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I.  Đặc ñiểm hoạt ñộng của Công ty  

1. Hình thức sở hữu vốn 

Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp (sau ñây gọi tắt là Công ty) ñược hoạt ñộng theo Giấy 
chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế số 3700358798 (thay ñổi lần 8 ngày 
02/04/2013) với vốn ñiều lệ là 15.207.710.000 ñồng do Phòng ñăng ký kinh doanh Sở Kế 
hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp. 

Vốn ñiều lệ của Công ty ñược thay ñổi qua các năm như sau: 

Thay ñổi lần thứ 1 ngày 01/07/2002 với vốn ñiều lệ là 11.204.100.000 ñồng; 

Thay ñổi lần thứ 2 ngày 05/05/2003 với vốn ñiều lệ là 12.324.510.000 ñồng; 

Thay ñổi lần thứ 3 ngày 04/05/2004 với vốn ñiều lệ là 12.816.970.000 ñồng; 

Thay ñổi lần thứ 4 ngày 20/09/2005 với vốn ñiều lệ là 13.360.610.000 ñồng; 

Thay ñổi lần thứ 5 ngày 05/12/2007 với vốn ñiều lệ là 14.354.790.000 ñồng; 

Thay ñổi lần thứ 6 ngày 26/12/2008 với vốn ñiều lệ là 15.207.710.000 ñồng; 

Thay ñổi lần thứ 7 ngày 25/05/2010 với vốn ñiều lệ là 15.207.710.000 ñồng; 

Thay ñổi lần thứ 8 ngày 02/04/2013 với vốn ñiều lệ là 15.207.710.000 ñồng; 

Các lần thay ñổi vốn ñiều lệ ñều ñược Công ty ñăng ký tại Phòng ñăng ký kinh doanh Sở Kế 
hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương. 

• Ngành, nghề kinh doanh :  Khai thác nguyên vật liệu phi quặng, sét, cao lanh. Sản xuất 
gạch ngói xây dựng chất lượng cao các loại. Kinh doanh các loại vật liệu xây dựng khác, 
Trồng cây cao su. 

Hình thức sở hữu vốn      :      Công ty Cổ phần. 

2   Lĩnh vực kinh doanh 

Hoạt ñộng chính của Công ty là sản xuất gạch ngói xây dựng chất lượng cao các loại và sản 
xuất ñá xây dựng. 

II. Niên ñộ kế toán, ñơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 

1. Niên ñộ kế toán  

Niên ñộ kế toán của Công ty bắt ñầu 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 ñồng Việt Nam (VND). 

III.Chế ñộ kế toán áp dụng  

1.   Chế ñộ kế toán áp dụng :  

Công ty áp dụng chế ñộ kế toán Việt Nam ban hành theo Quyết ñịnh số 15/2006/QĐ-BTC 

ngày 20/03/2006, các Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành và các văn bản 

sửa ñổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện kèm theo. 

 2.  Hình thức sổ kế toán áp dụng 

Công ty áp dụng hình thức sổ kế toán Nhật ký chung. 

IV. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế ñộ kế toán Việt Nam 

Công ty ñã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế ñộ kế toán Việt Nam trong việc 

lập và trình bày Báo cáo tài chính. 
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V.  Các chính sách kế toán áp dụng 

1.   Nguyên tắc xác ñịnh các khoản tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền ñang chuyển  

1.1. Nguyên tắc xác ñịnh các khoản tương ñương tiền là các khoản ñầu tư ngắn hạn không 
quá 3 tháng có khả năng chuyển ñổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều rủi ro trong chuyển 
ñổi thành tiền kể từ ngày mua khoản ñầu tư ñó tại thời ñiểm báo cáo. 

1.2. Nguyên tắc, phương pháp chuyển ñổi các ñồng tiền khác 
Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ ñược quy ñổi ra ñồng Việt Nam theo tỷ giá giao 
dịch thực tế tại thời ñiểm phát sinh nghiệp vụ. 
Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do ñánh giá lại số dư các 
khoản mục tiền tệ tại thời ñiểm cuối năm ñược kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài 
chính trong năm tài chính. 
Trong kỳ, không có nghiệp vụ kinh tế giao dịch bằng ngoại tệ phát sinh. 

