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Kiểm toán độc lập

Ông Lã Viết Hùng

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Rồng Việt ("VDAC") được chỉ định là
kiểm toán viên cho niên độ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018.

Ông Trần Đình Hảo

Vốn điều lệ 200.000.000.000 VND

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ PETROLIMEX - TRADOCO

THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

Giấy chứng nhận thay đổi lần thứ 3 số 3501641391 ngày 14 tháng 08 năm
2015.

Giấy chứng nhận đầu tiên số 3501641391 ngày 18 tháng 06 năm 2010 do
Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp.

Tổng Giám đốc

Trụ sở chính

Mã số thuế

Ban Tổng Giám đốc

Ông Trần Đình HảoNgười đại diện theo pháp luật

Hội đồng quản trị Ông Quản Ngọc San

Ông Đặng Trọng Diễm

Chủ tịch HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Tổng Giám đốc

Ban Kiểm soát

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Số 01 Nguyễn Chí Thanh, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu,
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.

Trưởng ban

Ông Tống Minh Thành

3 5 0 1 6 4 1 3 9 1

Hoạt động chính của Công ty Trồng cây ăn quả; Trồng rừng và chăm sóc rừng; Khai thác thuỷ sản nội
địa; Trồng cây gia vị, cây dược liệu; Nuôi trồng thuỷ sản nội địa; Trồng
lúa; Trồng cây lấy củ có chất bột; Kinh doanh bất động sản, quyền sử
dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Xây dựng nhà các
loại; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Xây dựng công trình
đường sắt và đường bộ; Lắp đặt hệ thống điện; Hoàn thiện công trình xây
dựng; Phá dỡ; Chuẩn bị mặt bằng; Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò
sưởi và điều hoà không khí; Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Cơ sở lưu trú
khác; Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; Dịch vụ ăn
uống khác; Dịch vụ phục vụ đồ uống; Vận tải hành khách đường bộ khác;
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ;
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy; Hoạt động dịch
vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không.
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•

•

•

•

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 05 tháng 06 năm 2019

Ban Tổng Giám đốc trân trọng đệ trình báo cáo này cùng với các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho niên độ tài chính
kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018.

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ PETROLIMEX - TRADOCO

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN ĐÌNH HẢO

Tình hình tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 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 báo cáo này (từ trang 06 đến trang 27).

Ban Tổng Giám đốc Công ty khẳng định không có sự kiện nào phát sinh sau ngày 31 tháng 12 năm 2018 cho đến thời điểm lập
báo cáo này mà chưa được xem xét điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo tài chính.

PHÊ CHUẨN CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Chọn lựa các chính sách kế toán phù hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;

Thực hiện các phán đoán và ước lượng một cách hợp lý và thận trọng; 

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập các báo cáo tài chính hằng năm thể hiện một cách trung thực và hợp lý tình
hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong việc lập
các báo cáo tài chính này, Tổng Giám đốc cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

Theo ý kiến của Ban Tổng Giám đốc, Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, báo cáo kết quả hoạt động kinh
doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cùng với bản thuyết minh đính kèm của năm tài chính kết thúc cùng ngày đã được soạn thảo
trung thực và hợp lý, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan tại
nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm bảo đảm rằng các sổ sách kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh
một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại mọi thời điểm và đảm bảo rằng các báo cáo tài chính tuân thủ các Chuẩn
mực kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. Ban Tổng Giám đốc Công ty cũng chịu trách nhiệm đối
với việc bảo vệ các tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp hợp lý để phòng ngừa và phát hiện các gian lận và sai quy
định khác.

Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở thực hiện đầy đủ các chuẩn mực kế toán Việt Nam, không có những áp dụng
sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố và giải thích trong báo cáo tài chính này;

Lập các báo cáo tài chính trên cơ sở doanh nghiệp hoạt động liên tục.

SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC NĂM TÀI CHÍNH

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
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Số: .2019/VDAC 

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP 

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  

  CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ PETROLIMEX - TRADOCO 
 

Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính  

Chúng tôi đã kiểm toán các báo cáo tài chính kèm theo của CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ 
PETROLIMEX - TRADOCO (“Công ty”), được lập ngày 05 tháng 06 năm 2019, từ trang 06 đến trang 27, 
bao gồm bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo 
cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính. 

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc 

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài 
chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp 
lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban 
Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai 
sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn. 

Trách nhiệm của Kiểm toán viên 

Trách nhiệm của Chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. 
Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu 
Chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc 
kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng 
yếu hay không. 

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu 
và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm 
toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. 
Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan 
đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp 
với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của 
Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp 
dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể 
Báo cáo tài chính. 

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà Chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp 
làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của Chúng tôi. 

 

 

 



Báo cáo kiểm toán độc lập (tiếp theo) 
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Ý kiến kiểm toán 

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu 
tình hình tài chính của CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ PETROLIMEX - TRADOCO tại ngày 
31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán 
kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy 
định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. 
 
 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2019 

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Rồng Việt 

 

 

 

 

_____________________________________                                 

Vũ Tiến Sỹ – Giám đốc 

Số GCNĐKHN Kiểm toán: 2863-2019-201-01                                   

_____________________________________                                      

Lê Hoàng Tuyên – Kiểm toán viên  

Số GCNĐKHN Kiểm toán: 0622-2019-201-01                              

 



Mẫu số B 01 - DN

Mã 
số

Thuyết 
minh

Số cuối năm Số đầu năm

2 3 4 5

A.
100       71.376.722.430       70.526.749.970 

I. 110            279.924.412            156.124.441 

1. 111 V.01            279.924.412            156.124.441 

2. 112                               -                               - 

II. 120 V.02         3.800.000.000            800.000.000 

1. 121                               -                               - 

2. 122                               -                               - 

3. 123         3.800.000.000            800.000.000 

III. 130            362.297.711            140.946.891 

1. 131 V.03            137.200.000              71.200.000 

2. 132                               -                               - 

3. 133                               -                               - 

4. 134                               -                               - 

5. 135                               -                               - 

6. 136 V.04            225.097.711              69.746.891 

7. 137                               -                               - 

8. 139                               -                               - 

IV. 140 V.05       66.926.597.790       69.422.817.790 

1. 141       66.926.597.790       69.422.817.790 

2. 149                               -                               - 

V. 150                7.902.517                6.860.848 

1. 151 V.06                1.041.669                               - 

2. 152                               -                               - 

3. 153 V.07                6.860.848                6.860.848 

4. 154                               -                               - 

5. 155                               -                               - 

B.
200       89.648.450.000       89.703.048.811 

I. 210                               -                               - 

1. 211                               -                               - 

2. 212                               -                               - 

3. 213                               -                               - 

4. 214                               -                               - 

5. 215                               -                               - 

6. 216                               -                               - 

7. 219                               -                               - 

Tài sản thiếu chờ xử lý

Hàng tồn kho

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

1

(Đơn vị tính: VND)

