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BÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT hân hạnh đệ trình báo cáo 
này cùng với các báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cho năm tài chính kết thúc 
vào ngày 31 tháng 12 năm 2010.

1. Thông tin chung

Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT (“Công ty”) là công ty cổ phần được thành 
lập tại Việt Nam, được hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002304 
ngày 11 tháng 5 năm 2004 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu và 
số 0301447426 (số đăng ký kinh doanh cũ 4103002304) thay đổi lần thứ 2 ngày 18 tháng 12 
năm 2010.

Công ty có trụ sở chính được đặt tại 60 đường Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận, thành phố 
Hồ Chí Minh, chi nhánh trực thuộc được đặt tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

2. Hoạt động chính

•	 Mua bán, dịch vụ sửa chữa các thiết bị máy tính, máy vi tính, thiết bị văn phòng;

•	 Mua bán phần mềm máy tính, các thiết bị và linh kiện trong ngành công nghệ thông tin; máy 
vẽ, thiết bị phục vụ thiết kế, vật tư ngành in;

•	 Tư vấn, thiết kế hệ thống máy tính;

•	 Thi công lắp đặt và chuyển giao công nghệ hệ thống mạng máy tính;

•	 Cung cấp các phần mềm ứng dụng và sản xuất phần mềm;

•	 Đào tạo và chuyển giao công nghệ.
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3. Các thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc

Các thành viên của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm tài chính này 
và đến ngày lập báo cáo này bao gồm các vị như sau:

Hội đồng Quản trị
Ông Ngô Vi Đồng  Chủ tịch

Bà  Đinh Hà Duy Trinh Thành viên

Ông  Đinh Hà Duy Linh  Thành viên

Ông  Nguyễn Đức Tiến  Thành viên

Bà  Hàn Nguyệt Thu Hương  Thành viên

Ông Nguyễn Quyền  Thành viên

Ông Trần Anh Hoàng  Thành viên

Ban Tổng Giám đốc

Ông  Đinh Hà Duy Linh  Tổng Giám đốc (được bổ nhiệm từ ngày 01 tháng 01 năm 2011,
     trước đó là Phó Tổng Giám đốc)

Ông  Ngô Vi Đồng   Tổng Giám đốc (từ nhiệm từ ngày 01 tháng 01 năm 2011)

Bà Đinh Hà Duy Trinh  Phó Tổng Giám đốc (từ nhiệm từ ngày 01 tháng 01 năm 2011)

4. Đánh giá tình hình kinh doanh

Chi tiết tình hình tài chính vào ngày 31 tháng 12 năm 2010 và kết quả hoạt động kinh doanh cho 
năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty được trình bày trong Báo cáo tài chính đính kèm.

5. Các khoản bất thường và sự kiện phát sinh sau niên độ

Đến ngày lập báo cáo này, Hội đồng Quản trị Công ty cho rằng không có sự kiện nào có thể 
làm cho các số liệu và thông tin đã được trình bày trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán của 
Công ty bị phản ánh sai lệch.

6. Kiểm toán viên

Công ty TNHH BDO Việt Nam được chỉ định kiểm toán báo cáo tài chính cho năm kết thúc 
vào ngày 31 tháng 12 năm 2010.
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7. Công bố trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc đối với các báo cáo tài chính

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính và đảm bảo Báo cáo tài 
chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính vào ngày 31 tháng 12 năm 2010 
cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc 
cùng ngày của Công ty. Để lập Báo cáo tài chính này, Ban Tổng Giám đốc Công ty được yêu 
cầu:

•	 Lựa chọn phù hợp và áp dụng nhất quán các chính sách kế toán;

•	 Thực hiện các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;

•	 Trình bày các nguyên tắc kế toán đang được áp dụng, tùy thuộc vào sự khác biệt trọng 
yếu công bố và giải trình trong báo cáo tài chính;

•	 Lập báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ khi giả thuyết Công ty sẽ tiếp tục 
hoạt động không còn phù hợp; và

•	 Thiết lập, thực hiện và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm ngăn chặn và phát hiện 
gian lận và sai sót.

Ban Tổng Giám đốc cam kết rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập báo 
cáo tài chính.

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo sổ kế toán được ghi chép đầy đủ, phản ánh 
trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty và đảm bảo Báo cáo tài chính của Công ty 
tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành 
và các quy định pháp lý có liên quan.

