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CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ LÊ GIA
Tầng 3, tòa nhà số 86 phố Dịch Vọng Hậu, P Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội
Báo cáo tài chính : Cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 07 năm 2020 đến ngày 30 tháng 09 năm 2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Mẫu số B 01 – DN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020 Đơn vị tính: VND

Mã số 
Thuyết 
minh

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110

1. Tiền 111 5.1

2. Các khoản tương đương tiền 112

II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 120

1. Chứng khoán kinh doanh 121

122

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 5.10

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131 5.2

2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 5.3

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133

4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD 134

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 135

6. Các khoản phải thu khác 136 5.4a

7. Dự phòng phải thu khó đòi (*) 137

8. Tài sản thiếu chờ xử lý 139

IV. Hàng tồn kho 140 5.5

1. Hàng tồn kho 141

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149

V. Tài sản ngắn hạn khác 150

1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 5.6a

2. Thuế GTGT được khấu trừ 152

153

4. Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ 154

5. Tài sản ngắn hạn khác 155

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200

I. Các khoản phải thu dài hạn 210 5.4b

1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211

2. Trả trước cho người bán dài hạn 212

3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 213

4. Phải thu nội bộ dài hạn 214

5. Phải thu về cho vay dài hạn 215

6. Phải thu dài hạn khác 216

5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219

II. Tài sản cố định 220

1. Tài sản cố định hữu hình 221 5.12

 - Nguyên giá 222

 - Giá trị hao mòn lũy kế 223

2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 5.13

 - Nguyên giá 225

 - Giá trị hao mòn lũy kế 226

3. Tài sản cố định vô hình 227

 - Nguyên giá 228

 - Giá trị hao mòn lũy kế 229

III. Bất động sản đầu tư 230

 - Nguyên giá 231

-                              -                             

-                              -                             
-                              -                             

(1,000,487,418)       (943,856,055)         

-                              -                             

-                              -                             

(5,594,271,384)       (5,485,322,004)      

132,139,854            188,771,217          
1,132,627,272        1,132,627,272       

738,868,615            847,817,995          
6,333,139,999        6,333,139,999       

106,922,000            106,922,000          

-                              -                             

871,008,469            1,036,589,212       

-                              -                             

-                              -                             

-                              -                             

-                              -                             

106,922,000            106,922,000          
-                              

-                              -                             

26,227,930,469       26,643,511,212     

3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước -                              -                             

-                              -                             

7,664,770                510,924,999          

5,941,022                5,835,322              

-                              -                             

13,605,792              516,760,321          

7,261,783,442         7,261,783,442       
7,261,783,442         7,261,783,442       

(192,500,000)          (192,500,000)         

-                              -                             

25,500,000,000       25,500,000,000     

13,706,512,329       13,706,512,329     

-                              

-                              -                             

29,851,895,745       29,851,895,745     
68,865,908,074       68,865,908,074     

-                              

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) -                              

-                             

828,262,580            1,022,792,457       
1,022,792,457       

-                              -                             

76,969,559,888       77,667,244,294     

TÀI SẢN Số cuối kỳ Số đầu năm

828,262,580            
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 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 232

IV. Tài sản dở dang dài hạn 240

241

2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 242

V. Đầu tư tài chính dài hạn 250 5.11

1. Đầu tư vào công ty con 251

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252

3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253

254

255

VI. Tài sản dài hạn khác 260 5.6b

1. Chi phí trả trước dài hạn 261

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262

3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn 263

4. Tài sản dài hạn khác 268

5. Lợi thế thương mại 269

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270

Mã số 
Thuyết 
minh

C. NỢ PHẢI TRẢ 300

I. Nợ ngắn hạn 310

1. Phải trả người bán ngắn hạn 311 5.70

2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 5.8

3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 313 5.9

4. Phải trả người lao động 314

5. Chi phí phải trả ngắn hạn 315

6. Phải trả nội bộ ngắn hạn 316

7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD 317

8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 318

9. Phải trả ngắn hạn khác 319

10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 320 5.14a

11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 321

12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322

13. Quỹ bình ổn giá 323

14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 324

II. Nợ dài hạn 330

1. Phải trả dài hạn người bán 331

2. Người mua trả tiền trước dài hạn 332

3. Chi phí phải trả dài hạn 333

4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 334

5. Phải trả nội bộ dài hạn 335

6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 336

7. Phải trả dài hạn khác 337

8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 338 5.14b

9. Trái phiếu chuyển đổi 339

10. Cổ phiếu ưu đãi 340

11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 341

12. Dự phòng phải trả dài hạn 342

13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 343

D. VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 5.16

I. Vốn chủ sở hữu 410

1. Vốn góp của chủ sở hữu 411

- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 411a

71,000,000,000       71,000,000,000     

-                              -                             

-                              -                             

75,964,603,235       76,530,868,384     
75,964,603,235       76,530,868,384     

-                              -                             

-                              -                             

-                              -                             

-                              -                             

-                              -                             

-                              -                             

-                              -                             

-                              -                             

-                             

-                              -                             

-                              -                             

-                              -                             

-                              -                             

-                              -                             

-                              

-                              -                             

-                              -                             

-                              -                             

-                              -                             

-                              -                             

-                             

-                              -                             

19,439,230,000       19,439,230,000     

7,147,483,442         7,147,483,442       

646,173,680            1,193,173,680       

27,232,887,122       27,779,887,122     

27,232,887,122       27,779,887,122     

NGUỒN VỐN Số cuối kỳ Số đầu năm

-                              -                             

103,197,490,357     104,310,755,506   

-                              -                             

-                              -                             

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (dài hạn) -                              -                             