Các khoản phải thu dài hạn

Phải thu dài hạn nội bộ

Tài sản ngắn hạn
(100 = 110+120+130+140+150)

Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền 

Đầu tư tài chính ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn khác 

Phải thu dài hạn khác

Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Số 01 Nguyễn Chí Thanh, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Chứng khoán kinh doanh

Phải thu về cho vay ngắn hạn

Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

Tài sản ngắn hạn khác 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Phải thu nội bộ ngắn hạn

Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Các khoản phải thu ngắn hạn

Phải thu dài hạn của khách hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ PETROLIMEX - TRADOCO

TÀI SẢN

Phải thu ngắn hạn khác

Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc

Hàng tồn kho

Thuế GTGT được khấu trừ

Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước

Trả trước cho người bán ngắn hạn

Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ

Tài sản dài hạn 
(200 = 210+220+240+250+260)

Phải thu về cho vay dài hạn

Chi phí trả trước ngắn hạn

Các khoản tương đương tiền

Trả trước cho người bán dài hạn

Phải thu ngắn hạn của khách hàng
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Mẫu số B 01 - DN

Mã 
số

Thuyết 
minh

Số cuối năm Số đầu năm

2 3 4 5

II. 220       89.648.450.000       89.703.048.811 

1. 221 V.08                               -              54.598.811 

- 222         2.529.992.993         2.529.992.993 

- 223       (2.529.992.993)       (2.475.394.182)

2. 224                               -                               - 

- 225                               -                               - 

- 226                               -                               - 

3. 227 V.09       89.648.450.000       89.648.450.000 

- 228       89.648.450.000       89.648.450.000 

- 229                               -                               - 

III. 230                               -                               - 

- 231                               -                               - 

- 232                               -                               - 

IV. 240                               -                               - 

1. 241                               -                               - 

2. 242                               -                               - 

V. 250                               -                               - 

1. 251                               -                               - 

2. 252                               -                               - 

3. 253                               -                               - 

4. 254                               -                               - 

5. 255                               -                               - 

VI. 260                               -                               - 

1. 261                               -                               - 

2. 262                               -                               - 

3. 263                               -                               - 

4. 268                               -                               - 

270     161.025.172.430     160.229.798.781 

Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

(Đơn vị tính: VND)

Nguyên giá

Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

Giá trị hao mòn lũy kế

Đầu tư tài chính dài hạn

Nguyên giá

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

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ PETROLIMEX - TRADOCO

Chi phí trả trước dài hạn

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Tổng cộng tài sản (270 = 100+200)

Tài sản cố định thuê tài chính

Nguyên giá

Giá trị hao mòn lũy kế

Tài sản cố định vô hình

Tài sản cố định

Tài sản cố định hữu hình

Nguyên giá

Giá trị hao mòn lũy kế

TÀI SẢN

1

Số 01 Nguyễn Chí Thanh, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

Giá trị hao mòn lũy kế

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Bất động sản đầu tư

Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Đầu tư vào công ty con

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Tài sản dài hạn khác

Tài sản dở dang dài hạn

Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn

Tài sản dài hạn khác
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Mẫu số B 01 - DN

Mã 
số

Thuyết 
minh

Số cuối năm Số đầu năm

2 3 4 5

C. 300            463.153.992            487.872.666 

I. 310            463.153.992            487.872.666 

1. 311                               -                               - 

2. 312                               -                               - 

3. 313 V.10            105.089.865              73.708.523 

4. 314 V.11              71.574.305              47.379.305 

5. 315                               -                               - 

6. 316                               -                               - 

7. 317                               -                               - 

8. 318                               -                               - 

9. 319 V.12            220.989.822            284.784.838 

10. 320                               -                               - 

11. 321                               -                               - 

12. 322 V.13              65.500.000              82.000.000 

13. 323                               -                               - 

14. 324                               -                               - 

II. 330                               -                               - 

1. 331                               -                               - 

2. 332                               -                               - 

3. 333                               -                               - 

4. 334                               -                               - 

5. 335                               -                               - 

6. 336                               -                               - 

7. 337                               -                               - 

8. 338                               -                               - 

9. 339                               -                               - 

10. 340                               -                               - 

11. 341                               -                               - 

12. 342                               -                               - 

D. 400     160.562.018.438     159.741.926.115 

I. 410     160.562.018.438     159.741.926.115 

1. 411 V.14     197.319.000.000     197.319.000.000 

2. 412                               -                               - 

3. 413                               -                               - 

4. 414                               -                               - 

5. 415     (40.053.144.225)     (40.053.144.225)

6. 416                               -                               - 

7. 417                               -                               - 

8. 418                               -                               - 

Vốn chủ sở hữu

Vốn góp của chủ sở hữu

Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

Người mua trả tiền trước dài hạn

Người mua trả tiền trước ngắn hạn

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ PETROLIMEX - TRADOCO

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

1

Vốn khác của chủ sở hữu

Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Thặng dư vốn cổ phần

Dự phòng phải trả dài hạn

Vốn chủ sở hữu (400 = 410+430)

Phải trả ngắn hạn khác

Nợ ngắn hạn

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

Trái phiếu chuyển đổi

Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Phải trả người lao động

Chi phí phải trả ngắn hạn

Phải trả nội bộ ngắn hạn

Dự phòng phải trả ngắn hạn

Nợ dài hạn

Phải trả người bán dài hạn

Phải trả nội bộ dài hạn

Phải trả dài hạn khác

Số 01 Nguyễn Chí Thanh, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Quỹ đầu tư phát triển

Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

Quỹ bình ổn giá

Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

Phải trả người bán ngắn hạn

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

(Đơn vị tính: VND)

NGUỒN VỐN

Nợ phải trả (300 = 310+330)

Cổ phiếu quỹ

Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Chi phí phải trả dài hạn

Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
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Mẫu số B 01 - DN

Mã 
số

Thuyết 
minh

Số cuối năm Số đầu năm

2 3 4 5

9. 419                               -                               - 

10. 420                               -                               - 

11. 421         3.296.162.663         2.476.070.340 

- 421a         2.476.040.340         2.378.370.709 

- 421b            820.122.323              97.699.631 

12. 422                               -                               - 

II. 430                               -                               - 

1. 431                               -                               - 

2. 432                               -                               - 

440     161.025.172.430     160.229.798.781 

KẾ TOÁN TRƯỞNG

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ PETROLIMEX - TRADOCO

NGƯỜI LẬP BIỂU

TRẦN ĐÌNH HẢO

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Nguồn kinh phí và quỹ khác

Nguồn kinh phí

Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

Nguồn vốn đầu tư XDCB 

Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 05 tháng 06 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đơn vị tính: VND)

NGUỒN VỐN

1

Số 01 Nguyễn Chí Thanh, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300+400)

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này

9



Mẫu số B 02 - DN

Mã 
số

Thuyết 
minh

Năm nay Năm trước

2 3 4 5

1. 01 VI.01         3.852.719.093            611.818.184 

2. 02                               -                               - 

3.