8. Phê duyệt các báo cáo tài chính

Chúng tôi phê duyệt các báo cáo tài chính đính kèm. Các báo cáo này phản ánh trung thực 
và hợp lý tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2010, kết quả hoạt động 
kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cùng với thuyết minh đính kèm cho năm tài chính 
kết thúc cùng ngày.

Ông NGÔ VI ĐỒNG
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2011



5BÁO	CÁO CỦA KIỂM TOÁN   2010

Số : 00047HCM/084.10

BÁO CÁO KIỂM TOÁN
về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2010 của

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT

Kính gởi: Các thành viên Hội đồng Quản trị
 Các thành viên Ban Tổng Giám đốc

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính gồm : Bảng cân đối kế toán vào ngày 31 tháng 12 năm 
2010, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo 
tài chính cho năm tài chính kết thúc vào cùng ngày của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin 
học HPT (gọi tắt là “Công ty”), được trình bày từ trang 4 đến trang 24 kèm theo.

Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính này là thuộc trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc Công 
ty. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính này căn cứ trên kết quả kiểm 
toán của chúng tôi.

Cơ sở ý kiến

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn 
mực này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng 
Báo cáo tài chính không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm 
tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh 
những thông tin trong Báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán 
hiện hành, các nguyên tắc kế toán và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét 
đoán quan trọng của Ban Tổng Giám đốc Công ty, cũng như đánh giá việc trình bày tổng quát 
Báo cáo tài chính. Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm 
căn cứ cho ý kiến của chúng tôi.
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Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính đính kèm theo đây, đã 
phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính vào ngày 31 tháng 12 năm 2010, kết quả hoạt 
động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc vào cùng ngày của 
Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT, và được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán 
Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

NGUYỄN THỊ THANH
Phó Tổng Giám đốc
Chứng chỉ KTV số 0185/KTV

CÔNG TY TNHH BDO VIỆT NAM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2011

NGUYỄN THỊ THÚY NGÀ
Kiểm toán viên
Chứng chỉ KTV số 0428/KTV



7BÁO	CÁO CỦA KIỂM TOÁN   2010

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Ngày 31 tháng 12 năm 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Ngày 31 tháng 12 năm 2010
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CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Ngày 31 tháng 12 năm 2010
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CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Ngày 31 tháng 12 năm 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Ngày 31 tháng 12 năm 2010
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CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Ngày 31 tháng 12 năm 2010

NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI
Kế toán trưởng

ĐINH HÀ DUY LINH
Tổng Giám đốc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2011
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CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2010

NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI
Kế toán trưởng

ĐINH HÀ DUY LINH
Tổng Giám đốc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2011
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CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Ngày 31 tháng 12 năm 2010

NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI
Kế toán trưởng

ĐINH HÀ DUY LINH
Tổng Giám đốc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2011
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Bản thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời được đọc cùng với các báo cáo tài chính 
đính kèm.

1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG

Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT (“Công ty”) là công ty cổ phần được thành 
lập tại Việt Nam, được hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002304 
ngày 11 tháng 5 năm 2004 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu và số 
0301447426 (số mới) thay đổi lần thứ 2 ngày 18 tháng 12 năm 2010.

Văn phòng Công ty được đặt tại số 60 đường Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ 
Chí Minh.

Công ty có các đơn vị trực thuộc như sau :

 - Chi nhánh Công ty Dịch Vụ Công Nghệ Tin Học HPT: số 123 phố Xã Đàn, phường Phương 
Liên, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

 - Trung tâm HPT Tích Hợp Hệ Thống: số 62 Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

 - Trung tâm Phát Triển Phần Mềm HPT (HPT Soft): 139 Pasteur, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

 - Trung tâm Bảo Hành HPT: số 62 Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Trong năm 2010, hoạt động chính của Công ty là:

 - Mua bán, dịch vụ sửa chữa các thiết bị máy tính, máy vi tính, thiết bị văn phòng;

 - Mua bán phần mềm máy tính, các thiết bị và linh kiện trong ngành công nghệ thông tin; máy vẽ, 
thiết bị phục vụ thiết kế, vật tư ngành in;

 - Tư vấn, thiết kế hệ thống máy tính;

 - Thi công lắp đặt và chuyển giao công nghệ hệ thống mạng máy tính;

 - Cung cấp các phần mềm ứng dụng và sản xuất phần mềm;

 - Đào tạo và chuyển giao công nghệ.