1,250,000,000         1,500,000,000       
1,250,000,000         1,500,000,000       

24,000,000,000       24,000,000,000     

-                              -                             

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

-                              -                             

24,000,000,000       24,000,000,000     
-                              -                             

-                              -                             

-                              -                             

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn -                              -                             
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- Cổ phiếu ưu đãi 411b

2. Thặng dư vốn cổ phần 412

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 413

4. Vốn khác của chủ sở hữu 414

5. Cổ phiếu quỹ (*) 415

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 416

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 417

8. Quỹ đầu tư phát triển 418

9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 419

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420

11. Lợi nhuận chưa phân phối 421

421a

- LNST chưa phân phối kỳ này 421b

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 422

13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát 429

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430

1. Nguồn kinh phí 431

2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 432

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440
-                              -                             

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2020

-                              -                             

-                              -                             

103,197,490,357     104,310,755,506   

-                              -                             

-                              -                             

-                              -                             

4,964,603,235        5,530,868,384       

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 5,530,868,384        6 231 917 442

- 566 265 149 - 701 049 058

-                              -                             

-                              -                             

-                              -                             

-                              -                             

-                              -                             

-                              -                             

-                              -                             

-                              -                             

-                              -                             

-                              -                             

Người lập biểu Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Kiều Anh Nguyễn Thị Kiều Anh
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CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ LÊ GIA
Tầng 3, tòa nhà số 86 phố Dịch Vọng Hậu, P Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội
Báo cáo tài chính : Cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 07 năm 2020 đến ngày 30 tháng 09 năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm trước Năm nay Năm trước
01 6.1 15,700,000,000 7,023,900,000 45,248,161,950

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 0 0 0 0

10 0 15,700,000,000 7,023,900,000 45,248,161,950

4. Giá vốn hàng bán 11 6.2 14,985,000,000 6,852,954,600 42,160,117,735

20 715,000,000 170,945,400 3,088,044,215

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 6.3 370,100,369 3,828 1,110,575,016 4,508,946

7. Chi phí tài chính 22 6.4 249,999,999 1,249,999,999 24,584,319

 - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 0

8. Chi phí bán hàng 25 0 0 0

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 6.5 683,398,973 700,708,108 1,915,005,798 1,049,618,627

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 (563,298,603) 14,295,720 (1,883,485,381) 2,018,350,215

11. Thu nhập khác 31 6.6 (7,447)

12. Chi phí khác 32 6.7 2,966,546 213,947 2,966,546 4,091,180

14. Lợi nhuận khác 40 (2,966,546) (213,947) (2,966,546) (4,098,627)

15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 (566,265,149) 14,081,773 (1,886,451,927) 2,014,251,588

16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 6.8 2,816,355 95,445,271

17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 0 0

18. Lợi nhuận sau thuế TNDN 60 (566,265,149) 11,265,418 (1,886,451,927) 1,918,806,317

19. Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu 70 -   80    2 -   266 270

Hà nội, ngày 16  tháng 10 năm 2020

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu Mã số 

Thuyế

t

minh Năm nay

3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ

Người lập biểu

Nguyễn Thị Kiều Anh

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Kiều Anh

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Quý 3

Mẫu số B 02 – DN

Lũy kế từ đầu năm đến cuối 
Qúy 3

Quý 3 năm 2020



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ LÊ GIA
Tầng 3, tòa nhà số 86 phố Dịch Vọng Hậu, P Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội
Báo cáo tài chính : Cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 07 năm 2020 đến ngày 30 tháng 09 năm 2020

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

Mã số 
Thuyết

 minh

Lũy kế từ đầu năm 
đến cuối quý 3 năm 

2020

Lũy kế từ đầu năm 
đến cuối quý 3 năm 

2019

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh 

thu khác
01 24,537,201,916

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

02 (39,952,439,508)      

3. Tiền chi trả cho người lao động 03 (137,863,636)           

4. Tiền chi trả lãi vay 04 (24,584,319)             

5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05 (152,462,950)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 148,000,000,000     

7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 (412,167,296) (144,607,869,658)    

20 (564,630,246) (12,185,555,205)      

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

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

21 (6,909,091)               

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

22

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

23 (20,000,000,000)      

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

24

5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 (24,000,000,000)      

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

7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 370,100,369 4,508,946                

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 370,100,369 (44,002,400,145)      

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

1. Tiền thu từ phát hành cố phiếu, nhận vốn góp của 
chủ sở hữu

31 -                              

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

32 -                              

3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33

4. Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (558,523,000)           

5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35

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

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 -                              (558,523,000)           

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 50 (194,529,877)          (56,746,478,350)      

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 1,022,792,457        67,280,938,328       
61 -                              

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 70 828,262,580           10,534,459,978       

Kế toán trưởng

Quý 3 năm 2020 Mẫu số B03– DN
Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

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

Người lập biểu

Nguyễn Thị Kiều Anh Nguyễn Thị Kiều Anh

Hà nội, ngày 16  tháng 10 năm 2020



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  ĐẦU TƯ LÊ GIA 
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà số 86 phố Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt 
Nam.   

