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CÔNG TY TNHH MTV x ỏ  SỐ K1ÉN THIẾT PHÚ YÊN
204 Trần Hưng Đạo, Phường 4, Tp. Phủ Yên, Tình Phú Yên

BẢO CÁO TÀI CHỈNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 3 ỉ /12/2016

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐÓC

Ban Giám đổc Công ty TNHH một thành viên x ổ  sổ Kiến thiết Phú Yên công bố báo cáo này cùng với Báo 
cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm. tài chính kết thúc ngày 31/12/2016.

Thông tin khái quát

Công ty TNHH một thành viên x ổ  số Kiến thiết Phú Yên (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được thành lập trên 
cơ sở chuyên đổi'từ doanh nghiệp Nhà nước (Công ty xổ  sổ Kiến thiết Phú Yên) theo Quyết định số 
1446/QĐ-UBND ngày 11 tháng 09 năm 2008 của UBND Tỉnh Phú Yên. Công ty là đơn vị hạch toán độc 
lập, hoạt động kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4400116969 do Sờ Kể hoạch và 
Đâu tư Tỉnh Phú Yên cấp ngày 26 tháng 11 năm 2008 (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh này đã được 
điêu chỉnh 3 lân và ỉân gân nhất vào ngàvl5 tháng 12 năm 2016), Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và 
các quy định pháp lý hiện hành có liên quan.

Von điều lệ: 134.279.000.000 đồng

Công ty có 7 văn phòng đại diện

• Văn phòng đại diện Công ty TNHH MTV XSKT Phú Yên tại tinh Khánh Hoà;

• Văn phòng đại diện Công ty TNHH MTV XSKT Phú Yên tại tinh Giã Lai;

° Văn phòng đại diện Công ty TNHH MTV XSKT Phú Yên tại tỉnh Bình Định; 

ô Văn phòng đại diện Công ty TNHH MTV XSKT Phú Yên tại thành phổ Đà Nang;

« Văn phòng đại diện Công ty TNHH MTV XSKT Phú Yên tại tỉnh Đăk Lăk; 

ô Văn phòng đại diện Công ty TNHH MTV XSKT Phú Yên tại tình Ninh Thuận;

® Vãn phòng đại diện Công ty TNHH MTV XSKT Phú Yên tại tỉnh Quảng Ngãi.

Trụ sở chỉnh

° Địa chỉ: số 204 Trần Hưng Đạo, Phường 4, Thành phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên.

© Điện thoại: (057) 3823.468

e Fax: (057) 3824.364

Ngành nghề kinh doanh chính

• Kinh doanh xổ  số kiến thiết;

© Dịch vụ giải trí vui chơi có thường.

Nhàn sự

Tông số công nhân viên hiện có đến cuối năm tài chính là 63 người. Trons đó viên chức quản lý là 6 người.

Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên, Ban Giảm đốc và Ke toán trưởng trong năm tài chính và đến ngày lập 
Báo cáo tài chính này gồm có:

© Ông Nguyễn Nhụt Thăng Chủ tịch kiêm Giám đốc Bổ nhiệm lại ngày 21/11/2012

Miễn nhiệm ngày 01/09/2016

* Bà Phạm Thị Minh Lệ Kiểm soát viên Bố nhiệm lại ngày 26/12/2015

Miền nhiệm ngày 14/09/2016

Tran 2 í



CÔNG TY TNHK MTV x ỏ  SỐ XIÉN THIÉT PHÚ YÊN
204 Trần Hưng Đạo, Phường 4, Tp. Tuy Hòa,Tình Phủ Yên

BẢO CÁO TÀI CHỈNH  
Cho năm tài chính kết thúc ngàv 31/12/20ỉ 6

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

Ông Bùi Quang Đáng Chủ tịch Bổ nhiệm ngày 25/11/2016

Phó Giám đốc Miễn nhiệm ngày 25/11/2016

Ồng Nguyễn Ngọc Thu Kiểm soát viên Bổ nhiệm ngày 25/11/2016

Ồng Ngô Đức Thắng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 25/11/2016

Phó Giám đốc Miễn nhiệm ngày 25/11/2016

Ông Phan Hà Ngọ Phó Giám đốc Bổ nhiệm ngày 11/05/2015

Ồng Phạm Ngọc Minh Ke toán trường Bổ nhiệm ngày 23/01/2015

Kiểm toán độc ỉập

Báo cáo tài chính này được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (Trụ sô' chính Lô 78- 
80 Đường 30 tháng 4, Quận Hài Châu, Thành phổ Đà Nằng; Điện thoại: (84) 0511.3655886; Fax: (84) 
0511.3655887; Website: www.aac.com.vn; Email: aac@dng.vnn.vn).