10 VI.01         3.852.719.093            611.818.184 

4. 11 VI.02         2.594.508.811            139.806.186 

5.

20         1.258.210.282            472.011.998 

6. 21 VI.03            138.763.255              47.146.036 

7. 22                               -                               - 

- 23                              -                              - 

8. 24                               -                               - 

9. 25 VI.04            311.721.178            335.192.018 

10.

30         1.085.252.359            183.966.016 

11. 31                               -                               - 

12. 32 VI.05                     97.459                     62.165 

13. 40                   (97.459)                   (62.165)

14.

50         1.085.154.900            183.903.851 

15. 51 VI.06            217.062.577              36.793.203 

16. 52                               -                               - 

17.

60            868.092.323            147.110.648 

18. 70                               -                               - 

19. 71                               -                               - 

TRẦN ĐÌNH HẢO

TỔNG GIÁM ĐỐC KẾ TOÁN TRƯỞNG NGƯỜI LẬP BIỂU

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ PETROLIMEX - TRADOCO

(Đơn vị tính: VND)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
(60 = 50 –  51 –  52) 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 05 tháng 06 năm 2019

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

Chỉ tiêu

Thu nhập khác

Chi phí khác

Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Chi phí thuế TNDN hoãn lại 

Trong đó: Chi phí lãi vay

Chi phí bán hàng

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
{30 = 20 + (21 – 22) – (24 + 25)}

Lợi nhuận khác (40 = 31 – 32)

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
(50 = 30 + 40)

Chi phí thuế TNDN hiện hành 

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
(20 = 10 - 11)

Doanh thu hoạt động tài chính

Chi phí tài chính

Chi phí quản lý doanh nghiệp

Giá vốn hàng bán

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
(10 = 01 - 02)

1

Số 01 Nguyễn Chí Thanh, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Các khoản giảm trừ doanh thu

Lãi suy giảm trên cổ phiếu
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Mẫu số B 03 - DN

Mã 
số

Thuyết 
minh

Năm nay Năm trước

I.

1. 01         3.876.200.000            692.925.000 

2. 02              (6.638.000)                               - 

3. 03          (171.470.000)          (184.375.000)

4. 04                               -                               - 

5. 05          (174.991.385)          (526.137.067)

6. 06              48.618.141              65.000.000 

7. 07          (448.704.329)          (237.906.640)

20        3.123.014.427         (190.493.707)

II.

1. 21                               -                               - 

2. 22                               -                               - 

3. 23       (3.000.000.000)       (1.900.000.000)

4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24                               -         2.100.000.000 

5. 25                               -                               - 

6. 26                               -                               - 

7. 27                   785.544              47.146.036 

30      (2.999.214.456)           247.146.036 

III.

1. 31                               -                               - 

2. 32                               -                               - 

3. 33                               -                               - 

4. 34                               -                               - 

5. 35                               -                               - 

6. 36                               -            (49.426.167)

40                              -           (49.426.167)

50            123.799.971                7.226.162 

60 V.01            156.124.441            148.898.279 

61                               -                               - 

70 V.01            279.924.412            156.124.441 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ PETROLIMEX - TRADOCO

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

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ

Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ

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

Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu

Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được

Lưu chuyển tiền thuần trong năm

Tiền và tương đương tiền đầu năm

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

Tiền và tương đương tiền cuối năm

(Đơn vị tính: VND)

Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Tiền chi trả cho người lao động

Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh

Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh

TRẦN ĐÌNH HẢO

TỔNG GIÁM ĐỐC KẾ TOÁN TRƯỞNG NGƯỜI LẬP BIỂU

Tiền chi trả nợ gốc vay

Tiền chi trả nợ thuê tài chính

Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 05 tháng 06 năm 2019

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

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư

Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

Tiền thu từ nhận vốn góp của chủ sở hữu

Chỉ tiêu

Tiền chi trả lãi vay

Số 01 Nguyễn Chí Thanh, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác

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

11



Mẫu số B 09 - DN

I.

1.

2.

3.

4.

5.

II.

1.

-

2.

-

III.

1.

-

2.

-

-

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Số 01 Nguyễn Chí Thanh, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Trồng cây ăn quả; Trồng rừng và chăm sóc rừng; Khai thác thuỷ sản nội địa; Trồng cây gia vị, cây dược liệu; Nuôi trồng
thuỷ sản nội địa; Trồng lúa; Trồng cây lấy củ có chất bột; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu,
chủ sử dụng hoặc đi thuê; Xây dựng nhà các loại; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Xây dựng công trình
đường sắt và đường bộ; Lắp đặt hệ thống điện; Hoàn thiện công trình xây dựng; Phá dỡ; Chuẩn bị mặt bằng; Lắp đặt hệ
thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí; Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Cơ sở lưu trú khác; Nhà hàng và các
dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; Dịch vụ ăn uống khác; Dịch vụ phục vụ đồ uống; Vận tải hành khách đường bộ khác;
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải
đường thủy; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không.

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh: Bất động sản, Dịch vụ.

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

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

Chế độ kế toán áp dụng

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

(Đơn vị tính: VND)

Việc lựa chọn số liệu và thông tin cần phải trình bày trong bản 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".

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

Năm tài chính

Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần.

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 về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh
và các luồng tiền của doanh nghiệp.

Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: Không quá 12 tháng.

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính

Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm
2014 và Thông tư 75/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 05 năm 2015 và Thông tư 53/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 03
năm 2016 của Bộ Trưởng bộ Tài Chính, các chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành và các văn
bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện kèm theo.

CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Ngành nghề kinh doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ PETROLIMEX - TRADOCO

Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: Không có.

ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
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Mẫu số B 09 - DN

IV.

1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính

-

2. Ước tính kế toán

-

3. Công cụ tài chính

•



-

-

-



-

-

-

•

-

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ PETROLIMEX - TRADOCO
Số 01 Nguyễn Chí Thanh, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính

(Đơn vị tính: VND)

CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG: Doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục.

Việc lập Báo cáo tài chính tuân thủ theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam
và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam yêu cầu Ban Tổng Giám đốc phải có những ước tính và giả
định ảnh hưởng đến số liệu báo cáo về công nợ, tài sản và việc trình bày các khoản công nợ và tài sản tiềm tàng tại
ngày kết thúc niên độ kế toán cũng như các số liệu báo cáo về doanh thu và chi phí trong suốt năm tài chính. Số
liệu phát sinh thực tế có thể khác với các ước tính, giả định đặt ra.

Tại thời điểm ghi nhận ban đầu, tài sản tài chính được xác định theo giá mua/chi phí phát hành cộng các chi phí
phát sinh khác liên quan trực tiếp đến việc mua, phát hành tài sản tài chính đó.

Tài sản tài chính của Công ty gồm tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và dài
hạn, phải thu khách hàng, các khoản phải thu khác, và các khoản phải thu về cho vay.