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC                        Mẫu số B09a-DN 
Kỳ kế toán từ ngày 01/07/2020 đến ngày 30/09/2020 

2 
 

 
Đại lý, môi giới, đấu giá 
Chi tiết: Đại lý, môi giới 
Bán buôn gạo 
Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 

Chi tiết: Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác; 
Bán buôn dầu thô; 
Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan; 
Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan 
Bán buôn kim loại và quặng kim loại 
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 

Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; 
Bán buôn xi măng; 
Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn kính xây dựng; 
Bán buôn sơn, vécni; Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; 
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 
 Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 
Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh 
Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 
Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ 
Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt 
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 
Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 
Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 
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 
Bốc xếp hàng hóa 
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 

Chi tiết: Gửi hàng; Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, đường bộ, 
đường biển ;Giao nhận hàng hóa; 
- Thu, phát các chứng từ vận tải và vận đơn; 
- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; 
- Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển 
- Hoạt động liên quan khác như: bao gói hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên 
đường vận chuyển, dỡ hàng hóa,  lấy mẫu, cân hàng hoá 
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất 
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản 
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu 
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư 
Hoạt động tư vấn quản lý 

Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật 
Hoạt động thiết kế chuyên dụng 
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 
Cung ứng lao động tạm thời 
Đại lý du lịch 
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Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác 
Dịch vụ đóng gói 
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu 
Chi tiết; Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 
Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú 
Bán buôn đồ uống 
Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 

Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 
Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 
 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 
 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 
Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 
Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng 
chuyên doanh 
Xuất bản phần mềm 
 Hoạt động viễn thông khác. Chi tiết: 
- Hoạt động của các điểm truy cập Internet. 
- Kinh doanh dịch vụ viễn thông; Kinh doanh hàng hóa viễn thông. 
 (Điều 13- Luật viễn thông năm 2009) 
 Lập trình máy vi tính 
 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 
 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính 
 Chi tiết: Phân phối sản phẩm công nghệ thông tin ( Điều 52 luật công nghệ thông tin 
năm 2006) 
 Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu( trừ bảo hiểm và bảo hiểm 
xã hội ) 
 Chi tiết:Dịch vụ trung gian thanh toán (Điều 15 nghị định 101/2012 NĐ-CP) 
Giáo dục mầm non 
 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 

Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 
3.  Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường 
Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường tại đơn vị là 12 tháng. 

4.  Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ có ảnh hưởng đến  
Báo cáo tài chính: Không 

II.  NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 
1. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán  
Kỳ kế toán năm của Công ty 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 ghi chép kế toán 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 ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 
22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp và Thông tư số 53/2016/TT-BTC 
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ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 
22/12/2014 của Bộ Tài chính. 

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực Kế toán và Chế độ Kế toán 
Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước 

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

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG 
1.  Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán  

Khi thực hiện công tác kế toán, Công ty áp dụng các loại tỷ giá sau: 
- Tỷ giá giao dịch thực tế; 
- Tỷ giá ghi sổ kế toán. 

2.  Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền  
Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển, 
tiền gửi không kỳ hạn, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời gian đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày 
mua, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định và không 
có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.  

3.  Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính  

a) Chứng khoán kinh doanh: 
b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn: 
c) Các khoản cho vay: 
Các khoản cho vay được phản ánh theo khế ước cho vay giữa Công ty với các đối tượng vay không 
được giao dịch mua bán trên thị trường như chứng khoán. 

d) Đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết:  
đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác. 

e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính:  
Các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính được phản ánh theo phương pháp giá gốc. 

f) Lập dự phòng đầu tư tài chính 
 4.  Nguyên tắc kế toán nợ phải thu  

a) Nguyên tắc ghi nhận 
Các khoản phải thu khách hàng, khoản trả trước cho người bán, phải thu nội bộ và các khoản phải thu khác 
tại thời điểm báo cáo nếu: 
- Có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán đến 1 năm (hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân 

loại là tài sản ngắn hạn. 

- Có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán trên 1 năm (hoặc trên một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân 
loại là tài sản dài hạn. 

b) Lập dự phòng phải thu khó đòi 
Dự phòng nợ phải thu khó đòi là dự phòng 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, 
điều kiện lập dự phòng theo hướng dẫn tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài 
chính ban hành và Thông tư 89/2014/TT-BTC hướng dẫn bổ sung Thông tư số 228/2009/TT-BTC về điều 
kiện lập dự phòng. 

5.  Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho  
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a) Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho 
Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc 
thì phải ghi nhận theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí 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. 
Giá gốc của hàng tồn kho mua ngoài bao gồm giá mua, các loại thuế không được hoàn lại, chi phí vận 
chuyển, bốc xếp, bảo quản trong quá trình mua hàng và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc 
mua hàng tồn kho. 

Giá gốc của hàng tồn kho do đơn vị tự sản xuất bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân 
công trực tiếp, chi phí sản xuất chung cố định và chi phí sản xuất chung biến đổi phát sinh trong quá trình 
chuyển hóa nguyên liệu, vật liệu thành thành phẩm. 