2. Chính sách các khoản ñầu tư chứng khoán và các khoản ñầu tư khác 
Đầu tư chứng khoán và các khoản ñầu tư khác ñược ghi nhận theo giá mua thực tế. Dự 
phòng ñược lập cho việc giảm giá trị của các khoản ñầu tư có thể chuyển nhượng ñược trên 
thị trường vào ngày kết thúc kỳ kế toán tương ứng với chênh lệch giữa giá gốc của cổ phiếu 
với giá thị trường tại ngày ñó. Tăng hoặc giảm số dư tài khoản dự phòng ñược hạch toán vào 
chi phí tài chính trong kỳ. 

3.  Chính sách kế toán ñối với hàng tồn kho 

3.1. Nguyên tắc ñánh giá hàng tồn kho: Hàng tồn kho ñược tính theo giá gốc. Trường hợp giá 
trị thuần có thể thực hiện ñược thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực 
hiện ñược. 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 ñể có ñược hàng tồn kho ở ñịa ñiểm và trạng thái hiện tại. 

Giá gốc của hàng tồn kho mua ngoài bao gồm giá mua, các loại  thuế không ñược 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 ñến việc mua hàng tồn kho. 

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

Đối với hoạt ñộng sản xuất gạch ngói, khối lượng nguyên vật liệu ñất tiêu hao ñược xác ñịnh 
trên cơ sở ñịnh mức kinh tế kỹ thuật do Công ty xây dựng. Cuối niên ñộ kế toán, Công ty kiểm 
kê khối lượng nguyên liệu ñất sét, ñá xây dựng, than tồn kho bằng cách thuê Liên hiệp Khoa 
học ñịa chất, môi trường và công nghệ khoáng tiến hành ño vẽ lại khối lượng ñất,than tồn kho 
thực tế bằng máy toàn ñạc ñiện tử SOKKIA-SET5 30R do Nhật sản xuất ñộ chính xác m = (5”) 
ñộ chính xác ño cạnh (5x3ppxD)mm và các dụng cụ ñi kèm. Máy trước khi ño ñã ñược kiểm 
nghiệm ñầy ñủ chính xác của các hạng mục. Trên cơ sở kết qủa ño vẽ này, Liên hiệp Khoa 
học ñịa chất, môi trường và công nghệ khoáng tiến hành tính toán khối lượng nguyên liệu ñất 
sét, than, ñá xây dựng tồn kho trên phần mềm chuyên dụng. Chênh lệch số lượng giữa kết 
qủa kiểm kê và sổ kế toán ñược Công ty ñánh giá theo ñơn giá tồn kho trên sổ kế toán tại 
ngày cuối niên ñộ kế toán ñể làm căn cứ ghi nhận hàng thừa & thiếu vào sổ kế toán của niên 
ñộ ñó. 

Sản phẩm dở dang cuối kỳ ñược ñánh giá theo phương pháp tỷ lệ phần trăm (%) hoàn thành. 

Những chi phí không ñược tính vào giá gốc của hàng tồn kho: 

- Các khoản chiết khấu thương mại và giảm giá hàng mua do hàng mua không ñúng 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. 
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- 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. 

3.2. Phương pháp xác ñịnh giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ ñược xác 
ñịnh theo phương pháp bình quân gia quyền. 

3.3. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường 
xuyên ñể hạch toán hàng tồn kho. 

3.4. Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho ñược lập vào thời 
ñiểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể 
thực hiện ñược của chúng. 

4.   Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác: 

4.1. Nguyên tắc ghi nhận: Các khoản phải thu khách hàng, khoản trả trước cho người bán, và 
các khoản phải thu khác tại thời ñiểm báo cáo, nếu: 

- Có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán dưới 1 năm (hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh 
doanh) ñược 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) 
ñược phân loại là Tài sản dài hạn. 

4.2. Lập dự phòng phải thu khó ñòi: Dự phòng nợ phải thu khó ñòi thể hiện phần giá trị dự kiến 
bị tổn thất của các khoản nợ phải thu có khả năng không ñược khách hàng thanh toán  ñối với 
các khoản phải thu tại thời ñiểm lập Báo cáo tài chính.  

