong năm trước           

- Lỗ trong năm trước           

- Giảm khác           

Số dư cuối năm trước  216.000.000.000 641.000.000 4.370.000.000 2.880.000.000  (24.271.675.584) 

Số dư đầu kỳ năm nay  216.000.000.000 641.000.000 4.370.000.000 2.880.000.000  (41.807.410.901) 

- Tăng vốn trong kỳ            

- Lãi trong kỳ          

- Tăng khác           

- Giảm vốn trong kỳ           

- Lỗ trong kỳ         5,317,845,981 

- giảm khác           

Số dư cuối kỳ   216.000.000.000 641.000.000 4.370.000.000 2.880.000.000  (47,125,256,882) 

 



b/ Cơ vốn chủ sở hữu 

 
  Theo giấy chứng nhận ĐKKD Vốn Đầu tư thực tế ngày 31/12/2014 
  Số tiền (VNĐ) Tỷ lệ % Số tiền (VNĐ) Tỷ lệ % 
Cổ đông sáng lập  140,380,010,000 65.00     140,380,010,000  65.00 
Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP        67,301,090,000 31.16           67,301,090,000  31.16 
Nguyễn Bảo Giang        70,024,930,000 32.42           70,024,930,000  32.42 
Đinh Xuân Đức          3,053,990,000 1.41             3,053,990,000  1.41 
Các cổ đông khác     76,519,990,000 35.00        76,519,990,000  35.00 
Huỳnh Thị Quỳnh Thư               10,229,640,000  4.74 
Công ty TNHH Thép An Hưng Tường               34,936,400,000  16.17 
Các cổ đông khác               30,453,950,000  14.10 
          

 

c/ Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận 

d/ Cổ phiếu 

Chỉ tiêu Số cuối năm Số đầu năm

Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 21.600.000 21.600.000 

Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng 21.600.000 21.600.000 

 + Cổ phiếu phổ thông 21.600.000 21.600.000 

 + Cổ phiếu ưu đãi -   -  

Số lượng cổ phiếu được mua lại -   -  

 + Cổ phiếu phổ thông -   -  

 + Cổ phiếu ưu đãi -   -  

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 21.600.000 21.600.000 

 + Cổ phiếu phổ thông 21.600.000 21.600.000 

 + Cổ phiếu ưu đãi -   -  

Mệnh giá cổ phiếu lưu hành 10.000 đ 10.000 đ
 

 
VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT 

QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

 

Chỉ tiêu Kỳ này Nàm trước 

 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  139,554,119,561  

Trong đó   

- Doanh thu bán hàng 139,554,119,561  

    

- Các khoản giảm trừ doanh thu 

     



~H

\.

.'

- Doanh thu thu§n ve ban hang va cung dp dich VI,! 139,554,119,561
.-- ---

Trong do .
+ Doanh thu thuan trao d6i hang hoa 139,554,119,561
+ Doanh thu thuan trao d6i dich vu

2 G" J. h' b'. la von ana an
Chi tieu Cu6i kY Nam trU'6'c

Gia v6n hang ban 135,719,434,540

3 D h th h t dA ta' h' h. oan u oa lone I c ID

Chi tieu Cu6i ky Nam trmrc
Doanh thu hoat dong tai chfnh

- Lai tien gm, tien cho vay 58,610,163 _.._- -

- C6 tire, loi nhuan dLIqCchia -------_.
- Lai ban hang tra cham 822,907,683 --

Cl)ng 881,517,846

4 Chi h't'" hi hI pi I at c ID

Chi tieu Cu6i kY Nam tnroc
- Lai tien vay 4,214,153,102
- Lai ban hang tra charn 988,409,032

- Cl)ng 5,202,562,134

5. Chi phi thuS thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh:

VII. THONG TIN BD SUNG CHO cAc KHoAN Ml)C TRiNH BAy TRONG BAo cAo LU"U
CHUYEN TIEN T~

VIII. THONG TIN KHAc

1. Cong cl} tai chinh

2. Nhfrng sl! ki~n quan trong phat sinh sau ngay kSt thuc ky k~ toan

3. Thong tin so sanh

4. Nhfrng thong tin khac

Ba n~ng, ngay 20 thang 10 nam 2015

NgllOi l~p bi~u KS toan truong

• t DL TH XLA..~DUe
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