Những chi phí không được ghi nhận vào giá gốc của hàng tồn kho: 

- Các khoản chiết khấu thương mại và giảm giá hàng mua do hàng mua không đúng quy cách, phẩm 
chất; 

- Chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công và các chi phí sản xuất kinh doanh khác phát sinh trên 
mức bình thường; 

- Chi phí bảo quản hàng tồn kho trừ các chi phí bảo quản hàng tồn kho cần thiết cho quá trình sản xuất 
tiếp theo và chi phí bảo quản hàng tồn kho phát sinh trong quá trình mua hàng; 

- Chi phí bán hàng; 
- Chi phí quản lý doanh nghiệp. 

b) Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho 
Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền tháng. 

c) Phương pháp hạch toán hàng tồn kho 
Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.  

d) Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho là dự phòng phần giá trị bị tổn thất của hàng tồn kho bị giảm giá trị so với 
giá trị ghi sổ, điều kiện lập dự phòng theo hướng dẫn tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 

của Bộ Tài chính ban hành và thông tư 89/2014/TT-BTC hướng dẫn bổ sung Thông tư số 228/2009/TT-
BTC về điều kiện lập dự phòng. 

6. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định, tài sản cố định thuê tài chính, bất động sản đầu 

tư 

a) Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định 
Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc theo quy định tại Thông tư 

số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định 
vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại. 

      Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được ước tính như sau: 
   - Máy móc, thiết bị   05-50  năm 

- Máy móc thiết bị 05-25 năm 
-  Phương tiện vận tải   01- 10 năm 
- Thiết bị văn phòng 03- 10 năm 

b) Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định thuê tài chính 

c) Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư 
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7. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh 
8. Nguyên tắc kế toán tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại  
9.  Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước  

Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi nhận 

là chi phí trả trước ngắn hạn và đuợc tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính.  
Các chi phí đã phát sinh trong năm tài chính nhưng liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh 
doanh của nhiều năm tài chính được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả 
hoạt động kinh doanh trong năm tài chính sau. Các chi phí sau đây đã phát sinh trong năm tài chính 

nhưng được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh 
trong nhiều năm: 
- Công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn. 

- Các chi phí trả trước khác: Căn cứ vào tính chất, mức độ chi phí, Công ty lựa chọn phương pháp và 

tiêu thức phân bổ phù hợp trong thời gian mà lợi ích kinh được dự kiến tạo ra. 

10.  Nguyên tắc kế toán nợ phải trả  
Các khoản phải trả người bán được từng đội theo dõi và chịu trách nhiệm. 
Số dư các khoản phải trả người bán, phải trả nội bộ, phải trả khác và các khoản vay tại thời điểm báo 

cáo được phân loại và phản ánh trên báo cáo như sau: 
- Là khoản nợ ngắn hạn nếu có thời hạn phải thanh toán đến 1 năm (hoặc trong một chu kỳ sản xuất 

kinh doanh). 
- Là khoản nợ dài hạn nếu có thời hạn phải thanh toán trên 1 năm (hoặc trên một chu kỳ sản xuất 

kinh doanh). 
- Các khoản phải trả, tiến hành theo dõi chi tiết công nợ theo từng hạng mục công trình chuyển sang 

theo dõi chi tiết công nợ theo từng đội xây dựng. 

11. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính 
Vay được ghi nhận theo số tiền vay mà Công ty nhận được theo hợp đồng vay; 

Nợ cho thuê tài chính được ghi nhận theo số tài sản thuê tài chính mà Công ty nhận được tương ứng với 
số tiền thuê mà Công ty phải trả theo hợp đồng thuê tài chính. 

12.  Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay  
13.  Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả 
 Các khoản phải trả được ghi nhận khi Công ty nhận được hàng hóa, dịch vụ từ người bán hoặc đã cung 

cấp cho người mua trong kỳ báo cáo nhưng thực tế chưa chi trả do chưa có hóa đơn hoặc chưa đủ hồ sơ 
tài liệu kế toán, được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ báo cáo.   

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

15.  Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu  
- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển 

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

Thặng dư vốn cổ phần phản ánh chênh lệch giữa giá phát hành với mệnh giá, chi phí trực tiếp liên 
quan đến phát hành cổ phiếu, chênh lệch giữa giá tái phát hành với giá trị sổ sách, chi phí trực tiếp 
liên quan đến tái phát hành cổ phiếu quỹ. 



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  ĐẦU TƯ LÊ GIA 
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà số 86 phố Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt 
Nam.   

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC                        Mẫu số B09a-DN 
Kỳ kế toán từ ngày 01/07/2020 đến ngày 30/09/2020 

7 
 

Vốn khác của chủ sở hữu được ghi theo giá trị còn lại giữa giá trị hợp lý của các tài sản mà doanh 
nghiệp được các tổ chức, cá nhân khác tặng, biếu sau khi trừ (-) các khoản thuế phải nộp (nếu có) 
liên quan đến các tài sản được tặng, biếu này; và khoản bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh 
Cổ tức phải trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trong Bảng Cân đối kế toán của 

Công ty sau khi có thông báo chia cổ tức của Hội đồng Quản trị Công ty. 
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: 

Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá đều được phản ánh ngay vào doanh thu hoạt động tài chính (nếu 
lãi) hoặc chi phí hoạt động tài chính (nếu lỗ).  

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: 
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) 
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. 

