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I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 

I.1. Hình thức sở hữu vốn là doanh nghiệp Nhà nước được chuyển đổi từ Công ty Xổ số 
Kiến thiết – Dịch vụ Bình Dương theo Quyết định số 4048/QĐ-UBND ngày 12 tháng 
9 năm 2007 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương. Công ty hoạt động theo Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hựu hạn một thành viên, mã 
số doanh nghiêp: 3700149547 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp đăng 
ký lần đầu ngày 22/8/2008, đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 08/11/2003.  

I.2. Trụ sở hoạt động  

Trụ sở chính đặt tại số 1 Đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ 
Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.  

I.3. Ngành nghề kinh doanh chính trong năm 2013 là kinh doanh xổ số và in ấn. 

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

II.1. Niên độ kế toán: từ ngày 1/1 đến ngày 31/12 hàng năm.  

II.2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam. 

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG  

III.1. Chế độ kế toán: Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam bao gồm cả quy định về 
Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty xổ số kiến thiết ban hành tại Thông tư 
168/2009/TT-BTC ngày 19/8/2009. 

III.2. Hình thức kế toán: Nhật ký chung 

III.3. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán 

Công ty tuân thủ Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam để soạn thảo và trình bày 
các báo cáo tài chính.   

IV. CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG 

IV.1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính 

Báo cáo tài chính được trình bày theo phương pháp giá gốc. 

IV.2. Nguyên tắc ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền 

Tiền bao gồm tiền tại quỹ, tiền đang chuyển và các khoản ký gởi không kỳ hạn. 
Tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn không quá 3 tháng, có khả năng 
chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong 
chuyển đổi thành tiền. 

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được hạch toán theo tỷ giá thực tế tại thời điểm 
phát sinh giao dịch ngoại tệ. Tại thời điểm cuối năm, các khoản mục tiền tệ có gốc 
ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá mua vào của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông 
Á công bố tại thời điểm lập báo cáo tài chính. 

Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong quá trình thanh toán hoặc do đánh giá lại số dư các 
khoản mục tiền tệ tại thời điểm cuối niên độ được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt 
động kinh doanh. 
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IV.3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác 

Các khoản phải thu khách hàng, khoản trả trước cho người bán, và các khoản phải thu 
khác tại thời điểm báo cáo: 

-  Có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán dưới 1 năm được phân loại là tài sản ngắn hạn; 

-  Có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán trên 1 năm được phân loại là tài sản dài hạn. 

IV.4. Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho 

 Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho 

Hàng tồn kho được hạch toán theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện 

được thấp hơn giá gốc thì hạch toán 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. 

Chi phí mua của hàng tồn kho 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. Các khoản chiết khấu thương mại và 

giảm giá hàng mua do hàng mua không đúng quy cách, phẩm chất được trừ (-) khỏi 

chi phí mua. 

 Xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ theo phương pháp bình quân gia quyền. 

 Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 

 Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

Cuối kỳ kế toán năm, khi giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho nhỏ 

hơn giá gốc thì phải lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.  

Số dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng 

tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho.  

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được thực hiện trên cơ sở từng mặt hàng tồn kho. 

IV.5. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định 

 Tài sản cố định hữu hình  

Tài sản cố định hữu hình được xác định giá trị ban đầu theo nguyên giá; Sau khi ghi 

nhận ban đầu, trong quá trình sử dụng, TSCĐ hữu hình được ghi nhận theo nguyên 

giá, khấu hao lũy kế và giá trị còn lại. Nguyên giá là toàn bộ các chi phí mà doanh 

nghiệp bỏ ra để có được tài sản cố định hữu hình tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào 

trạng thái sử dụng. 

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu 

dụng ước tính. Thời gian khấu hao áp dụng cho một số nhóm tài sản cố định như sau: 

- Nhà cửa, vật kiến trúc  5 - 50 năm 
- Máy móc thiết bị 5 - 10 năm 
- Phương tiện vận tải 5 - 12 năm 
- Thiết bị, dụng cụ quản lý 3 - 10 năm 
- TSCĐ khác 4 - 5 năm 
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 Tài sản cố định vô hình  

Giá trị ban đầu của tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá; sau khi ghi 

nhận ban đầu, trong quá trình sử dụng, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo 

nguyên giá, khấu hao lũy kế và giá trị còn lại. 

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 tính. 

Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng theo thời gian sử dụng dự tính của 

tài sản. Thời gian khấu hao áp dụng với TSCĐVH là Phần mềm kế toán là 5 -10 năm. 