Nợ phải trả tài chính 

Nợ phải trả tài chính được phân loại một cách phù hợp cho mục đích thuyết minh trong Báo cáo tài chính bao gồm
các nhóm: nợ phải trả tài chính được ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh,
các khoản nợ phải trả tài chính được xác định theo giá trị phân bổ. Việc phân loại các khoản nợ tài chính phụ thuộc
vào bản chất và mục đích của khoản nợ tài chính và được quyết định tại thời điểm ghi nhận ban đầu.

Tại thời điểm ghi nhận ban đầu, các khoản nợ phải trả tài chính được xác định theo giá phát hành cộng các chi phí
liên quan trực tiếp đến việc phát hành nợ tài chính đó.

Nợ phải trả tài chính của Công ty bao gồm các khoản vay và nợ, khoản phải trả người bán, chi phí phải trả và các
khoản trả khác …

Đánh giá lại sau lần ghi nhận ban đầu

Ghi nhận ban đầu

Tài sản tài chính

Tài sản tài chính được phân loại một cách phù hợp cho mục đích thuyết minh trong Báo cáo tài chính bao gồm các
nhóm: tài sản tài chính được ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, các
khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, các khoản cho vay và phải thu, tài sản tài chính sẵn sàng để bán. Việc
phân loại các tài sản tài chính này phụ thuộc vào bản chất và mục đích của tài sản tài chính và được quyết định tại
thời điểm ghi nhận ban đầu.

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

Báo cáo tài chính kèm theo được trình bày theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt
Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam.
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4.

-

•

-

5.

-

-

6.

-

-

-

7.

•

-

-

•

-

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 giá mua, chi phí 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 hiện tại.

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư
ngắn hạn có thời hạn thu hồi không quá 3 tháng kể từ ngày đầu tư có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng
tiền xác định và không có rủi ro trong việc chuyển đổi thành tiền tại thời điểm báo cáo.

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

Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Theo giá bình quân gia quyền.

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Các khoản phải thu được trình bày trên Báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu từ khách hàng và
phải thu khác sau khi cấn trừ các khoản dự phòng được lập cho các khoản phải thu khó đòi.

Phương pháp lập dự phòng phải thu khó đòi: dự phòng phải thu khó đòi được ước tính cho phần giá trị bị tổn thất
của các khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán, nợ phải thu chưa quá hạn nhưng có thể không đòi được do khách nợ
không có khả năng thanh toán.

Tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá trừ đi (-) giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định
vô hình là toàn bộ các 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.

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên.

Khi tài sản cố định được bán hoặc thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào
phát sinh từ việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.

Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ vô hình:

Tài sản cố định hữu hình được ghi nhận theo nguyên giá trừ đi (-) giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá là toàn bộ các
chi phí mà 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 ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định
nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa
mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ.

Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình:

Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán

Các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ bằng các đơn vị tiền tệ khác với Đồng Việt Nam (VND) được quy đổi theo tỷ giá
giao dịch thực tế của nghiệp vụ kinh tế tại thời điểm phát sinh, chênh lệch tỷ giá được tính vào thu nhập hoặc chi
phí tài chính và được phản ánh trên Báo cáo kết quả kinh doanh trong kỳ.

Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ
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•

-

Loại tài sản cố định Năm

Nhà cửa, vật kiến trúc 5 - 30

Máy móc và thiết bị 5 - 20

-

08.

•

-

•

-

-

-

-

-

-





Nhà cửa, vật kiến trúc được tính khấu hao từ 05 - 50 năm.

Bất động sản đầu tư được khấu hao theo phương pháp đường thẳng để trừ dần nguyên giá tài sản qua suốt thời gian
hữu dụng ước tính.

Nguyên giá của bất động sản đầu tư được mua bao gồm giá mua và các chi phí liên quan trực tiếp như: phí dịch vụ
tư vấn về pháp luật liên quan, thuế trước bạ, các chi phí liên quan khác.

Nguyên tắc ghi nhận

Là toàn bộ các chi phí bằng tiền hoặc tương đương tiền mà doanh nghiệp phải bỏ ra hoặc giá trị hợp lý của các
khoản đưa ra để trao đổi nhằm có được bất động sản đầu tư tính đến thời điểm mua hoặc xây dựng hoàn thành bất
động sản đầu tư đó.

Khi bất động sản đầu tư được bán, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xoá sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh
đều được hạch toán vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.

Thời gian hữu dụng ước tính của các TSCĐ như sau:

Quyền sử dụng đất được khấu hao theo phương pháp đường thẳng, thời gian khấu hao căn cứ vào Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất của Doanh nghiệp. Quyền sử dụng đất vô thời hạn được ghi nhận theo giá gốc và không tính
khấu hao.

Nguyên giá của bất động sản đầu tư

Nguyên giá của bất động sản đầu tư tự xây dựng là giá thành thực tế và các chi phí liên quan trực tiếp của bất động
sản đầu tư tính đến ngày hoàn thành công việc.

Chi phí liên quan đến bất động sản đầu tư phát sinh sau ghi nhận ban đầu được ghi nhận là chi phí kinh doanh
trong kỳ, trừ khi chi phí này có khả năng chắc chắn làm cho bất động sản đầu tư tạo ra lợi ích kinh tế trong tương
lai nhiều hơn mức hoạt động được đánh giá ban đầu thì được ghi tăng nguyên giá bất động sản đầu tư.

Phương pháp khấu hao

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian sử dụng ước tính của tài sản.
Thời gian hữu dụng ước tính là thời gian mà tài sản phát huy được tác dụng cho sản xuất kinh doanh.

Bất động sản đầu tư

Phương pháp khấu hao

Quyền sử dụng đất được khấu hao theo phương pháp đường thẳng, thời gian khấu hao căn cứ vào Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất của Doanh nghiệp. Quyền sử dụng đất vô thời hạn được ghi nhận theo giá gốc và không tính
khấu hao.

Thời gian hữu dụng ước tính của các TSCĐ như sau:

Bất động sản đầu tư được ghi nhận theo nguyên giá trừ đi (-) giá trị hao mòn lũy kế.
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09.

-

10.

•

-

-

-

•

-

-

11.

•

-











Doanh thu bán hàng

Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: được ghi nhận là số lợi nhuận (hoặc lỗ) từ kết quả hoạt động kinh
doanh của doanh nghiệp sau khi trừ (-) chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ hiện hành và các khoản điều
chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá như người sở hữu hàng hoá hoặc quyền kiểm soát hàng hoá;

Nguồn vốn kinh doanh được hình thành từ số tiền mà các cổ đông đã góp vốn mua cổ phần, cổ phiếu, hoặc được
bổ sung từ lợi nhuận sau thuế theo Nghị Quyết của Đại Hội Đồng cổ đông hoặc theo quy định trong điều lệ hoạt
động của Công ty. Nguồn vốn kinh doanh được ghi nhận theo số vốn thực tế đã góp bằng tiền hoặc bằng tài sản
tính theo mệnh giá của cổ phiếu đã phát hành khi mới thành lập, hoặc huy động thêm để mở rộng quy mô hoạt động 
của công ty.