Trách nhiệm của Ban Giám đốc trong việc lập Báo cáo tài chính

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và họp lý Bảo cáo tài chính này trên cơ 
sờ:

o Tuân thủ các Quy định của các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Che độ kể toán áp dụng đối với công ty 
xổ số kiến thiết và các quy định pháp lý hiện hành khác có liên quan;

© Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;

e Đưa ra các phán đoán và ước tính kế toán một cách hợp lý và thận trọng;

© Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục;

O Chịu nách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập 
và trình bày bảo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Các thành viên của Ban Giám đốc Công ty, bằng báo cáo này xác nhận ràng: Báo cáo tài chính bao gồm 
Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các Thuyết 
minh Bảo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại 
thời điểm 31/12/2016 và kết quả hoạt động kinh doanh cũng như các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài 
chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Che độ kế toán áp dụng đối với công ty xô 
số kiến thiết hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan về lập và trình bày báo cáo tài chính.

giám đốc

lắng
r ngàv 19 thảng 01 năm 2017

http://www.aac.com.vn
mailto:aac@dng.vnn.vn


CÔNG TY TNHH KIẾM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC
THÀNH VIÊN CỦA P R I ME G L O B A L
Trụ sử chính Chi nhánh tại Thành phổ Hồ Chí Minh
Lô 78-80 Đường 30 tháng 4, Q. Hài Châu, Tp. Đà Nằng 47-49 Hoàng Sa (Tầng 4 Tòa nhà Hoàng Đan)
Tel: 84.511.3655886; Fax: 84.511.3655887 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Email: aac@dng.vnn.vn Tel: 84.8.39102235; Fax: 84.8.39102349
Website: http://www.aac.com.vn Email: aac.hcm@aac.com.vn

SỔ: 17/2017/BCKT-AAC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
Kính gửi: Chủ tịch Công ty và Ban Giám đốc

Công ty TNHH một thành viên xổ số Kiến thiết Phú Yên

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty TNHH một thành viên x ổ  số Kiến thiết 
Phú Yên (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được lập ngày 19/01/2017, từ trang 4 đến trang 22, bao gồm: Bảng 
cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016, Báo cáo két quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và 
Bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và họp lý báo cáo tài chính của 
Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán áp dụng đối với công ty xổ số kiến thiết và các quy định 
pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà 
Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót 
trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

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

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

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, báo cáo tài chính đã phản ánh ừung thực và 
họp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và 
tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù họp với chuẩn mực, chế độ kế toán 
áp dụng đối với công ty xổ số kiến thiết và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo

y \ J k - — ■

Văn Khoa -  Kiểm toán viên
C N Đ K H N kiểm  toán: 2347-2013-010-1

Đà Nang, ngày 19 tháng 01 năm 2017

Báo cáo này được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính và các Thuyết minh báo cáo đính kèm Trang 3
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CÔNG TY TNHH MTV XỔ s ố  KIẾN THIÉT PHỦ YÊN
204 Trần Hưng Đạo, Phường 4, Tp. Phú Yên, Tỉnh Phú Yên

