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I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 

1. Hình thức sở hữu vốn 

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

Tổng vốn điều lệ của Công ty ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký 
thuế gần nhất ngày 14 tháng 11 năm 2018 là: 216.000.000.000 VND. Tương đương 21.600.000 
cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 VND.  

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

2. Lĩnh vực kinh doanh 

Sản xuất, Thương mại. 

3. Ngành nghề kinh doanh 

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là: 

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

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

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

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

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

1. Kỳ kế toán năm 

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

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 

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

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 

1. Chế độ kế toán áp dụng 

Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, ban hành theo Thông tư 
200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính thay thế cho Quyết định 15/2006/QĐ-
BTC ngày 20/03/2006 và thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/09/2009 của Bộ Tài chính về 



việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp. Hệ thống chuẩn mực kế toán 
Việt Nam và các quy định về sửa đổi, bổ sung có liên quản của Bộ tài chính. 

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

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

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

3.   Hình thức kế toán áp dụng 

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

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG 

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

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

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho 

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

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

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

3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ 

Nguyên tắc ghi nhận Tài sản cố định hữu hình 

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

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

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



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

  
 (Năm) 

Nhà cửa, vật kiến trúc 6 – 30 

Máy móc, thiết bị 10 - 20  

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

Thiết bị, dụng cụ quản lý 10 

Tài sản cố định khác 5 

Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định vô hình 

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

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

Phần mềm máy tính được khấu hao theo phương pháp đường thẳng với thời gian sử dụng 
ước tính là 5 năm. 

 
4. Đầu tư tài chính 

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

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

5. Công cụ tài chính 

Ghi nhận ban đầu 

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

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

 Đánh giá lại sau lần ghi nhận ban đầu. 

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

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



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

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

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

Chi phí trả trước dài hạn: 

Các khoản chi phí trả trước dài hạn bao gồm: 

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

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

- Tiền thuê quyền sử dụng đất. 

- Chi phí khác phục vụ cho nhiều kỳ sản xuất 

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

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả 

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

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

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

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

10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu 

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

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu 

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

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn 5 điều kiện: (1) phần lớn rủi ro 
và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người 
mua; (2) Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng 



hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa, (3) doanh thu được xác định tương đối chắc chắn, (4) 
Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng, (5) xác định được 
chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 

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

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại. 
Số thuế hiện tại phải trả được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm. Thu nhập chịu 
thuế khác với lợi nhuận thuần được trình bày trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vì 
không bao gồm các khoản thu nhập hay chi phí tính thuế hoặc được khấu trừ trong các năm 
khác (bao gồm cả lỗ mang sang, nếu có) và ngoài ra không bao gồm các chỉ tiêu không chịu 
thuế hoặc không được khấu trừ. Thuế thu nhập doanh nghiệp được tính theo thuế suất có 
hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế toán là 20% tính trên thu nhập chịu thuế.  

Việc xác định thuế thu nhập của Công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy 
nhiên, những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế thu 
nhập doanh nghiệp tuỳ thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền.  
Các loại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam.  
 

14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái 

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

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



ngoại trừ các tài khoản: Trả trước cho người bán bằng ngoại tệ, doanh thu nhận trước bằng 
ngoại tệ và các khoản chi phí trả trước bằng ngoại tệ.  

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

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

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

 

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

(Đơn vị tính:VNĐ) 

1. 

Tiền  Cuối kỳ Đầu kỳ 

- Tiền mặt 316.080.601 274.923.742 

- Tiền gửi ngân hàng 8.011.985.560 6.640.060.541 

- Các khoản tương đương tiền 11.764.825.128 20.000.000.000 

Cộng  20.092.891.289 26.914.984.283 

2. 

Các khoản phải thu ngắn hạn khác Cuối kỳ Đầu kỳ 

- Ký quỹ, ký cược 40.827.887 1.156.359.737

- Tạm ứng 185.790.517 168.659.100

- Phải thu khác 11.553.663.843 11.562.246.035

Cộng 11.780.282.247 12.887.264.872

3. 

Hàng tồn kho  Cuối kỳ Đầu kỳ 

- Hàng mua đang đi trên đường 0 0 

- Nguyên liệu, vật liệu 149.500.100.275 37.354.765.224 

- Công cụ, dụng cụ 14.609.546.595 14.048.069.766 

- Chi phí SX,KD dở dang  0 0 

- Thành phẩm 293.750.177.811 282.617.890.530 

- Hàng hóa 0 0 

- Hàng gửi đi bán 0 0 

Cộng giá gốc hàng tồn kho 457.859.824.681 334.020.725.520 
 

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

Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong kỳ:  3.667.743.516 đồng 



4. 