Việc phân phối lợi nhuận được căn cứ vào điều lệ Công ty và thông qua Đại hội đồng cổ đông hàng năm.

Nguồn vốn kinh doanh được nhà nước giao vốn, được điều động từ các doanh nghiệp trong nội bộ Tổng công ty,
vốn do công ty mẹ đầu tư vào công ty con, các khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản hoặc được bổ sung từ các
quỹ, được trích từ lợi nhuận sau thuế của hoạt động kinh doanh. Nguồn vốn kinh doanh được ghi nhận theo số vốn
Ngân sách Nhà nước giao.

Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Nguồn vốn kinh doanh do các thành viên góp vốn, hoặc được bổ sung từ lợi nhuận sau thuế của hoạt động kinh
doanh. Nguồn vốn kinh doanh được ghi nhận theo số vốn thực tế đã góp bằng tiền hoặc bằng tài sản khi mới thành
lập, hoặc huy động thêm để mở rộng quy mô hoạt động của công ty.

Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

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 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. 

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;

Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu

Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;

Chi phí phải trả và chi phí trích trước

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thoả mãn các điều kiện sau: 

16



Mẫu số B 09 - DN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ PETROLIMEX - TRADOCO
Số 01 Nguyễn Chí Thanh, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính

(Đơn vị tính: VND)

•
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-
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-

-
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12.

-









-

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

Khoản chi phí tài chính được ghi nhận chi tiết cho từng nội dung chi phí khi thực tế phát sinh trong kỳ và được xác
định một cách đáng tin cậy khi có đầy đủ bằng chứng về các khoản chi phí này, không bù trừ với doanh thu hoạt
động tài chính.

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:

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

Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

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 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. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thoả mãn các điều
kiện sau:

Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành.
Nếu không thể xác định được kết quả hợp đồng một cách chắc chắn, doanh thu sẽ chỉ được ghi nhận ở mức có thể
thu hồi được của các chi phí đã được ghi nhận.

Tiền bản quyền được ghi nhận trên cơ sở dồn tích phù hợp với hợp đồng.

Cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi cổ đông được quyền nhận cổ tức hoặc các bên tham gia góp vốn
được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

Khi không thể thu hồi một khoản mà trước đó đã ghi vào doanh thu thì khoản có khả năng không thu hồi được
hoặc không chắc chắn thu hồi được đó phải hạch toán vào chi phí phát sinh trong kỳ, không ghi giảm doanh thu.

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán.

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

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thoả mãn đồng
thời hai điều kiện sau:

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

Chi phí cho vay hoặc đi vay vốn;

Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ;

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

Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các  hoạt động đầu tư tài chính;
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Mẫu số B 09 - DN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ PETROLIMEX - TRADOCO
Số 01 Nguyễn Chí Thanh, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính

(Đơn vị tính: VND)

13.

-

-

-

-

14.

-

15.

V.

01.

Số cuối năm Số đầu năm

-                   496.515                5.965.235 

•                   496.515                5.965.235 

-            279.427.897            150.159.206 

•            279.427.897            150.159.206 

           279.924.412            156.124.441 

02.

•

Giá gốc Giá trị ghi sổ

-            800.000.000            800.000.000 

           800.000.000            800.000.000 

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định gồm tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và chi
phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại khi xác định lợi nhuận hoặc lỗ của một kỳ kế toán.

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

Tiền

Các bên liên quan là các doanh nghiệp, các cá nhân, trực tiếp hay gián tiếp qua một hay nhiều trung gian, có quyền
kiểm soát hoặc chịu sự kiểm soát của Công ty. Các bên liên kết, các cá nhân nào trực tiếp hoặc gián tiếp nắm giữ
quyền biểu quyết và có ảnh hưởng đáng kể đối với Công ty, những chức trách quản lý chủ chốt như Ban Tổng
Giám đốc, Hội đồng Quản trị, những thành viên thân cận trong gia đình của những cá nhân hoặc các bên liên kết
hoặc những công ty liên kết với cá nhân này cũng được coi là các bên liên quan. Trong việc xem xét từng mối quan
hệ giữa các bên liên quan, bản chất của mối quan hệ được chú ý chứ không phải là hình thức pháp lý.

Các bên liên quan

Tiền mặt

    3.800.000.000 

Tiền gửi ngân hàng - VND

Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác: theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập
doanh nghiệp hoãn lại.

Các khoản thuế phải nộp ngân sách nhà nước sẽ được quyết toán cụ thể với cơ quan thuế. Chênh lệch giữa số thuế
phải nộp theo sổ sách và số liệu kiểm tra quyết toán sẽ được điều chỉnh khi có quyết toán chính thức với cơ quan
thuế.

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm hiện hành là 20% trên tổng thu nhập chịu thuế.

 Giá gốc 

Tiền mặt - VND

      3.800.000.000 

      3.800.000.000 

Cộng

 Giá trị ghi sổ 

Tiền gửi có kỳ hạn

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành: là số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp (hoặc thu hồi được) tính
trên thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của năm hiện hành theo luật thuế TNDN hiện
hành được ghi nhận.

Cộng

Đầu tư tài chính ngắn hạn

Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn

    3.800.000.000 

Cuối năm Đầu năm
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Mẫu số B 09 - DN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ PETROLIMEX - TRADOCO
Số 01 Nguyễn Chí Thanh, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính

(Đơn vị tính: VND)

03.

Số cuối năm Số đầu năm

-                1.200.000                1.200.000 

-              70.000.000              70.000.000 

-              66.000.000                               - 

           137.200.000              71.200.000 

04.

Số cuối năm Số đầu năm

-            225.097.711              69.746.891 

           225.097.711              69.746.891 

05.

Số cuối năm Số đầu năm

•       66.926.597.790       69.422.817.790 

-       35.963.425.063       35.963.425.063 

-                               -         2.496.220.000 

-       30.963.172.727       30.963.172.727 

•                              -                              - 

      66.926.597.790       69.422.817.790 

(*)

06.

Giá trị

-                               - 

-                2.500.000 

-                1.458.331 

-                1.041.669 

07.