BẢO CẢO TÀI CHỈNH
Cho năm tài chinh kết thúc ngày 31/12/2016

BẢNG CÂN ĐÓI KẾ TOÁN
Ngày 31 tháng 12 năm 2016

Mau số B 01 - x s
Ban hành theo OĐ sổ 168/2009/TT- BTC 
ngàv 19/08/2009 và các sửa đoi, bồ sung 

có liên quan cùa Bộ Tài chinh

TÀI SẢN
Mã
số

Thuyết
minh

31/12/2016
VND

01/01/2016
VND

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 151.422.286.076 144.343.278.697
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 5.508.965.736 36.837.289.457
1. Tiền 111 5 5.508.965.736 36.837.289.457
2. Các khoản tưong'đương tiền 112 - -
II. Các khoản đần tư tài chính ngắn hạn 120 134.420.627.427 93.506.212.745
1. Đầu tư ngắn hạn 121 6 134.420.627.427 93.506.212.745
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 - -

m . Các khoản phải thu ngắn hạn 130 9.563.988.757 11.761.238.580
1. Phải thu khách hàng 131 7 - 7.701.887.355 9.562.092.691
2. Trả trước cho người bán 132 10.385.504 446.458.839
n
J . Các khoản phải thu khác 135 8 1.851.715.898 1.752.687.050
IV. Hàng tồn kho 140 ‘694.579.264 805.563.312
1. Hàng tồn kho 141 9 694.579.264 805.563.312
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - -
V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.234.124.892 1.432.974.603
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 lO.a 1.229.636.364 1.423.109.640
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 14.b 4.488.528 9.864.963

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 45.638.331.311 42.829.849.293
I. Các khoản phải thu dài hạn 210 - -

n . Tài sản cố định 220 16.608.931.311 13.395.944.276
1. Tài sản cổ định hữu hỉnh 221 11 16.063.839.124 13.320.580.640

- Nguyên giá 222 26.122.389.287 21.176.807.469
- Giá trị hao mòn lũy kể 223 (10.058.550.163) (7.856.226.829)

2. Tài sản cổ định vô hình 227 12 545.092.187 -
-  Nguyên giá 228 726.279.500 103.317.000
-  Giá trị hao mòn lũy kế 229 (181.187.313) (103.317.000)

3. Chi phí xây dựng cơ bản dờ dang 230 - 75.363.636
r a . Bất động sản đầu tư 240 - -

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 29.029.400.000 29.029.400.000
1. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - -
2. Đầu tư dài hạn khác 258 13 29.029.400.000 29.029.400.000
V. Tài sân dài hạn khác 260 - 404.505.017
1. Chi phí trả trước dài hạn 261 lO.b - 404.505.017
2. Tài sản dài hạn khác 268 - -

TỎNG CỘNG TÀI SẢN 270 197.060.617.387 187.173.127.990

Các Thuyết minh kèm theo từ trang 8 đến trang 22 là hộ phận hơp thành rác Bảo cáo tủi chính nà\ Trang 4



CÔNG TY TNHH MTV XỎ SỐ K1ÉN THIẾT PHỦ YÊN
204 Trần Hưng Đạo, Phường 4, Tp. Phú Yên, Tỉnh Phú Yên

BẢO CẢO TÀI CHỈNH
Cho năm tài chỉnh két thúc ngày 31/12/20ỉ 6

BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN (tiếp theo)
Ngày 31 tháng 12 năm 2016

Mã Thuyết 31/12/2016 01/01/2016
NGUỒN VỐN •: số minh VND VNĐ

A. NỢ PHẢI TRẢ 300 62.781.617.387 49.849.344.508
I. Nợ ngắn hạn 310 62.781.617.387 49.849.344.508
1. Phải trả ngưòi bán 312 38.248.154 38.248.554
2. N aười mua trả tiền trước 313 43.965 43.923
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 14.a 18.512.324.384 5.643.710.281
4, Phải trả người lao động 315 4.786.871.837 4.047.221.Ồ46
5. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 15 658.948 2.532.423.618
6. Dự phòng rủi ro ừả thưởng 321 36.766.854.700 35.585.506.000
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 2.676.615.399 2.002.190.486
H. Nợ đài hạn 330 -