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

- Thuế và các khoản phải thu nhà nước 25.533.900 0 

Cộng  25.533.900 0 

5. Tài sản cố định hữu hình 

    Máy móc 
Phương 

tiện  Thiết bị,    

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

       truyền dẫn quản lý    
Nguyên giá TSCĐ hữu 
hình            

Số dư đầu kỳ  132.769.807.366 124.243.589.683 16.830.611.971 2.319.156.672 276.163.165.692 

- Mua trong kỳ      

- Thanh lý, nhượng bán      

Số dư cuối kỳ 132.769.807.366 124.243.589.683 16.830.611.971 2.319.156.672 276.163.165.692 

Giá trị hao mòn lũy kế            

Số dư đầu kỳ  71.829.625.097 69.396.026.463 13.369.000.036 788.549.772 155.383.201.368 

- Khấu hao trong kỳ 1.957.590.445 1.920.825.566 432.277.612 90.035.700 4.400.729.323 

- Thanh lý, nhượng bán      

Số dư cuối kỳ 73.787.215.542 71.316.852.029 13.801.277.648 878.585.472 159.783.930.691 

Giá trị còn lại của 
TSCĐ HH 

          

- Tại ngày đầu kỳ 60.940.182.269 54.847.563.220 3.461.611.935 1.530.606.900 120.779.964.324 

- Tại ngày cuối kỳ 58.982.591.824 52.926.737.654 3.029.334.323 1.440.571.200 116.379.235.001 

      

6. Tài sản cố định thuê tài chính 

  
Khoản mục  Máy móc thiết bị Tổng cộng  

    

Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính 
  
    

Số dư đầu kỳ 1.866.171.402 1.866.171.402 

Số dư cuối kỳ 1.866.171.402 1.866.171.402 

Giá trị hao mòn lũy kế 

Số dư đầu kỳ  1.073.561.950 1.073.561.950 

Khấu hao trong kỳ 107.356.192 107.356.192 

Số dư cuối kỳ  1.180.918.142 1.180.918.142 
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài 
chính 

- Tại ngày đầu kỳ 792.609.452 792.609.452 

- Tại ngày cuối kỳ 685.253.260 685.253.260 

 



7. Tài sản cố định vô hình 

  Quyền  Phần mềm TSCĐ    

Khoản mục  sử dụng  máy vi  vô hình  Tổng cộng  

  đất  tính khác   

Nguyên giá TSCĐ vô hình         

Số dư đầu kỳ   2.125.455.400 0 2.125.455.400 

Mua trong kỳ     

Số dư cuối kỳ   2.125.455.400 0 2.125.455.400 

Giá trị hao mòn lũy kế         

Số dư đầu kỳ    434.061.580 0 434.061.580 

Khấu hao trong kỳ  106.074.792  106.074.792 

Số dư cuối kỳ    540.136.372 0 540.136.372 
Giá trị còn lại của TSCĐ vô 
hình         

- Tại ngày đầu kỳ   1.691.393.820 0 1.691.393.820 

- Tại ngày cuối kỳ   1.585.319.028 0 1.585.319.028 

 

8. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 

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

- Chi phí XDCB dở dang 

Trong đó, những công trình lớn:     

+ Dự án hút bụi Lò trung tần 7.812.939.232 7.812.939.232 

+ Cải tạo trạm SVC  0 

+ Đầu tư xây dựng cơ bản khác 10.800.740.214 10.492.793.884 

  18.613.679.446 18.305.733.116 

 

9. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 

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

Đầu tư dài hạn khác

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

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

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

Cộng 1.231.746 35.378.453.400 1.231.746 35.378.453.400 

Số cuối năm Số đầu năm

 

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

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



10.  Chi phí trả trước dài hạn 

Chi phí trả trước dài hạn  Cuối kỳ Đầu kỳ 

   

- Chi phí thuê thêm đất Liên chiểu 11.393.154.349 11.495.686.678 

- Chi phí chờ phân bổ khác 900.904.310 1.085.758.884 

  12.294.058.659 12.581.445.562 

 

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

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

- Kinh phí Công đoàn 104.096.686 88.280.193 

- Bảo hiểm xã hội 380.354.168 1.291.973 

- Bảo hiểm y tế 0 0 

- Các khoản phải trả, phải nộp khác  1.905.899.988 22.129.048.587 

Cộng  2.390.350.842 22.218.620.753 

12. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 

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

- Vay ngắn hạn VNĐ 275.768.649.619 266.874.420.040 

+ NH TMCP Công thương VN - Chi nhánh Bắc Đà Nẵng 163.095.449.475 130.280.314.228 

+ NH TMCP Ngoại Thương VN - Chi nhánh Đà Nẵng 112.673.200.144 136.594.105.812 

- Nợ Vay dài hạn đến hạn trả  5.365.665.294 7.153.482.392 

+ NH TMCP Công thương VN - Chi nhánh Bắc Đà Nẵng 1.832.831.094 2.443.774.792 

+ NH TMCP Ngoại Thương VN - Chi nhánh Đà Nẵng 3.532.834.200 4.709.707.600 

Cộng  281.134.314.913 274.027.902.432 
 
(*) Ngoài các khoản tài sản thế chấp đã được thuyết minh tại các khoản mục có liên quan. 
Theo Hợp đồng thế chấp đảm bảo tài sản nợ vay số 55/NHNT–ĐN ngày 5/6/2008, Công ty 
còn thế chấp tại mọi thời điểm, giá trị tài sản là 75.000.000.000 VND trong tổng giá trị tài sản 
thể hiện trên Bảng cân đối kế toán của Công ty để đảm bảo cho các khoản vay tại Ngân hàng 
TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng. 
 