5.   Ghi nhận và khấu hao tài sản cố ñịnh: 

5.1. Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình 

Tài sản cố ñịnh ñược ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố ñịnh ñược 
ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại. 

5.2. Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ thuê tài chính: Khấu hao ñược trích theo 
phương pháp ñường thẳng. 

5.3. Thời gian khấu hao ñược ước tính như sau: 

- Nhà cửa, vật kiến trúc    4-25   năm 
- Máy móc, thiết bị    5-10   năm 
- Thiết bị văn phòng    5- 8    năm 
- Phương tiện vận tải        10    năm 
- Quyền sử dụng dất      49    năm 

6.   Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí ñi vay và các khoản chi phí khác 

6.1. Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí ñi vay: Chi phí ñi vay liên quan trực tiếp ñến việc 
ñầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang ñược tính vào giá trị của tài sản ñó (ñược vốn 
hoá), bao gồm các khoản lãi tiền vay, phân bổ các khoản chiết khấu hoặc phụ trội khi phát 
hành trái phiếu, các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay.  

Việc vốn hoá chi phí ñi vay sẽ ñược tạm ngừng lại trong các giai ñoạn mà quá trình ñầu tư 
xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang bị gián ñoạn, trừ khi sự gián ñoạn ñó là cần thiết. 

Việc vốn hoá chi phí ñi vay sẽ chấm dứt khi các hoạt ñộng chủ yếu cần thiết cho việc chuẩn bị 
ñưa tài sản dở dang vào sử dụng hoặc bán ñã hoàn thành. Chi phí ñi vay phát sinh sau ñó sẽ 
ñược ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh. 

Các khoản thu nhập phát sinh do ñầu tư tạm thời các khoản vay riêng biệt trong khi chờ sử 
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dụng vào mục ñích có ñược tài sản dở dang thì phải ghi giảm trừ (-) vào chi phí ñi vay phát 
sinh khi vốn hoá. 

Chi phí ñi vay ñược vốn hoá trong kỳ không ñược vượt  quá tổng số chi phí ñi vay phát sinh 
trong kỳ. Các khoản lãi tiền vay và khoản phân bổ chiết khấu hoặc phụ trội ñược vốn hoá 
trong từng kỳ không ñược vượt quá số lãi vay thực tế phát sinh và số phân bổ chiết khấu 
hoặc phụ trội trong kỳ ñó. 

6.2. Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí khác: 

6.2.1. Chi phí trả trước: Chi phí trả trước phân bổ cho hoạt ñộng ñầu tư xây dựng cơ bản, cải 
tạo, nâng cấp TSCĐ trong kỳ ñược vốn hoá vào TSCĐ ñang ñược ñầu tư hoặc cải tạo nâng 
cấp ñó. 

6.2.2. Chi phí khác: Chi phí khác phục vụ cho hoạt ñộng ñầu tư xây dựng cơ bản, cải tạo, nâng 
cấp TSCĐ trong kỳ ñược vốn hoá vào TSCĐ ñang ñược ñầu tư hoặc cải tạo nâng cấp ñó. 

6.3. Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Các loại chi phí trả trước nếu chỉ liên quan ñến 
năm tài chính hiện tại thì ñược ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính 

Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ hạch 
toán ñược căn cứ vào tính chất, mức ñộ từng loại chi phí ñể chọn phương pháp và tiêu thức 
phân bổ hợp lý.   

7. 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 ñiểm báo cáo, nếu: 

- Có thời hạn thanh toán dưới 1 năm hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh ñược phân 
loại là nợ ngắn hạn. 

- Có thời hạn  thanh toán trên 1 năm hoặc trên một chu kỳ sản xuất kinh doanh ñược phân 
loại là nợ dài hạn. 

Tài sản thiếu chờ xử lý ñược phân loại là nợ ngắn hạn. 

Thuế thu nhập hoãn lại ñược phân loại là nợ dài hạn. 

8.  Ghi nhận chi phí phải trả, trích trước chi phí sửa chữa lớn, chi phí bảo hành sản phẩm 

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

9.  Ghi nhận chi phí trả trước 

Các chi phí trả trước chỉ liên quan ñến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại 
ñược ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn.  