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 134.279.000.000 137.323.783.482
I. Vốn chủ sờ hữu 410 134.279.000.000 137.323.783.482
1. Vốn đầu tư cùa chủ sờ hữu 411 16 134.279.000.000 114.327.429.358
2. Quỹ đầu tư phát triển 417 16 - 22.996.354.124
H. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 - - 'ìi

r
u

TỎNG CỘNG NGUÒN VỐN 440 197.060.617.387 187.173.127.990

■ã

31/12/2016 01/01/2016
/

CHỈ TIÊU VND VND ~ị

Tài sản, giấy tờ có giá nhận thế chấp 17.826.502.124 17.685.777.713
1

Doanh số phát hành xổ số kiến thiết 20.000.000.000 20.000.000.000 i

Người ỉập biểu

Ngô Thị Thanh Hoài

1
V
*

Tran ọ, 5Các Thuyết minh kèm theo từ trang 8 đến trang 22 là hộ nhạn hợp thành Bão cảo tài chinh nảy



CỒNG TY TNHH MTV XỎ SỐ KIÉN THIÉT PHÚ YÊN
204 Trần Hưng Đạo, Phường 4, Tp. Phú Yên, Tinh Phú Yên

BẢO CẢO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 3 ỉ / ỉ  2/2016

r ,  ______ X ___ ___________ ? _________________________ .  __ _____ ___________________ _ _ Mầu Số B 02 - x s
BÁO CÁO KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ba„ Té
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 ngày 19/08/2009 và các sủa đối, bể sung

có liên quan của Bộ Tài chinh

Mã Thuyết Năm 2016 Năm 2015
CHỈ TIÊU số minh VND VND

1. Doanh thu 01 17 290.793.939.934 281.912.679.872
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 17 - -
i. Doanh thu thuần 10 17 290.793.939.934 281.912.679.872
4. Chi phí kinh doanh 11 18 228.642.323.125 223.805.879.515
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cc dịch vụ 20 62.151.616.809 58.106.800.357

6. Doanh thu hoạt động tài chỉnh 21 19 6.159.742.328 4.469.408.147
7. Chi phí tài chính 22 - -

Trong đỏ: Chi phi lãi vay 23 - -
8. Chi phí bán hàng 24 •T -
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 20 29.813.641.502 29.574.431.749
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động lánh doanh 30 38.497.717.635 33.001.776.755

11. Thu nhập khác 31 21 457.943.990 439.479.778
12. Chi phí khác 32 22 72.428.940 53.295.701
13. Lọi nhuận khác 40 385.515.050 386.184.077

14. Tổng lọi nhuận kế toán trước thuế 50 23 38.883.232.685 33.387.960.832
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 23 7.909.157.614 7.345.740.958
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 - -
17. Lọi nhuận sau thuể TNDN 60 23 30.974.075.071 26.042.219.874

(
•*N

V
y

Cấc Thuyết minh kèm theo từ trang 8 đèn trang 22 là hô phận hơp thành của Bán cáo tài chinh nay Trang 6



CÔNG TY TNHH MTV XỎ SỐ KIẾN THIẾT PHỦ YÊN
204 Trần Hưng Đạo, Phường 4, Tp. Phú Yên, Tĩnh Phú Yên

BẢO CẢO TÀI CHĨNH
Cho năm tài chính kết thúc ngàv 31/12/2016

, , 5 * ____ Mầu số B 03 - x s
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ Ban hành theo OĐ sổ 168/2009/TT- BTC
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 nsệy 19/08/2009 và các sửa đồi, bổ sung

có liên quan của Bộ Tài chinh

CHỈ TIÊU Mã Thuyếí 
sồ minh

Năm 2016 
VND

Năm 2015 
VND

L Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1, Lợi nhuận trưó’c thuế 01 38.883.232.685 33.387.960.832
2. Điêu chỉnh cho các khõản
- Khấu hao Tài sản cố định 02 11,12 2.280.193.647 1.796.765.065
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 19 (6.159.742.328) (4.480.044.510)
3. Lọi nhuận từ hđ kd trước thay đổi vốn lưu động 08 35.003.684.004 30.704.681.387
- Tăng, giảm các khoản phải thu 09 2.552.242.630 (343.866.912)
- Tăng, giảm hàng tồn kho 10 110.984.048 1.182.750.509
- Tăng, giảm các khoản phải trả 11 (1.346.472.128) (7.392.104.193)
- Tăng, giảm chi phí trả trước 12 597.978.293 (104.869.573)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14 14a (7.03 ỉ.799.360) (3.000.000.000)
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 16 (2.607.606.837) (2.130 118.393)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 27.279.010.650 18.916.472.825