IV.6. Kế toán các khoản đầu tư tài chính 

 Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn 

Các khoản đầu tư chứng khoán tại thời điểm báo cáo, nếu:  
- Có thời hạn thu hồi vốn dưới 1 năm hoặc trong một chu kỳ kinh doanh được phân 

loại là tài sản ngắn hạn; 
- Có thời hạn thu hồi vốn trên 1 năm hoặc trên một chu kỳ kinh doanh được phân 

loại là tài sản dài hạn. 
 Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác 

Các khoản đầu tư khác tại thời điểm báo cáo, nếu : 
- Có thời hạn thu hồi vốn dưới 1 năm hoặc trong một chu kỳ kinh doanh được phân 

loại là tài sản ngắn hạn; 
- Có thời hạn thu hồi vốn trên 1 năm hoặc trên một chu kỳ kinh doanh được phân 

loại là tài sản dài hạn.  

IV.7. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải trả thương mại và phải trả khác 

Các khoản phải trả người bán, phải trả khác, khoản vay tại thời điểm báo cáo, nếu: 

- Có thời hạn thanh toán dưới 1 năm được phân loại là nợ ngắn hạn; 
- Có thời hạn thanh toán trên 1 năm được phân loại là nợ dài hạn. 

IV.8. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu 

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi 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. 

IV.9. Thuế thu nhập doanh nghiệp 

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%. (nộp bổ sung sau khi trích quỹ theo qui 
định đối với hoạt động xổ số) 

Các báo cáo thuế của Công ty chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật 
và các quy định thuế đối với các nghiệp vụ khác nhau có thể được hiểu theo nhiều 
cách khác nhau, do vậy, các số liệu thuế thể hiện trên báo cáo tài chính có thể bị thay 
đổi theo quyết định cuối cùng của cơ quan thuế. 
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V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG 
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN  

V.1. Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm: 

  Cuối năm Đầu năm
Tiền mặt  3.844.892.530  11.542.206.486 
Tiền gửi ngân hàng  94.215.550.197  50.313.996.801 
Tương đương tiền  508.450.000.000 (*) 292.260.550.000 

Cộng  606.510.442.727 354.116.753.287

(*) Là tiền gửi có kỳ hạn 3 tháng tại các ngân hàng: 

 Cuối năm  Đầu năm 
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 
- Chi nhánh Bình Dương 

43.000.000.000  25.000.000.000 

Ngân hàng Ngoại thương - Chi nhánh Bình Dương -  16.000.000.000 
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 
- Chi nhánh Sài Gòn 

80.000.000.000  101.000.000.000 

Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng Sông 
Cửu Long - Chi nhánh Đồng Nai 

29.000.000.000  17.000.000.000 

Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng Sông 
Cửu Long -Chi nhánh Sài Gòn 

62.000.000.000  52.000.000.000 

Ngân hàng Đại Á - Chi nhánh Bình Dương 7.000.000.000  3.682.800.000 
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 
- Chi nhánh Mỹ Phước 

61.000.000.000  11.000.000.000 

Ngân hàng Phương Nam - Chi nhánh Bình Dương 94.250.000.000  18.690.000.000 
Ngân hàng Đông Á - Chi nhánh Bình Dương 42.000.000.000  18.000.000.000 
Ngân hàng Quân Đội  23.000.000.000  - 
Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng Sông 
Cửu Long - Chi nhánh Bình Dương 

15.000.000.000  - 

Ngân hàng Liên Việt - Chi nhánh Bình Dương 10.200.000.000  - 
Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh 
Bình Dương 

18.000.000.000  5.000.000.000 

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín - Chi 
nhánh Bình Dương 

-  11.800.000.000 

Ngân hàng Hàng Hải - Chi nhánh Bình Dương -  9.100.000.000 
Ngân hàng Phát triển Bình Dương -  3.987.750.000 
Cộng 508.450.000.000  292.260.550.000 

V.2. Đầu tư tài chính ngắn hạn là tiền gửi có kỳ hạn 3 tháng tại Ngân hàng đầu tư và phát 
triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương. 