Số cuối năm Số đầu năm

-                6.860.848                6.860.848 

               6.860.848                6.860.848 

Kết chuyển vào chi phí SXKD trong năm

Số đầu năm

Chi phí trả trước ngắn hạn

Phải thu ngắn hạn khác

Nguyễn Đức Hải Huy 

Cộng

Số cuối năm

Tăng trong năm

Các khoản khác phải thu Nhà nước

Cộng

Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

Cộng

Hàng hoá bất động sản

Cộng

Hàng tồn kho

Phải thu ngắn hạn của khách hàng

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Phải thu ngắn hạn khác

Công ty TNHH Du Lịch - Mai Anh

Công ty Cổ phần Phúc Lộc

Giá trị quyền sử dụng đất Cầu Cửa Lấp (diện tích 204471,5 m²)

Giá trị quyền sử dụng đất Xã Hòa Long (diện tích 1313,8 m²) (*)

Giá trị quyền sử dụng đất đường Võ Thị Sáu (diện tích 1232 m²)

Trong đó, Công ty đã chuyển nhượng Thửa đất số 723; diện tích 1.313,8 m² tại Xã Hòa Long, Thị Xã Bà Rịa, Tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu với giá vốn là: 2.496.220.000 đồng, giá chuyển nhượng là 3.300.000.000 đồng (đã bao gồm
10% VAT), theo Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá số 04/HĐMB ngày 19/04/2018.
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Mẫu số B 09 - DN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ PETROLIMEX - TRADOCO
Số 01 Nguyễn Chí Thanh, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính

(Đơn vị tính: VND)

08.

  Máy móc,
thiết bị   

Tổng cộng

             90.000.000         2.529.992.993 

             90.000.000         2.529.992.993 

             90.000.000         2.475.394.182 

                            -                54.598.811 

             90.000.000         2.529.992.993 

                            -                54.598.811 

                            -                               -   

09.

  Quyền sử
dụng đất  

Tổng cộng

      89.648.450.000       89.648.450.000 

      89.648.450.000       89.648.450.000 

                            -                               -   

                            -                               -   

      89.648.450.000       89.648.450.000 

      89.648.450.000       89.648.450.000 

(*)

-

Tại ngày đầu năm 

Số dư cuối năm 

                        -                              -   

                        -   

  Quyền sử
dụng đất  

  Quyền phát
hành 

  Bản quyền,
bằng sáng chế  

Nguyên giá

Khoản mục

Giá trị hao mòn lũy kế 

Số dư đầu năm                         -                           -                              -   

                        -                              -   

                           -   

Giá trị còn lại

Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Số dư cuối năm                         -   

Số dư đầu năm                         -                           -                              -   

                        -                           -                              -   

Tại ngày cuối năm                         -                           -   

                        -   

      2.439.992.993 

                        -   

  Máy móc,
thiết bị   

Nguyên giá

Giá trị hao mòn lũy kế 

                        -   

                        -   

                        -   

  Nhà cửa,
vật kiến trúc  

      2.439.992.993 

Tại ngày đầu năm 

Số dư cuối năm                         -   

            54.598.811 

                        -   

Giá trị còn lại

                        -   

Số dư cuối năm 

  Nhà cửa,
vật kiến trúc  

      2.439.992.993 

Khoản mục

Số dư đầu năm 

Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

      2.385.394.182 

            54.598.811 

Tại ngày cuối năm                         -   

                        -                           -   

Số dư đầu năm                         -   

Khấu hao trong năm                         -   

                        -   

                           -   

Giá trị Quyền sử dụng đất tại khoản 1, điều 1 của Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất là 89.648.450.000
đồng - Theo chứng thư thẩm định giá số VC 10/04/159/BĐS ngày 27/04/2010 của Công ty Cổ phần Thông tin và
Thẩm định giá Miền Nam.

Quyền sử dụng đất của Công ty xăng dầu bà Rịa - Vũng Tàu đối với thửa đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất số phát hành: B510708, số vào sổ: 00010/QSDĐ/UBT do UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày
24/11/1993, chuyển sang cho công ty Xăng dầu Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 22/03/1995, cụ thể như sau:

Thửa đất số: 4; Tờ bản đồ số: 3; Diện tích: 9.755 m².
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Mẫu số B 09 - DN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ PETROLIMEX - TRADOCO
Số 01 Nguyễn Chí Thanh, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính

(Đơn vị tính: VND)

10.

Số cuối năm Số đầu năm

-              13.750.477                8.005.103 

-              91.339.388              49.268.196 

-                             -                16.435.224 

           105.089.865              73.708.523 

•

-

•

11.

Số cuối năm Số đầu năm

-              71.574.305              47.379.305 

             71.574.305              47.379.305 

12.

Số cuối năm Số đầu năm

-                               -                2.215.016 

-                7.440.000                4.020.000 

-            200.000.000            200.000.000 

-              13.549.822              78.549.822 

           220.989.822            284.784.838 

13.

Giá trị

-              82.000.000 

-                               - 

-              16.500.000 

-              65.500.000 

Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Tiêu thụ nội địa : 10%

Thuế giá trị gia tăng: Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

Thuế nhà đất và tiền thuê đất

Phải trả người lao động

Cộng

Thuế giá trị gia tăng

Các loại thuế khác

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các quy định về thuế
theo nhiều loại hình khác nhau có thể giải thích khác nhau, vì vậy các khoản thuế phải nộp của Công ty cũng theo
quyết định của cơ quan thuế.

Phải trả công nhân viên

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

Chi quỹ trong năm

Giảm khác 

Số cuối năm

Phải trả ngắn hạn khác

Kinh phí công đoàn

Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

Bảo hiểm xã hội

Cộng

Công ty kê khai và nộp thuế theo qui định.

Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Cộng

Số đầu năm
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Mẫu số B 09 - DN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ PETROLIMEX - TRADOCO
Số 01 Nguyễn Chí Thanh, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính

(Đơn vị tính: VND)

14.

•

Giá trị

-

 Vốn góp đầu kỳ    197.319.000.000 

 Vốn góp tăng trong kỳ                              - 

 Vốn góp giảm trong kỳ                              - 

 Vốn góp cuối kỳ    197.319.000.000 

-                               - 

•

Cuối năm Đầu năm

-     197.319.000.000     197.319.000.000 

-     (40.053.144.225)     (40.053.144.225)

Cộng     157.265.855.775     157.265.855.775 

•
     

Vốn đã góp
  
 

Vốn chưa góp

-                   100.000                             -   

-                   100.000                             -   

-                     10.000                             -   

-                     20.000                             -   

-                     10.000                             -   

-                   100.000                             -   

-                     10.000                             -   

-                   100.000                             -   

-                     10.000                             -   

-                     50.000                             -   

-                     20.000                             -   

-                       5.000                             -   

-                     10.000                             -   

-                     60.000                             -   

-                     10.000                             -   

-                     15.000                             -   

-                     10.000                             -   

-                     10.000                             -   

-                     60.000                             -   

-                     10.000                             -   

-                     15.000                             -   

-                     20.000                             -   

-                     20.000                             -   

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

Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Chi tiết vốn góp của các cổ đông