Đến ngày 31 tháng 12 năm 2010, tổng số nhân viên của Công ty là 272 người (năm 2009: 280 
người), trong đó số nhân viên quản lý là 16 người.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2010



14 hpt VIETNAM CORPORATION

BÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2010

2. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính được trình bày bằng đồng Việt Nam, được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt 
Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.

Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở giá gốc. Các chính sách kế toán được Công ty áp dụng 
nhất quán và phù hợp với các chính sách kế toán đã được sử dụng trong những năm trước.

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

Đơn vị tiền tệ được sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam (“VND”).

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

3. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU

3.1 Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền bao gồm tiền mặt và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và tiền đang chuyển. 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 dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro 
trong chuyển đổi thành tiền.

3.2 Các giao dịch bằng ngoại tệ

Trong năm, các nghiệp vụ phát sinh bằng đồng tiền khác với VND được quy đổi ra VND theo tỷ 
giá hối đoái tại ngày phát sinh nghiệp vụ.

Vào thời điểm cuối năm tài chính, các khoản mục tiền tệ (tiền và các khoản tương đương tiền, 
các khoản phải thu, nợ phải trả) có gốc ngoại tệ được đánh giá lại theo tỷ giá của ngân hàng giao 
dịch tại ngày này. Các khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có 
gốc ngoại tệ được ghi nhận như sau :

 - Theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 10 (VAS 10), tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh 
do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài 
chính hoặc chi phí tài chính trong năm.
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CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2010

 - Theo hướng dẫn trong Thông tư số 201/2009/TT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài 
chính, các khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh do đánh giá lại được ghi nhận như sau:

 ► Đối với các khoản mục tiền và các khoản nợ ngắn hạn: các khoản chênh lệch tỷ giá phát 
sinh do đánh giá lại không ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí tài 
chính trong năm mà được trình bày trong khoản mục chênh lệch tỷ giá hối đoái trên Bảng 
cân đối kế toán.

 ► Đối với các khoản phải thu dài hạn: các khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh do đánh giá lại 
ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí tài chính trong năm.

 ► Đối với các khoản phải trả dài hạn: các khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh do đánh giá lại 
ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí tài chính trong năm. Trường hợp 
chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản phải trả này tính vào chi phí làm cho kết quả 
kinh doanh của Công ty bị lỗ thì được phân bổ một phần chênh lệch tỷ giá cho các năm 
sau nhưng không quá 5 năm để doanh nghiệp không bị lỗ nhưng phần chênh lệch tỷ giá 
tính vào chi phí trong năm ít nhất phải bằng chênh lệch tỷ giá của số ngoại tệ đến hạn 
phải trả trong năm đó.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đã chọn cách ghi nhận các khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh do 
đánh giá lại theo hướng dẫn trong Thông tư số 201/2009/TT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2009 
của Bộ Tài chính.

3.3 Các khoản phải thu

Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác được phản ánh theo nguyên giá trừ 
đi dự phòng 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 tại thời điểm lập Bảng 
cân đối kế toán.

3.4 Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc trừ đi dự phòng giảm giá hàng tồn kho và đảm bảo 
giá trị được ghi nhận là giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thị trường có thể thực hiện được của 
hàng tồn kho. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chế biến và các chi phí liên quan trực 
tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho.
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Giá xuất kho được áp dụng theo phương pháp nhập trước, xuất trước.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập cho số lỗ ước tính phát sinh khi giá gốc vượt quá giá 
trị có thể thực hiện được của hàng tồn kho vào ngày kết thúc năm tài chính. Các khoản tăng hoặc 
giảm dự phòng này được ghi nhận vào khoản mục giá vốn hàng bán trong năm tài chính.

3.5 Tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế.

Nguyên giá của một tài sản cố định bao gồm giá mua và các khoản chi phí liên quan trực tiếp đến 
việc đưa tài sản đó vào sử dụng. Những chi phí mua sắm, nâng cấp và đổi mới tài sản cố định 
được chuyển hóa thành tài sản cố định, những chi phí bảo trì và sửa chữa được ghi vào chi phí 
của năm hiện hành.

Khi bán hay thanh lý tài sản, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế của tài sản được xóa sổ trong 
các báo cáo tài chính và bất kỳ các khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được hạch 
toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Khấu hao tài sản cố định hữu hình được tính theo phương pháp khấu hao đường thẳng theo thời 
gian hữu ích ước tính của các tài sản như sau :

Máy móc thiết bị 5 – 8 năm
Phương tiện vận tải 6 năm
Thiết bị văn phòng 3 năm

3.6 Tài sản cố định vô hình

Phần mềm máy tính được ghi nhận như tài sản cố định vô hình và được phân bổ theo phương 
pháp đường thẳng trong thời gian từ 3 đến 8 năm.