V.3. Phải thu khách hàng bao gồm phải thu từ: 

  Cuối năm Đầu năm 
Hoạt động in  11.860.591.848 10.090.675.184 
Hoạt động xổ số  129.884.319.570 155.078.759.145 

Cộng  141.744.911.418 165.169.434.329 

V.4. Trả trước cho người bán là tiền mua bao bì trả trước. 
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V.5. Các khoản phải thu khác bao gồm: 
  Cuối năm Đầu năm 
Tài sản thiếu chờ xử lý  30.241.881 36.716.190 
Phải thu thuế hoa hồng đại lý  1.494.061.300 1.371.775.975 
Phải thu vé sai kỹ thuật  61.499.000 22.199.000 
Lãi tiền gửi tiết kiệm dự thu   3.092.621.058 - 
Phải thu khác  - 44.830.500 
Phải thu người lao động về BHXH  95.016.630 119.024.845 

Cộng  4.773.439.869 1.594.546.510 

V.6. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi chủ yếu là số tiền đã lập dự phòng 
về khoản phải thu của Công ty TNHH Minh Việt. 

V.7. Hàng tồn kho bao gồm: 
  Cuối năm  Đầu năm 
 Nguyên liệu, vật liệu  24.418.011.394  19.738.697.456 
 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang  5.253.701.167  1.532.232.110 
 Thành phẩm  713.808.738  1.269.391.027 
Vé số  2.535.000.000  1.170.000.000 

Cộng  32.920.521.299  23.710.320.593 

V.8. Tài sản ngắn hạn khác bao gồm: 
  Cuối năm  Đầu năm 
 Chi phí trả trước ngắn hạn  5.130.000  - 
 Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp  -  5.394.054.008 
Tạm ứng  853.298.925  647.277.425 
Ký quỹ ngắn hạn  441.216.750 (*) 30.000.000 

  1.299.645.675  6.071.331.433 

(*) là số tiền 20.886 USD ký quỹ tại Ngân hàng Đông Á - Chi nhánh Bình Dương để 
nhập khẩu máy móc thiết bị ngành in. 

V.9. Tài sản cố định hữu hình  
 

Khoản mục  
Số dư  

đầu năm 
Tăng trong 

năm 
Giảm trong 

năm  
Số dư 

cuối năm 
Nguyên giá      
Nhà cửa vật kiến trúc 26.048.773.940 178.912.300 (304.924.841) 25.922.761.399 
Máy móc thiết bị 110.277.549.688 129.960.000 (750.342.624) 109.657.167.064 
Phương tiện vận tải 8.065.774.918 1.253.937.272 (357.677.800) 8.962.034.390 
Thiết bị dụng cụ quản lý 6.229.754.716 25.000.000 (2.523.511.723) 3.731.242.993 
Tài sản cố định khác 538.394.500 2.211.341.818 (14.500.000) 2.735.236.318 
Tài sản cố định phúc lợi 16.032.000 - (16.032.000) - 

Cộng 151.176.279.762 3.799.151.390 (3.966.988.988) 151.008.442.164 

Giá trị hao mòn lũy kế     
Nhà cửa vật kiến trúc 13.135.278.263 1.251.168.104 (289.835.172) 14.096.611.195 
Máy móc thiết bị 85.964.895.263 6.856.767.704 (611.635.487) 92.210.027.480 
Phương tiện vận tải 6.522.500.306 338.617.674 (357.677.800) 6.503.440.180 
Thiết bị dụng cụ quản lý 5.426.549.175 286.510.664 (2.188.027.774) 3.525.032.065 
Tài sản cố định khác 336.909.557 280.634.466 (14.500.000) 603.044.023 
Tài sản cố định phúc lợi - - - - 

Cộng 111.386.132.564 9.013.698.612 (3.461.676.233) 116.938.154.943 
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Giá trị còn lại      
Nhà cửa vật kiến trúc 12.913.495.677   11.826.150.204 

Máy móc thiết bị 24.312.654.425   17.447.139.584 

Phương tiện vận tải 1.543.274.612   2.458.594.210 

Thiết bị dụng cụ quản lý 803.205.541   206.210.928 

Tài sản cố định khác 201.484.943   2.132.192.295 

Tài sản cố định phúc lợi 16.032.000   - 

Cộng 39.790.147.198   34.070.287.221 

Nguyên giá của tài sản tài sản cố định hữu hình đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử 
dụng là 57.649.147.890 đồng. 

Tài sản cố định hữu hình giảm trong năm do thanh lý và do phân loại các tài sản không 
đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013. 