Cổ tức, lợi nhuận đã chia

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

100%

Vốn chủ sở hữu

 Tỷ lệ % 

100%

Vốn góp của các cổ đông

Cổ phiếu quỹ

 Vốn điều lệ  Tỷ lệ % 

              100.000 

              100.000 

                10.000 

                20.000 

                10.000 

              100.000 

                10.000 

              100.000 

                10.000 

                50.000 

                20.000 

                  5.000 

                10.000 

                60.000 

                10.000 

                15.000 

                10.000 

                10.000 

                60.000 

                10.000 

                15.000 

                20.000 

                20.000 

0,71%

0,71%

0,07%

0,14%

0,07%

0,71%

0,07%

0,71%

0,07%

0,35%

0,14%

0,04%

0,07%

0,42%

0,07%

0,11%

0,07%

0,07%

0,42%

0,07%

0,11%

0,14%

0,14%

Phạm Nguyên Soạn

Quản Ngọc San

Lê Như Quy

Phạm Ngọc Sơn

Nguyễn Công Khanh

Cao Trọng Tưởng

Đoàn Văn Tuấn

Trần Thanh Hà

Vũ Thị Hồ Minh

Nguyễn Đức Vinh

Phạm Tiến Dũng

Đào Xuân Hùng

Nguyễn Trung Kiên

Phạm Thành Hiếu

Trần Thị Thu Trang

Phạm Thế Dũng

Cao Trung Kiên

Nguyễn Tiến Hùng

Đoàn Thị Thơm

Nguyễn Văn Hải

Phan Thị Thanh Yên

Đặng Trần Vinh

Nguyễn Việt Long

22
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CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ PETROLIMEX - TRADOCO
Số 01 Nguyễn Chí Thanh, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính

(Đơn vị tính: VND)

Vốn đã góp
  
 

Vốn chưa góp

-                   100.000                             -   

-                     10.000                             -   

-                     20.000                             -   

-                   190.000                             -   

-                     60.000                             -   

-                     10.000                             -   

-                       5.000                             -   

-                     15.000                             -   

-                     15.000                             -   

-                       5.000                             -   

-                     80.000                             -   

-                       5.000                             -   

-                     15.000                             -   

-                     10.000                             -   

-                     10.000                             -   

-                     50.000                             -   

-                     20.000                             -   

-                     20.000                             -   

-                     50.000                             -   

-                     30.000                             -   

-                     50.000                             -   

-                     10.000                             -   

-                     10.000                             -   

-                     10.000                             -   

-                     40.000                             -   

-                     10.000                             -   

-                     20.000                             -   

-                     20.000                             -   

-                     10.000                             -   

-                     10.000                             -   

-                     10.000                             -   

-                     10.000                             -   

-                     40.000                             -   

-                       4.000                             -   

-                     15.000                             -   

-                     20.000                             -   

-                       5.000                             -   

-                     10.000                             -   

-                     30.000                             -   

-                     10.000                             -   

-                     10.000                             -   

-                     30.000                             -   

              100.000 

                10.000 

                20.000 

              190.000 

                60.000 

                10.000 

                  5.000 

                15.000 

                15.000 

                  5.000 

                80.000 

                  5.000 

                15.000 

                10.000 

                10.000 

                50.000 

                20.000 

                20.000 

                50.000 

                30.000 

                50.000 

                10.000 

                10.000 

                10.000 

                40.000 

                10.000 

                20.000 

                20.000 

                10.000 

                10.000 

                10.000 

                10.000 

                40.000 

                  4.000 

                15.000 

                20.000 

                  5.000 

                10.000 

                30.000 

                10.000 

                10.000 

                30.000 

0,71%

0,07%

0,14%

1,34%

0,42%

0,07%

0,04%

0,11%

0,11%

0,04%

0,56%

0,04%

0,11%

0,07%

0,07%

0,35%

0,14%

0,14%

0,35%

0,21%

0,35%

0,07%

0,07%

0,07%

0,28%

0,07%

0,14%

0,14%

0,07%

0,07%

0,07%

0,07%

0,28%

0,03%

0,11%

0,14%

0,04%

0,07%

0,21%

0,07%

0,07%

0,21%

Lã Viết Hùng

Phạm Minh Biếu

Nguyễn Đức Thụy

Phạm Ngọc Hợp

Phạm Văn Phúc

Nguyễn Mạnh Nghĩa

Vũ Thị Tầm

Nguyễn Xuân Phúc

Trần Quốc Đạt

Nguyễn Đắc Tín

Nguyễn Thị Liên

Nguyễn Tử Thái

Trịnh Kim Cương

Trần Thanh Hải

Nguyễn Văn Thiệu

Phạm Ngọc Tuyên

Nguyễn Thanh Liêm

Hoàng Thăng Long

Phạm Thị Thơ

Cao Đình Tôn

Vũ Khắc Diệp

Đỗ Thị Thủy

Đoàn Thị Nụ

Nguyễn Tiến Khương

Nguyễn Hồng Phúc

Hoàng Văn Hải

Nguyễn Văn Hưng

Nguyễn Ngọc Kỳ

Trần Thị Diệu Kiều

Đỗ Xuân Nam

 Vốn điều lệ  Tỷ lệ % 

Dương Thành Lâm

Nguyễn T.Thanh Châu

Nguyễn Hữu Triển

Nguyễn Thị Hoài Bắc

Nguyễn Thị Bích

Trịnh Công Quý

Ngô Duy Đô

Nguyễn Văn Tân

Nguyễn Minh Phú

Vũ Khắc Thiệp

Nguyễn Ngọc Thạch

Mai Tuấn Trung
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CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ PETROLIMEX - TRADOCO
Số 01 Nguyễn Chí Thanh, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính

(Đơn vị tính: VND)

Vốn đã góp
  
 

Vốn chưa góp

-                     10.000                             -   

-                     10.000                             -   

-                       5.000                             -   

-                     10.000                             -   

-                       5.000                             -   

-                       5.000                             -   

-                     18.000                             -   

-                     10.000                             -   

-                       5.000                             -   

-                     10.000                             -   

-                     10.000                             -   

-                     50.000                             -   

-                     10.000                             -   

-                     15.000                             -   

-                     15.000                             -   

-                     10.000                             -   

-                     10.000                             -   

-                     30.000                             -   

-                   100.000                             -   

-                   100.000                             -   

-                   100.000                             -   

-                     50.000                             -   

-                   100.200                             -   

-                1.261.000                             -   

-                   200.000                             -   

-                     30.000                             -   

-                     10.000                             -   

-                   750.000                             -   

-                     50.000                             -   

-                9.243.700                             -   

-                     10.000                             -   

-                     60.000                             -   

             14.181.900                             -   

•

•

-

-

                10.000 

         14.181.900 100%

0,07%

Cộng

           9.243.700 

                60.000 0,42%

65,18%

                10.000 

                10.000 

                  5.000 

                10.000 

                  5.000 

                  5.000 

                18.000 

                10.000 

                  5.000 

                10.000 

                10.000 

                50.000 

                10.000 

                15.000 

                15.000 

                10.000 

                10.000 

                30.000 

              100.000 

              100.000 

              100.000 

                50.000 

              100.200 

           1.261.000 

              200.000 

                30.000 

                10.000 

              750.000 

                50.000 

0,04%

0,07%

0,07%

0,35%

0,07%

0,11%

0,11%

0,07%

0,21%

0,07%

5,29%

0,35%

0,07%

0,07%

0,04%

0,07%

0,04%

0,04%

0,13%

0,07%

Trần Thị Minh Huệ

Hà Minh Khuê

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

Giá trị góp vốn là: 200.000.000.000 đồng. Trong đó:

Giá trị Quyền sử dụng đất tại khoản 1, điều 1 của Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất là 89.648.450.000
đồng - Theo chứng thư thẩm định giá số VC 10/04/159/BĐS ngày 27/04/2010 của Công ty Cổ phần Thông tin và
Thẩm định giá Miền Nam.