16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu  

a) Doanh thu bán hàng 
Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau: 
- 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; 
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm 

soát hàng hóa; 
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; 

- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; 
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 
b) Doanh thu cung cấp dịch vụ 
Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng 
tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều 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 thỏa mãn các điều kiện sau: 

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; 
- 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. 
Phần cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành. 

c) Doanh thu hoạt động tài chính 
Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu 
hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau: 

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

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. 
Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận 
lợi nhuận từ việc góp vốn. 

d) Doanh thu hợp đồng xây dựng 

e) Thu nhập khác 
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Là khoản thu được từ các hoạt động khác ngoài các hoạt động đã nêu trên. 

17. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 
Giảm trừ doanh thu là các khoản: Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại 
trong kỳ của Công ty.  

18.  Nguyên tắc kế  toán giá vốn hàng bán 
Giá vốn hàng bán phản ánh giá trị vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư, giá 
thành sản phẩm của sản phẩm xây lắp bán ra trong năm. 

19. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính 
Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm: 

-  Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính;  
-  Chi phí cho vay và đi vay vốn; 

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

-  Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán. 
Các khoản trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài 
chính. 

20. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp 
- Chi phí bán hàng phản ánh các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hóa, 

cung cấp dịch vụ, bao gồm các chi phí chào hàng, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo sản phẩm, hoa 
hồng bán hàng, chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa (trừ  hoạt động xây lắp), chi phí bảo quản, 
đóng gói, vận chuyển… 

- Chi phí quản lý doanh nghiệp phản ánh các khoản chi phí quản lý chung của Công ty, gồm các chi 
phí về tiền lương của bộ phận quản lý doanh nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công 
đoàn, bảo hiểm thất nghiệp của nhân viên quản lý doanh nghiệp, chi phí vật liệu văn phòng, công cụ 
lao động, khấu hao tài sản cố định dùng cho quản lý doanh nghiệp, tiền thuê đất, thuế môn bài, 
khoản dự phòng phải thu khó đòi, dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác. 

21. 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 
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế 

suất thuế TNDN trong năm hiện hành. 

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được 
khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN. 

22. Công cụ tài chính 

a) Tài sản tài chính 
Theo Thông tư số 210/2009/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2009, tài sản tài chính được phân loại một 
cách phù hợp, cho mục đích thuyết minh trong các báo cáo tài chính, tài sản tài chính được ghi nhận 
theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, các khoản cho vay và phải thu, 
các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn và tài sản tài chính sẵn sàng để bán. Công ty quyết định phân 

loại các tài sản tài chính này tại thời điểm ghi nhận lần đầu. 
Tại thời điểm ghi nhận lần đầu, tài sản tài chính được xác định theo nguyên giá cộng với chi phí giao 
dịch trực tiếp có liên quan. 
Các tài sản tài chính của công ty bao gồm tiền và các khoản tiền gửi ngắn hạn, các khoản phải thu 

khách hàng và phải thu khác, các công cụ tài chính được niêm yết, không được niêm yết. 



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  ĐẦU TƯ LÊ GIA 
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà số 86 phố Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt 
Nam.   

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC                        Mẫu số B09a-DN 
Kỳ kế toán từ ngày 01/07/2020 đến ngày 30/09/2020 

9 
 

b) Nợ phải trả tài chính 
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. Nợ phải trả tài chính của công ty gồm các khoản phải 
trả người bán, các khoản phải trả khác, nợ và vay. 

Tại thời điểm ghi nhận lần đầu, các khoản nợ phải trả tài chính được ghi nhận ban đầu theo nguyên giá 
cộng với các chi phí giao dịch trực tiếp có liên quan. 

23. Báo cáo theo bộ phận 
Bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh là một phần có thể xác định riêng biệt tham gia vào quá trình sản xuất 

hoặc cung cấp sản phẩm dịch vụ và có rủi ro và lợi ích kinh tế khác với các  bộ phận kinh doanh khác. 
Thông tin bộ phận được trình bày theo lĩnh vực kinh doanh và khu vực địa lý. Báo cáo bộ phận chính yếu 
là theo lĩnh vực kinh doanh dựa trên cơ cấu tổ chức quản lý nội bộ và hệ thống Báo cáo tài chính nội bộ của 

Công ty. 

Lĩnh vực kinh doanh 
Công ty có các lĩnh vực kinh doanh sau: gạch, thép, vận chuyển... 
Bộ phận theo khu vực địa lý là một phần có thể xác định riêng biệt tham gia vào quá trình sản xuất hoặc 
cung cấp sản phẩm, dịch vụ trong phạm vi một môi trường cụ thể và có rủi ro, lợi ích kinh tế khác với các 

bộ phận kinh doanh trong các môi trường kinh tế khác. 

Khu vực địa lý 
Bộ phận theo khu vực địa lý là một phần có thể xác định riêng biệt tham gia vào quá trình sản xuất hoặc 
cung cấp sản phẩm, dịch vụ trong phạm vi một môi trường cụ thể và có rủi ro, lợi ích kinh tế khác với các 

bộ phận kinh doanh trong các môi trường kinh tế khác. 
Hoạt động của Công ty được phân bổ chủ yếu ở khu vực Hà Nam do đó Công ty không lập báo cáo thứ yếu 
theo khu vực địa lý. 