Các chi phí trả trước chỉ liên quan ñến chi phí sản xuất kinh doanh trên một năm tài chính 
ñược ghi nhận là chi phí trả trước dài hạn.  

 10. Nguồn vốn chủ sở hữu 
10.1. Ghi nhận và trình bày cổ phiếu mua lại : Cổ phiếu do Công ty phát hành và sau ñó mua 

lại là cổ phiếu ngân quĩ của Công ty. Cổ phiếu ngân quỹ ñược ghi nhận theo giá trị thực tế và 
trình bày trên Bảng Cân ñối kế toán là một khoản ghi giảm vốn chủ sở hữu. 

10.2. Ghi nhận cổ tức : Cổ tức phải trả cho các cổ ñông ñược ghi nhận là khoản phải trả trong 
Bảng Cân ñối kế toán của Công ty sau khi có thông báo chia cổ tức của Hội ñồng Quản trị 
Công ty. 

10.3. Nguyên tắc trích lập các khoản dự trữ các quỹ từ lợi nhuận sau thuế: 
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp sau khi ñược Hội ñồng Quản trị phê duyệt ñược 
trích các quỹ theo Điều lệ Công ty, nghị quyết của Đại hội ñồng cổ ñông và các quy ñịnh pháp 
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lý hiện hành, sẽ phân chia cho cổ  ñông . 

11.  Nguyên tắc ghi nhận doanh thu 

11.1. Doanh thu bán hàng ñược ghi nhận khi ñồng thời thỏa mãn các ñiều kiện sau: 

- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa ñã ñược 
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 ñược xác ñịnh tương ñối chắc chắn; 

- Công ty ñã thu ñược hoặc sẽ thu ñược lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; 

- Xác ñịnh ñược chi phí liên quan ñến giao dịch bán hàng 

11.2. Doanh thu hoạt ñộng tài chính: Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận ñược 
chia và các khoản doanh thu hoạt ñộng tài chính khác ñược ghi nhận khi thỏa mãn ñồng thời 
hai (2) ñiều kiện sau: 

  - Có khả năng thu ñược lợi ích kinh tế từ giao dịch ñó; 

  - Doanh thu ñược xác ñịnh tương ñối chắc chắn. 

12. Thuế thu nhập doanh nghiệp 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại.         

Thuế thu nhập hiện hành 

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế ñược tính dựa trên thu nhập tính thuế. Thu nhập tính 
thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do ñiều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa 
thuế và kế toán, các chi phí không ñược trừ cũng như ñiều chỉnh các khoản thu nhập không 
phải chịu thuế và các khoản lỗ ñược chuyển. 

Thuế thu nhập hoãn lại 

Thuế thu nhập hoãn lại là khoản thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp hoặc sẽ ñược hoàn 
lại do chênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sổ của tài sản và nợ phải trả cho mục ñích Báo cáo 
tài chính và các giá trị dùng cho mục ñích thuế. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả ñược ghi nhận 
cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ ñược 
ghi nhận khi chắc chắn trong tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuế ñể sử dụng những chênh lệch 
tạm thời ñược khấu trừ này. 

Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại ñược xem xét lại vào ngày kết 
thúc năm tài chính và sẽ ñược ghi giảm ñến mức ñảm bảo chắc chắn có ñủ lợi nhuận tính 
thuế cho phép lợi ích của một phần hoặc toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn lại ñược sử 
dụng. Các tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại chưa ñược ghi nhận trước ñây ñược 
xem xét lại vào ngày kết thúc năm tài chính và ñược ghi nhận khi chắc chắn có ñủ lợi nhuận 
tính thuế ñể có thể sử dụng các tài sản thuế thu nhập hoãn lại chưa ghi nhận này.  

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả ñược xác ñịnh theo thuế suất 
dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản ñược thu hồi hay nợ phải trả ñược thanh toán dựa trên 
các mức thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc năm tài chính. Thuế thu nhập hoãn lại ñược 
ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt ñộng kinh doanh trừ khi liên quan ñến các khoản mục 
ñược ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu, khi ñó thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ ñược ghi thẳng 
vào vốn chủ sở hữu. 