3.7 Chi phí trả trước dài hạn

Chi phí trả trước dài hạn bao gồm các chi phí đào tạo, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, chi phí 
sửa chữa văn phòng công ty, chi phí công cụ, và dụng cụ chờ kết chuyển, thời gian phân bổ từ  
2 đến 3 năm.
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3.8 Các khoản đầu tư

Các chứng khoán đầu tư ngắn hạn được ghi nhận theo giá gốc.

Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn được lập khi giá thị trường thấp hơn giá sổ 
sách.

Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết và đầu tư dài hạn khác được trình bày trên 
báo cáo tài chính riêng theo phương pháp giá gốc.

3.9 Chi phí đi vay

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí hoạt động tài chính trong năm.

3.10 Doanh thu

Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ được ghi nhận trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 
khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu đã được chuyển giao cho người mua. 
Doanh thu không được ghi nhận nếu như có những yếu tố không chắc chắn trọng yếu liên quan 
tới khả năng thu hồi khoản phải thu hoặc liên quan tới khả năng hàng bán bị trả lại.

3.11 Thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) trong năm, nếu có, bao gồm thuế thu nhập hiện 
hành và thuế thu nhập hoãn lại. Thuế thu nhập doanh nghiệp được ghi nhận trong báo cáo kết 
quả kinh doanh ngoại trừ trường hợp có các khoản thuế thu nhập có liên quan đến các khoản 
mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu, thì khi đó các khoản thuế thu nhập này cũng được ghi 
thẳng vào vốn chủ sở hữu.

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế dự kiến phải nộp dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm, 
sử dụng các mức thuế suất có hiệu lực hoặc cơ bản có hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế toán, 
và các khoản điều chỉnh thuế phải nộp liên quan đến các năm trước.

Thuế thu nhập hoãn lại được tính theo phương pháp số dư nợ trên bảng cân đối kế toán, dựa 
trên các khoản chênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản và nợ phải trả 
cho mục đích báo cáo tài chính và giá trị sử dụng cho mục đích thuế. Giá trị của khoản thuế thu 
nhập hoãn lại được ghi nhận dựa trên cách thức thu hồi hoặc thanh toán giá trị ghi sổ của các 
khoản mục tài sản và nợ phải trả được dự kiến sử dụng các mức thuế suất có hiệu lực tại ngày 
kết thúc niên độ kế toán.
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Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận trong phạm vi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính 
thuế trong tương lai để tài sản thuế thu nhập này có thể sử dụng được. Tài sản thuế thu nhập 
hoãn lại được ghi giảm trong phạm vi không còn chắc chắn là các lợi ích về thuế có liên quan sẽ 
được thực hiện.

Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm theo thuế suất 25% trên thu nhập 
tính thuế.

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

4.1 Tiền và các khoản tương đương tiền

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2010, số dư tiền gửi ngân hàng có gốc ngoại tệ là 2.298,83 USD 
tương đương 44.827.185 VND.

4.2 Các khoản phải thu thương mại

4.3 Trả trước cho người bán
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4.4 Hàng tồn kho

4.5 Tài sản ngắn hạn khác
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4.6 Tình hình tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Đến 31 tháng 12 năm 2010, nguyên giá tài sản cố định khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng là 
9.280.506.352 VND.

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2010, giá trị còn lại của xe Toyota Camry dùng thế chấp để đảm bảo 
khoản vay trung hạn tại BIDV – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh là 598.189.625 VND.

4.7 Tình hình tăng giảm tài sản cố định vô hình
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4.8 Đầu tư tài chính dài hạn

4.9 Chi phi trả trước dài hạn
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4.10 Tài sản dài hạn khác

4.11 Vay ngắn hạn và vay dài hạn đến hạn trả

(a) Các khoản vay ngắn hạn ngân hàng bằng VND bao gồm :
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(b) Các khoản vay ngắn hạn ngân hàng bằng USD bao gồm :

(c) Các khoản vay ngắn hạn cá nhân bằng VND không có thế chấp, với thời hạn vay từ 5 đến 12 
tháng với lãi suất từ 9,5% đến 12%/năm để bổ sung vốn lưu động.