24. Bên liên quan 
Việc trình bày mối quan hệ với các bên liên quan và các giao dịch giữa doanh nghiệp với các bên liên quan 
được thực hiện theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 26 “Thông tin về các bên liên quan” được ban hành và 
công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng  Bộ Tài chính và 

Thông tư 161/2007/TT-BTC “Hướng dẫn thực hiện mười sáu (16) Chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết 
định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001, Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 và Quyết định 

số 234/2003/QQĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính” ban hành ngày 31/12/2007. Cụ thể: 
Các bên liên quan được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với 
bên kia trong việc ra quyết định các chính sách tài chính và hoạt động. Các trường hợp được coi là bên liên 
quan: Các doanh nghiệp – kể cả công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết – các cá nhân, trực tiếp hay gián tiếp 
qua một hoặc nhiều trung gian, có quyền kiểm soát Công ty hoặc chịu sự kiểm soát của Công ty, hoặc cùng 
chung kiểm soát với Công ty. Các bên liên kết, các cá nhân nào trực tiếp hoặc gián tiếp nắm quyền biểu quyết 
của Công ty mà có ảnh hưởng đáng kể đối với Công ty, những chức trách quản lý chủ chốt như Tổng giám đốc, 
viên chức của Công ty, những thành viên than cận trong gia đình của các cá nhân hoặc các bên liên kết này hoặc 

những công ty liên kết với các cá nhân này cũng được gọi là bên liên quan. 
Trong việc xem xét mối quan hệ của từng bên liên quan, bản chất của mối quan hệ được chú ý chứ không phải 

là hình thức pháp lý. 
Giao dịch với các bên liên quan trong năm được trình bày ở thuyết minh số VIII.5. 
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5. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

5.1 TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN Số cuối kỳ Số Đầu năm
Tiền mặt  823 099 251 1 018 817 697
Tiền gửi ngân hàng  5 163 329  3 974 760
Cộng 828,262,580              1,022,792,457       

5.2 PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG Số cuối kỳ Số Đầu năm
a) Phải thu khách hàng ngắn hạn 29,686,895,745         29,686,895,745     
- Công ty Cổ phần Đầu tư TMDV Linh Khoa 5,392,200,000 5,392,200,000
- Công ty Cổ phần Xây Dụng Số 8 Lạng Sơn 2,334,090,000           2,334,090,000       
- Công ty Cổ phần Nhựa Phụ Gia 69,000,000                220,000,000          
- Công ty Cổ phần HNI Hà Nội 151,000,000              
- Công Ty CP Công Nghiệp và Đầu Tư Việt Nam 3,644,146,880           3,644,146,880       
- Công ty TNHH Thương Mại Nhiên Liệu Sài Gòn 15 806 093 865 15,806,093,865     
- Doanh nghiệp Tư Nhân Thương Mại Đại Phát 2 290 365 000 2,290,365,000       
- Các khoản phải thu khách hàng khác
b) Phải thu khách hàng dài hạn 
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan 165,000,000              165,000,000          
- Công ty Cổ phần Trường Tiền Holdings 165,000,000              165,000,000          

5.3 TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN Số cuối kỳ Số Đầu năm
a) Trả trước cho người bán ngắn hạn -                                 
- Công ty TNHH Kiểm toán TTP
b) Trả trước cho người bán dài hạn -                                 
c) Trả trước cho người bán là các bên liên quan -                                 

5.4 PHẢI THU KHÁC
Giá trị Dự phòng Giá trị Dự phòng

a) Ngắn hạn 13,706,512,329      -                        13,706,512,329         -                            

-                        -                            

- Phải thu khác 1,206,512,329        -                        1,206,512,329           -                            
+ Phải thu về lãi cho vay -                              -                        -                                 -                            
+ Các đối tượng khác -                              -                        -                                 -                            
- Tạm ứng 12,500,000,000      12,500,000,000         
b) Dài hạn 106,922,000           -                        106,922,000              -                            

106,922,000           -                            

Số cuối kỳ Số Đầu năm

 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, 
ký cược dài hạn

106,922,000               

- Phải trả, phải nộp khác (Dư 
Nợ)
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5.10 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN Đơn vị tính: VND

Giá gốc Dự phòng Giá trị hợp lý (*) Giá gốc Dự phòng Giá trị hợp lý (*) 
c) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 25,500,000,000 - - - 
- Cho vay 25,500,000,000 - - - 

+ Công ty Cổ phần Địa Ốc Trường Tiền Land 20,000,000,000 - - - 

+ Ông Nguyễn Văn Sáng 5,500,000,000 - - 
5.11 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH Đơn vị tính: VND

Giá gốc Dự phòng Giá trị hợp lý (*) Giá gốc Dự phòng Giá trị hợp lý (*) 
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 24,000,000,000 - - - 
- Đầu tư vào Công ty con - - - - 
+ Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Dầu khí Miền Bắc 
(i)

- - - - 

- Đầu tư vào công ty liên kết 24,000,000,000 - - - - - 
+ Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Dầu khí Miền Bắc 
(i)

24,000,000,000 - 

- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác - - - - - 

Số cuối kỳ Số đầu năm

Số cuối kỳ Số đầu năm
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5.6 . NỢ XẤU Đơn vị : VND