13.Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 

Các khoản vay và nợ dài hạn  Cuối kỳ Đầu kỳ 

 Vay dài hạn  13.926.774.984 13.926.774.984 

-  Vay dài hạn VNĐ 18.136.484.778 19.733.733.876 
+ NH TMCP Công thương VN - Chi nhánh Bắc Đà 
Nẵng 

12.218.653.948 12.829.597.646 

+ NH TMCP Ngoại Thương VN - Chi nhánh Đà Nẵng 5.917.830.830 6.904.136.230 

-  Vay dài hạn USD 1.155.955.500 1.346.523.500 

+ NH TMCP Ngoại Thương VN - Chi nhánh Đà Nẵng 1.155.955.500 1.346.523.500 

- Nợ Vay dài hạn đến hạn trả VNĐ -5.365.665.294 -7.153.482.392 

 Nợ thuê tài chính 1.866.171.402 1.866.171.402 

Cộng  15.792.946.386 15.792.946.386 



  
14. Vốn chủ sở hữu 

a/ Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu 

  Vốn đầu tư Quỹ ĐT 
Quỹ khác 

thuộc Chênh lệch 
tỷ giá 

Lãi (lỗ) Cộng 

  của chủ sở hữu phát triển 
Vốn chủ sở 

hữu 
tích lũy 

 

Số dư đầu năm trước  216.000.000.000 7.250.000.000 641.000.000   25.899.247.239 249.790.247.239 

- Lãi trong năm 
trước 

       21.579.168.299 21.579.168.299 

- PP Lợi nhuận trong 
năm trước 

        -25.260.000.000 -25.260.000.000 

Số dư cuối năm trước  216.000.000.000 7.250.000.000 641.000.000   22.218.415.538 246.109.415.538 

Số dư đầu kỳ năm nay  216.000.000.000 7.250.000.000 641.000.000   2.629.764.077 226.520.764.077 

- Tăng vốn trong kỳ              

- Lãi trong kỳ            

- Trích quỹ Khen 
thưởng trong kỳ 

          

- Lỗ trong kỳ         -13.725.460.312 -13.725.460.312 

Số dư cuối kỳ   216.000.000.000 7.250.000.000 641.000.000   -11.095.696.235 212.795.303.765 

 

b/ Cơ vốn chủ sở hữu 
  Vốn Đầu tư thực tế ngày 30/09/2019 
  Số tiền (VNĐ) Tỷ lệ % 

216.000.000.000 100 
Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP 67.301.090.000 31,16 
Công ty TNHH Thép VAS An Hưng Tường 142.540.130.000 65,99 
Các cổ đông khác 6.158.780.000 2,85 
      

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

 

d/ Cổ phiếu 

Chỉ tiêu Số cuối năm Số đầu năm

Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 21.600.000 21.600.000 

Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng 21.600.000 21.600.000 

 + Cổ phiếu phổ thông 21.600.000 21.600.000 

 + Cổ phiếu ưu đãi -   -  

Số lượng cổ phiếu được mua lại -   -  

 + Cổ phiếu phổ thông -   -  

 + Cổ phiếu ưu đãi -   -  

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 21.600.000 21.600.000 

 + Cổ phiếu phổ thông 21.600.000 21.600.000 

 + Cổ phiếu ưu đãi -   -  

Mệnh giá cổ phiếu lưu hành 10.000 đ 10.000 đ
 



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

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

 

Chỉ tiêu Kỳ này Năm trước 

 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  221.118.565.274 

Trong đó   

- Doanh thu bán hàng 221.118.565.274 

    

 Các khoản giảm trừ doanh thu 

      
 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch 
vụ 

221.118.565.274 

Trong đó   

+ Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa 

2.  Giá vốn hàng bán 

Chỉ tiêu Kỳ này Năm trước 
  Giá vốn hàng bán 219.748.066.294 

3.  Doanh thu hoạt động tài chính 

Chỉ tiêu Kỳ này Năm trước 

 Doanh thu hoạt động tài chính      

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay 115.280.439 

- Chênh lệch tỷ giá 86.514.332 

- Lãi bán hàng trả chậm   

- Cổ tức lợi nhuận được chia  
Cộng  201.794.771 

4.  Chi phí tài chính  

Chỉ tiêu Kỳ này Năm trước 

Chi phí tài chính 

- Lãi tiền vay 4.951.720.993 

- Chênh lệch tỷ giá 1.304.853 

- Lãi bán hàng trả chậm 195.503.282  

- Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn   

Cộng  5.148.529.128 

 

 
VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU 

CHUYỂN TIỀN TỆ 
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