V.10. Tài sản cố định vô hình 
Khoản mục  Số dư đầu năm Tăng trong năm Giảm trong năm Số dư cuối năm 

Nguyên giá      
Bản quyền, bằng sáng chế 495.935.000 729.093.450 -1.225.028.450 
Phần mềm vi tính 2.422.281.689 1.702.574.600 (33.500.000) 4.091.356.289 

Cộng 2.918.216.689 2.431.668.050 - 5.316.384.739 

Giá trị hao mòn lũy kế     
Bản quyền, bằng sáng chế 450.858.738 136.212.938 - 587.071.676 
Phần mềm vi tính 1.565.256.058 327.294.205 (30.106.040) 1.862.444.223 

Cộng 3.241.796.894 360.020.658 (30.106.040) 2.449.515.899 

Giá trị còn lại      
Bản quyền, bằng sáng chế 45.076.262   637.956.774 
Phần mềm vi tính 857.025.631   2.228.912.066 

Cộng 902.101.893   2.866.868.840 

V.11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang là chi phí mua tài sản trên đất tại số 672 Đại lộ 

Bình Dương, Phường Hiệp Thành, Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương của Công ty 

Cổ phần Sản xuất Kinh doanh - Xuất nhập khẩu Tấn Lợi theo hợp đồng số 261/HĐKT 

ngày 6 tháng 12 năm 2006. Hiện Công ty đang chờ quyết định xử lý của Ủy ban Nhân 

dân tỉnh Bình Dương đối với tài sản này. 

V.12. Bất động sản đầu tư là tòa nhà trung tâm thương mại tại số 1 Đường Trần Hưng Đạo, 

Phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương hiện đang cho thuê 

hoạt động theo Hợp đồng số 25022012/HĐTN/NKBD ngày 25 tháng 12 năm 2012 và 

Phụ lục hợp đồng số 01/2012/PLHĐ ngày 09 tháng 05 năm 2012. 

V.13. Chi phí trả trước dài hạn bao gồm: 
  Cuối năm  Đầu năm 
Tiền thuê đất trả trước  378.751.627  389.573.107 
Chi phí sửa chữa trung tâm thương mại  72.912.670  364.563.370 
Chi phí sửa chữa, thay thế phụ tùng máy in  4.859.888.455  1.475.061.050 
Chi phí phân bổ nhiều lần khác  227.309.612  173.496.070 
Công cụ dụng cụ chờ phân bổ  730.344.087  316.600.115 
Cộng  6.269.206.451  2.719.293.712 
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V.14. Phải trả người bán bao gồm: 

  Cuối năm  Đầu năm 
Hoạt động xổ số  372.125.287  311.479.206 
Hoạt động in  11.668.602.990  2.725.084.680 

Cộng  12.040.728.277  3.036.563.886 

V.15. Người mua trả tiền trước bao gồm: 

  Cuối năm  Đầu năm 
Trả trước của đại lý vé số  182.700.000  - 
Trả trước của khách hàng về cung cấp 
dịch vụ in vé số  

407.715.628 
 

130.500.000 

Cộng  590.415.628  130.500.000 

V.16. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước bao gồm: 

  Cuối năm  Đầu năm 
Thuế giá trị gia tăng  4.186.385.667  565.655.334 
Thuế tiêu thụ đặc biệt  5.988.890.479  843.098.399 
Thuế thu nhập doanh nghiệp  12.793.582.699  - 
Khoản phải nộp sau khi trích quỹ  141.222.878.614  118.247.546.826 
Thuế thu nhập cá nhân  7.744.815.054  5.876.458.644 

Cộng  171.936.552.513  125.532.759.203 

V.17. Chi phí phải trả là chi phí vận tải và gia công hàng in. 

V.18. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác bao gồm: 
  Cuối năm  Đầu năm 
Kinh phí công đoàn  359.236.627  302.357.168  
Hoa hồng đại lý  4.211.944.800  3.882.881.800  
Bảo hiểm thất nghiệp  -  318.759  
Phải trả khác  -  1.062.129.384  
Thuế thu nhập thường xuyên  61.775.952  64.726.321  

Cộng  4.632.957.379  5.312.413.432 

V.19. Dự phòng rủi ro trả thưởng được trích lập theo quy định tại điểm 2.1 khoản 2 mục B 
phần II thông tư 112/TT-BTC/2007 ngày 19/09/2007 và Thông tư sửa đổi số số 
131/TT-BTC/2007 ngày 29/06/2009 của Bộ Tài Chính. 