Giá gốc
Giá trị có thể thu 

hồi
Dự phòng Giá gốc

Giá trị có thể thu 
hồi

Dự phòng

- Các khoản phải thu ngắn hạn - 
- - - - - - 

- Công ty Cổ phần Phụ gia nhựa 69,000,000 69,000,000 220,000,000 110,000,000 
- Công ty cổ phần Trường Tiền Holdings 165,000,000 82,500,000 165,000,000 82,500,000 
Cộng 234,000,000 151,500,000 - 385,000,000 192,500,000 - 

Số cuối kỳ Số đầu năm
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5.5 HÀNG TỒN KHO
Giá gốc Dự phòng Giá gốc Dự phòng

Chi phí SXKD dở dang 7 147 483 442 -                           7 147 483 442 -                           
Thành phẩm nhập kho -                             -                           -                            -                           
Hàng hóa  114 300 000 -                            114 300 000 -                           

Cộng 7,261,783,442       -                           7,261,783,442      -                           

5.6 CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC Số cuối kỳ Số đầu năm
a) Ngắn hạn 7,664,770             510,924,999        
- Chi phí công cụ dụng cụ xuất dùng  7 664 770  10 924 999
-Chi phí tư vấn đầu tư chứng khoán  500 000 000
b) Dài hạn 1,250,000,000      1,500,000,000     
-Chi phí tư vấn doanh nghiệp 1,250,000,000      1,500,000,000     
-Chi phí tư vấn đầu tư chứng khoán

Cộng 1,257,664,770      2,010,924,999     

5.7 PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

Giá trị
 Số có khả năng 

trả nợ 
Giá trị

 Số có khả năng 
trả nợ 

19,439,230,060 19,439,230,060 19,439,230,060 19,439,230,060

2,200,000,000       2,200,000,000     2,200,000,000      2,200,000,000     

8,075,000,000       8,075,000,000     8,075,000,000      8,075,000,000     

1,500,250,000       1,500,250,000     1,500,250,000      1,500,250,000

2,217,000,060       2,217,000,060     2,217,000,060      2,217,000,060     

5,446,980,000       5,446,980,000     5,446,980,000      5,446,980,000     

b) Các khoản phải trả người bán dài hạn
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán
d) Phải trả người bán là các bên liên quan

Giá trị
 Số có khả năng 

trả nợ 
Giá trị

 Số có khả năng 
trả nợ 

7,147,483,442 7,147,483,442 493,301,000 493,301,000

7,147,483,442 7,147,483,442     7,147,483,442 7,147,483,442     
- Đối tượng khác -                             -                           -                            -                           
b) Người mua trả tiền trước dài hạn
c) Người mua trả tiền trước là các bên liên quan

5.9 THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC
Số Đầu năm  Số Cuối kỳ 

a) Phải nộp 646,173,680 1,193,173,680
- Thuế GTGT 16,989,542           411,526,592        
- Thuế TNDN 629,184,138         781,647,088        
b) Phải thu

5.8 NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC
Số cuối kỳ

a) Người mua trả tiền trước ngắn hạn

- Công ty CP Đầu Tư và Quản Lý Châu Á 
ABS Group
- Công ty Cổ phần Thương mại và sản xuất 
Thuận An

- Công ty CP Nguyên Khang Hà Nam

 - Công ty TNHH Nhiên Liệu Sài Gòn

- Đỗ Văn Luyện

- Công Ty CP Đầu Tư và Thương Mại Vũ 
Đăng

Số cuối kỳ Số đầu năm

Số đầu năm

a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn

Số cuối kỳ Số đầu năm
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5.12 . TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH 

Nhà cửa Máy móc Phương tiện TSCĐ
vật kiến trúc thiết bị vận tải khác 

I. Nguyên giá
Số dư đầu năm           350,640,908        4,902,430,000       1,035,069,091         45,000,000                6,333,139,999 
Tăng trong kỳ                                                                                                                                                               
- Mua trong kỳ                                       
- Chuyển từ TSCĐHH thuê tài chính                                                                 
Giảm trong kỳ                                                                                                                                                               
- Giảm khác                                                                 
Số dư cuối kỳ           350,640,908        4,902,430,000       1,035,069,091         45,000,000                6,333,139,999 
II. Giá trị hao mòn luỹ kế
Số dư đầu năm           350,640,908 4 564 322 499          525,358,597         45,000,000                5,485,322,004 
Tăng trong kỳ                                            67,621,500            41,327,880                                              108,949,380 
- Số khấu hao trong kỳ  67 621 500  41 327 880                  108,949,380 
- Chuyển từ TSCĐHH thuê tài chính                                       
Giảm trong kỳ                                                                                                                                
- Giảm khác                                       
Số dư cuối kỳ           350,640,908        4,631,943,999          566,686,477         45,000,000                5,594,271,384 
III. Giá trị còn lại
1. Tại ngày đầu kỳ                                          338,107,501          509,710,494                                              847,817,995 
2. Tại ngày cuối kỳ                                          270,486,001          468,382,614                                              738,868,615 

Khoản mục Cộng

Đơn vị tính: VND 
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5.13 . TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH

Nhà cửa Máy móc Phương tiện TSCĐ

vật kiến trúc thiết bị vận tải khác 
I. Nguyên giá
Số dư đầu năm                                       1,132,627,272                                                                         1,132,627,272 
Tăng trong kỳ                                                                                                                                                               
- Mua trong kỳ                                                                                               
Giảm trong kỳ                                                                                                                                
- Chuyển sang TSCĐHH                                                                 
Số dư cuối kỳ                                       1,132,627,272                                                                         1,132,627,272 
II. Giá trị hao mòn luỹ kế
Số dư đầu năm                                          943,856,055                                                                            943,856,055 
Tăng trong kỳ                                            56,631,363                                                                              56,631,363 
- Số khấu hao trong kỳ                                           56,631,363                                                                            56,631,363 
- Tăng khác                                       
Giảm trong kỳ                                                                                                                                
- Chuyển sang TSCĐHH                                       
Số dư cuối kỳ                                       1,000,487,418                                                                         1,000,487,418 
III. Giá trị còn lại
1. Tại ngày đầu năm                                          188,771,217                                                                            188,771,217 
2. Tại ngày cuối kỳ                                          132,139,854                                                                            132,139,854 

Đơn vị tính: VND 

Khoản mục Cộng
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5.16 . VỐN CHỦ SỞ HỮU

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu Đơn vị tính: VND

Vốn đầu tư của 
chủ sở hữu

Thặng dư vốn 
cổ phần

 Chênh lệch 
tỷ giá hối đoái  

 Quỹ đầu tư 
phát triển 

 Quỹ khác 
thuộc vốn chủ 

sở hữu 

 Lợi nhuận sau 
thuế chưa phân 

phối 
 Tổng Cộng 

Số dư đầu năm trước 71,000,000,000 - - - 4,896,756,662 75,896,756,662 

Tăng vốn năm trước - 

Lãi trong năm trước 1,954,298,500 1,954,298,500 

Tăng khác - - 

Giảm vốn trong năm trước - 

Lỗ trong năm trước - 

Giảm khác - 

Số dư cuối năm trước 71,000,000,000 - - - - 6,851,055,162 77,851,055,162 

Tăng vốn trong kỳ này - 

Lãi trong kỳ này (1,886,451,927) (1,886,451,927) 

Tăng khác - - 

Giảm vốn trong kỳ này - 

Lỗ do hoàn nhập trong kỳ này - 

Giảm khác - - 

Số dư cuối kỳ 71,000,000,000 - - - - 4,964,603,235 75,964,603,235 

-                   -                       
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6

6.1 TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ
Từ 01/07/2020 đến 

30/09/2020
Từ 01/07/2019 đến 

30/09/2019
Doanh thu 0 15,700,000,000
- Doanh thu bán hàng hàng hóa và cung cấp dịch vụ -                                15,700,000,000       

6.2 GIÁ VỐN HÀNG BÁN Từ 01/07/2020 đến 
30/09/2020

Từ 01/07/2019 đến 
30/09/2019

Giá vốn của hàng đã bán -                                14,985,000,000       
- Giá vốn bán hàng hàng hóa và cung cấp dịch vụ -                                14,985,000,000       

Cộng -                                14,985,000,000       

6.3 DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
Từ 01/07/2020 đến 

30/09/2020
Từ 01/07/2019 đến 

30/09/2019
- Lãi tiền gửi, cho vay 370,100,369             3,828                       

Cộng 370,100,369             3,828                       

6.4 CHI PHÍ TÀI CHÍNH Từ 01/07/2020 đến 
30/09/2020

Từ 01/07/2019 đến 
30/09/2019

- Lãi tiền vay
-Chi phí tư vấn 249,999,999             

Cộng 249,999,999             -                              

6.5
Từ 01/07/2020 đến 

30/09/2020
Từ 01/07/2019 đến 

30/09/2019

a) Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp 683,398,973             700,708,108            
Chi phí bán hàng -                                -                              
Chi phí quản lý doanh nghiệp 683,398,973             700,708,108            

6.6 THU NHẬP KHÁC
Từ 01/07/2020 đến 

30/09/2020
Từ 01/07/2019 đến 

30/09/2019
Thu nhập khác -                                

Cộng -                                -                              

7 CHI PHÍ KHÁC
Từ 01/07/2020 đến 

30/09/2020
Từ 01/07/2019 đến 

30/09/2019

Các khoản bị phạt  lãi chậm nộp+ chi phí khác 2,966,546                 213,947                   

Cộng 2,966,546                 213,947                   

6.8 CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 
KINH DOANH 
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Từ 01/07/2020 đến 
30/09/2020

Từ 01/07/2019 đến 
30/09/2019

(566,265,149)            14,081,773              

-                                -                              

(566,265,149)            14,081,773              

2,816,355                

6.9 Thông tin về hoạt động liên tục
Báo cáo tài chính này được lập trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục.

6.10 Những thông tin khác

- Các khoản điều chỉnh tăng

+ Chi phí không hợp lệ

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

- Các khoản điều chỉnh giảm

Lợi nhuận chịu thuế

Nguyễn Thị Kiều Anh

Ngoài những thông tin đã trình bày trên, trong kỳ Công ty không có sự kiện trong yếu nào xảy ra đòi hỏi phải trình bày hay
công bố trên Báo cáo tài chính.

Nguyễn Thị Kiều Anh

Hà Nội, ngày 16  tháng 10 năm 2020

Kế toán trưởngNgười lập biểu

Lợi nhuận trước thuế

Điều chỉnh cho thu nhập chịu thuế
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