Phần vốn còn lại được các bên góp bằng tiền và tài sản với tổng giá trị là 110.351.550.000 đồng.

Hoàng Tiến Tư

Từ Thị Hoa

Phan Văn Định

Trần Thị Hải Yến

Hoàng Văn Chung

Nguyễn Quang Phát

Quản Hoàng Mai

Mai Trọng Nghĩa

Ngô Thị Thu

Nguyễn Như Thường

Trần Đình Hảo

Lê Văn Bình

Đặng Hồng Tuấn

Nguyễn Diễm Mai

Nguyễn Lâm Thụ

Nguyễn Văn Nghiệm

Nguyễn Duy Phú

0,07%

0,21%

0,71%

0,71%

0,71%

0,35%

0,71%

8,89%

1,41%

 Vốn điều lệ  Tỷ lệ % 

Nguyễn Anh Luân

Trần Xuân Bắc

Phan Thị Hạnh

Bùi Thanh Yến

Phạm Thị Vân

Nguyễn T.Thanh Hải

Nguyễn Văn Quỳnh

Công ty Xăng dầu BRVT

Nguyễn Thị Ngọc Dung

Nguyễn Bá Vân

Trần Thị Hương

Hà Tuấn Nghĩa

Vũ Văn Châu
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CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ PETROLIMEX - TRADOCO
Số 01 Nguyễn Chí Thanh, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính

(Đơn vị tính: VND)

•

Cuối năm Đầu năm

- Giá trị cổ phiếu quỹ     (40.053.144.225)     (40.053.144.225)

    (40.053.144.225)     (40.053.144.225)

(*)

VI.

01.

Năm nay Năm trước

        3.852.719.093            611.818.184 

-            621.818.184            611.818.184 

-         3.230.900.909                               - 

                              -                               - 

        3.852.719.093            611.818.184 

-            621.818.184            611.818.184 

-         3.230.900.909                               - 

02.

Năm nay Năm trước

-              54.598.811            139.806.186 

-         2.539.910.000                               - 

        2.594.508.811            139.806.186 

03.

Năm nay Năm trước

-            138.763.255              47.146.036 

           138.763.255              47.146.036 

04.

Năm nay Năm trước

-            311.721.178            335.192.018 

           311.721.178            335.192.018 

Cổ phiếu quỹ

Cộng

Doanh thu hoạt động tài chính

Chi phí quản lý doanh nghiệp

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Các khoản giảm trừ doanh thu

Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Cộng

Giá vốn của hoạt động kinh doanh bất động sản

Giá vốn hàng bán

THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu kinh doanh bất động sản

Cộng

Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp

Doanh thu kinh doanh bất động sản

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

Chi phí quản lý doanh nghiệp

Lãi tiền gửi

Công ty mua lại cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại và Đại lý dầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Giá bán mỗi cổ
phần là: 7.214,620 đồng/ một cổ phần; Tổng giá bán của các cổ phần là: 40.039.144.225 đồng; Phí chuyển nhượng
cổ phiếu là 14.000.000 đồng.

Cộng

25



Mẫu số B 09 - DN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ PETROLIMEX - TRADOCO
Số 01 Nguyễn Chí Thanh, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính

(Đơn vị tính: VND)

05.

Năm nay Năm trước

-                     97.459                     62.165 

                    97.459                     62.165 

06.

Số cuối năm Số đầu năm

-         1.085.154.900            183.903.851 

-

                  157.985                     62.164 

                  157.985                    62.164 

-         1.085.312.885            183.966.015 

- 20% 20%

-            217.062.577              36.793.203 

-            217.062.577              36.793.203 

VII.

01.

Số cuối năm Số đầu năm

-            279.924.412            156.124.441 

-            137.200.000              71.200.000 

-            225.097.711              69.746.891 

-         3.800.000.000            800.000.000 

        4.442.222.123         1.097.071.332 

-            220.989.822            284.784.838 

           220.989.822            284.784.838 

Chi phí khác

Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi 
nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp:

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Các khoản điều chỉnh tăng

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

Cộng

    4.442.222.123       1.097.071.332 

Nợ phải trả tài chính

Phải trả khác        220.989.822           284.784.838 

          800.000.000 

          284.784.838 

Cộng

Bảng dưới đây trình bày giá trị ghi sổ và giá trị hợp lý của các công cụ tài chính được trình bày trong các báo cáo tài
chính của Công ty:

Đơn vị tính: VND

Giá trị hợp lý

 Số cuối năm 

 Giá trị ghi sổ 

 Số đầu năm 

Tài sản tài chính

Tiền và các khoản tương đương tiền        279.924.412           156.124.441 

Phải thu khách hàng        137.200.000             71.200.000 

Phải thu khác        225.097.711             69.746.891 

Đầu tư ngắn hạn

Cộng        220.989.822 

    3.800.000.000 

Chi phí khác

Thuế thu nhập doanh nghiệp dự tính phải nộp

Tổng thu nhập chịu thuế

Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

Tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính
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Mẫu số B 09 - DN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ PETROLIMEX - TRADOCO
Số 01 Nguyễn Chí Thanh, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính

(Đơn vị tính: VND)



02.

Giá trị hợp lý của các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính được phản ánh theo giá trị mà công cụ tài chính có thể
được chuyển đổi trong một giao dịch hiện tại giữa các bên tham gia, ngoại trừ trường hợp bắt buộc phải bán hoặc thanh
lý. 

Công ty sử dụng phương pháp và giả định sau đây được sử dụng để ước tính giá trị hợp lý:

Giá trị hợp lý của tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn, phải thu khách hàng, các khoản phải thu khác, các khoản vay và nợ
ngắn hạn và dài hạn, các khoản phải trả người bán, chi phí phải trả và nợ phải trả ngắn hạn khác tương đương với
giá trị ghi sổ của của các khoản mục này do những công cụ này có kỳ hạn ngắn;

Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc niên độ

Không có các sự kiện nào phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính có ảnh hưởng trọng yếu hoặc có thể gây ảnh hưởng
trọng yếu đến hoạt động của Công ty và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong các kỳ sau ngày kết thúc năm tài
chính.

TỔNG GIÁM ĐỐC KẾ TOÁN TRƯỞNG NGƯỜI LẬP BIỂU

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 05 tháng 06 năm 2019

TRẦN ĐÌNH HẢO
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