V.20. Vốn chủ sở hữu 

V.20.1 Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu 
  

 
 

 Vốn đầu tư của 
chủ sở hữu 

 Các quỹ thuộc vốn 
chủ sở hữu 

Lợi nhuận chưa 
phân phối 

 Nguồn vốn đầu 
tư XDCB 

Số dư đầu nă m trước  0  0 -   
 L ã i  n ă m  t rư ớ c     -   
 Tă ng trong năm trước  -  - -   
 Giảm trong năm trước  -  - -   

Số dư đầu năm nay 151.455.977.258  387.538.941.884 -  1.010.774.885 
 Lãi năm nay -  - 281.769.170.029  - 
 Tăng trong năm nay (*) 332.544.022.742  1.987.444.284 -  - 
 Giảm trong năm nay (*)   (346.014.629.469) (281.741.016.313)  - 
Số dư cuối năm nay 484.000.000.000  43.511.756.699 28.153.716  1.010.774.885 

(*) Vốn tăng trong năm do bổ sung từ quỹ đầu tư phát triển theo Quyết định số 
2615/QĐ-UBND ngày 21/10/2013 của chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương. 
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Chi tiết phân phối lợi nhuận 
Diễn giải Số tiền 

Số dư đầu năm  - 

Lợi nhuận tăng trong năm 281.769.170.029 

- Lợi nhuận năm 2013 275.202.301.397 

- Điều chỉnh theo biên bản kiểm toán 6.566.868.632 

Giảm trong năm, bao gồm:  

- Phải nộp Ngân sách Nhà nước 266.187.642.591 

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 9.014.658.806 

- Điều chỉnh theo biên bản kiểm toán 

Nhà nước 
6.538.714.916 

Số dư cuối năm  28.153.716 

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

VI.1 Doanh thu bao gồm: 

  Năm nay  Năm trước 

Doanh thu hoạt động xổ số  2.265.504.072.749  2.120.697.154.623 

Doanh thu kinh doanh khác  78.675.543.708  70.337.965.955 
Các khoản giảm trừ doanh thu, trong đó     

- Thuế tiêu thụ đặc biệt  295.500.531.229  276.612.672.335 
- Chiết khấu thương mại  -  58.537.406 
- Hàng bán bị trả lại  524.499.938  96.612.858 

Cộng doanh thu thuần  2.048.154.585.290  1.914.267.297.979 

VI.2 Doanh thu hoạt động tài chính là lãi tiền gửi ngân hàng. 

VI.3 Chi phí bán hàng bao gồm: 

  Năm nay  Năm trước 

Chi phí vật liệu, dụng cụ văn phòng  109.477.182  159.815.502  

Chi phí dịch vụ mua ngoài  3.657.655.000  2.716.677.534  

Chi phí bằng tiền khác  1.001.329.909  710.595.286  

Cộng  4.768.462.091  3.587.088.322 

VI.4 Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm: 

  Năm nay  Năm trước 

Chi phí nhân viên quản lý  27.379.206.506  26.611.150.313  

Chi phí vật liệu  779.406.307   1.829.923.087  

Chi phí đồ dùng văn phòng  743.637.661   1.413.050.518  

Chi phí khấu hao tài sản cố định  2.578.065.140   2.434.388.605  

Chi phí về thuế, phí và lệ phí  596.704.463   459.683.002  

Chi phí dự phòng  312.639.350   - 

Chi phí dịch vụ mua ngoài  4.082.581.665   5.060.675.986  

Chi phí bằng tiền khác  9.856.467.915   10.173.335.750  

Cộng  46.328.709.007  47.982.207.261 
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VI.5 Chi phí  thuế TNDN hiện hành  

  Năm nay  Năm trước 
Lợi nhuận kế toán trước thuế  366.957.616.684  336.390.998.734 

Các khoản điều chỉnh để xác định thu 

nhập chịu thuế: 

 
 

 
 

-  Các khoản điều chỉnh tăng  63.644.463  24.217.746 

-  Các khoản điều chỉnh giảm  -  - 

Tổng thu nhập chịu thuế  367.021.261.147  336.415.216.480 

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp  25%  25% 

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp  91.755.315.287  84.103.804.120 
Lợi nhuận nộp bổ sung vào Ngân sách 

Nhà nước 

(*) -  167.994.670.625 

(*) Lợi nhuận năm 2013 nộp bổ sung vào Ngân sách Nhà nước đã hạch toán giảm 
khoản mục Lợi nhuận chưa phân phối (tài khoản 421). 

VII. THÔNG TIN KHÁC  

VII.1 Số liệu so sánh 

Số liệu so sánh là số liệu trên báo cáo tài chính cho niên độ tài chính kết thúc vào 
ngày 31/12/2012 đã kiểm toán. 
 

 