(d) Các khoản vay ngắn hạn cá nhân bằng USD không có thế chấp trong thời hạn 12 tháng với 
lãi suất từ 4%/năm đến 6%/năm để bổ sung vốn lưu động.

4.12 Phải trả thương mại

4.13 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
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4.14 Các khoản phải trả ngắn hạn

4.15 Quỹ khen thưởng, phúc lợi

4.16 Vay và nợ dài hạn

Đây là khoản vay dài hạn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (chi nhánh thành phố Hồ 
Chí Minh (BIDV) trong thời hạn 36 tháng, với lãi suất bằng lãi suất tiết kiệm cá nhân 12 tháng trả lãi 
sau + 3,2% / năm; xe Toyota Camry, tài sản hình thành từ vốn vay là tài sản đảm bảo cho vốn vay.

Trong năm 2007, Công ty đã phát hành 2.141.644 trái phiếu chuyển đổi theo Thông báo của Chủ 
tịch Hội đồng Quản trị ngày 9 tháng 11 năm 2007; giá phát hành bằng với mệnh giá là 10.000VND/
trái phiếu; lãi suất trái phiếu là 10%/năm được trả vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. Các trái phiếu 
này được phát hành cho đối tượng là cổ đông hiện hữu và người lao động của Công ty vào thời 
điểm đó và được chuyển đổi thành cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1 trong tháng 1 năm 2010.
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4.17.2 Vốn đầu tư của Chủ sở hữu

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0301447426 thay đổi lần thứ 2 
ngày 18 tháng 12 năm 2010 (số đăng ký kinh doanh cũ 4103002304) được Sở Kế hoạch và Đầu 
tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, vốn điều lệ của Công ty là 59.892.990.000VND, được chia thành 
5.989.299 cổ phần, với mệnh giá 10.000 VND/cổ phần

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

4.17.4 Cổ phiếu

5. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động 
kinh doanh

5.1 Doanh thu 
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5.2 Doanh thu hoạt động tài chính

5.3 Chi phí tài chính

5.4 Chi phí bán hàng
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5.5 Chi phí quản lý doanh nghiệp

5.6 Thu nhập khác

5.7 Chi phí khác
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5.8 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) hiện hành

5.9 Lãi cơ bản trên cổ phiếu
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6. Thông tin khác

6.1. Nghiệp vụ và số dư với các bên có liên quan

Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể 
đối với bên kia trong việc ra quyết định tài chính và hoạt động.

Các cá nhân sau đây được xem là các bên có liên quan :

Họ và tên  Quan hệ

Ngô Vi Đồng  Chủ tịch Hội đồng quản trị

Đinh Hà Duy Linh  Thành viên Hội đồng quản trị /Tổng Giám đốc Công ty

Đinh Hà Duy Trinh Thành viên Hội đồng quản trị

Hàn Nguyệt Thu Hương  Thành viên Hội đồng quản trị

Trong năm tài chính này có phát sinh nghiệp vụ chủ yếu với các cá nhân liên quan trên như sau :

Nội dung nghiệp vụ     
 VND

Cho Công ty mượn tiền không tính lãi 2.700.000.000

Cho Công ty vay có tính lãi 38.953.000.000

Công ty trả nợ vay 17.270.000.000

Chi phí lãi vay 1.316.869.997

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2010, số dư các khoản phải trả cho các cá nhân liên quan này như sau:

Nội dung nghiệp vụ  VND

Cho Công ty mượn tiền không tính lãi  2.700.000.000

Cho Công ty vay có tính lãi  24.853.000.000

Chi phí lãi vay  1.012.370.000

Các khoản chi trả trong năm 2010 cho các nhân sự chủ chốt (các thành viên Hội đồng Quản trị 
và Ban Giám đốc) như sau :

 VND

Lương và thưởng 3.733.624.002

Các khoản khác 299.716.369

 4.033.340.371
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6.2. Các giao dịch chủ yếu không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Tăng vốn do chuyển trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu trong năm 2010 là 21.416.440.000VND.

6.3. Sự kiện sau ngày kết thúc năm tài chính

Không có sự kiện quan trọng nào xảy ra kể từ ngày kết thúc năm tài chính đưa đến yêu cầu phải 
điều chỉnh hoặc công bố trong thuyết minh trong Báo cáo tài chính.

NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI
Kế toán trưởng

ĐINH HÀ DUY LINH
Tổng Giám đốc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2011