n . Lưu chuyền tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sấm XD TSCĐ và các TS DH khác 21 (5.493.180.682) (2.285.999.998)
2. Tiền thu từ TLý, nhượng bán TSCĐ và các TS DH khác 22 - 10.636.363
"ì
3 . Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đom vị khác 23 (48.707.635.817) (90.894.992.931)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các c c  nợ của đom vị khác 24 7.793.221.135 16.294.252.930
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 8,19 5.800.260.993 3.794.985.545

Lum chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (40.607.334.371) (73.081.118.091)

m . Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ PH cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH 31 - -

2. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sờ hữu 36 14a (18.000.000.000) -

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 (18.000.000.000) -

Lưu chuyển tiền thuần trong năm 50 (31.328.323.721) (54.164.645.266)
Tiền và tương đương tiền đầu năm 60 5 36.837.289.457 91.001.934.723
Ảnh hường của thay đổi tỷ giá hổi đoái qui đổi ngoại tệ 61 - -

Tiền và tương đương tiền cuối năm 70 5.508.965.736 36.837.289.457

N
t

Các Thuyết minh kèm theo từ trang 8 đến trang 22 là hộ phận hợp thành cùa Báo cảo tài chinh này Tran2 7



CÔNG TY TNHH MTV XỒ SỐ KIÉN THIẾT PHÚ YÊN
204 Trần Hưng Đạo, Phường 4, Tp. Phú Yên, Tình Phú Yên

BẢO CẢO TÀI CHỈNH
Cho năm tài chỉnh kết thúc ngày 31/12/20Ỉ6

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(Các Thuyêt minh này ỉà bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính)

1. Đặc điểm hoạt động

Công ty TNHH một thành viên xổ số Kiến thiết Phú Yên (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được thành 
lập trên cơ sở chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước (Công ty xổ số Kiến thiết Phú Yên) theo Quyết 
định sổ 1446/QĐ-UBND ngày 11 tháng 09 năm 2008 cùa UBND Tỉnh Phú Yên. Công ty là đơn vị 
hạch toán độc lập, hoat động kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 440011Ố969 
do Sở Ke hoạch và Đầu tư Tinh Phú Yên cấp ngày 26 tháng 11 năm 2008 (Giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh này đã được điều chình 3 lần và lần gần nhất vào ngày 15 tháng 12 năm 2016), Luật doanh 
nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan.

Ngành nghề kinh doanh chính

® Kinh doanh x ổ  số kiến thiết;

« Dịch vụ giải trí vui chơi có thưởng.

2. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong ké toán

Báo cáo tài chính này được lập cho kỳ kế toán năm 2016 (bắt đầu tír ngày .ội/01/2016 và kết thúc vào 
ngày 31/12/2016).

Đơn vị tiền tệ dùng để ghi sổ kể toán và trình bày Báo cáo tài chính là Đồng Việt Nam (VND).

3. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ kế toán đặc thù đối với Công ty x ổ  số kiến thiết ban hành theo Thông tư số 
168/2009/TT-BTC ngày 19/8/2009, có sửa đổi, bổ sung cho phù họp theo Thông tư số 200/2014/TT- 
BTC ngày 22/12/2014 và Hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.

4. Tóm tắt các chính sảch kế toán chủ yếu

4.1 Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền bao gồm: Tiền mặt tại quỷ, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và tiền đang chuyển.

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

4.2 Các khoản phải thu

Các khoản nợ phải thu bao gồm: phải thu khách hàng và phải thu khác:

3 Phải thu khách hàng là các khoản phải thu mang tính chất thương mại, phát sinh từ các giao dịch 
có tỉnh chất mua bán giữa Công ty và người mua;

® Phải thu khác là các khoản phải thu không có tính chất thương mại, không liên quan đến giao 
dịch mua bán, nội bộ.

Các khoản nợ phải thu được ghi nhận theo giá gốc trừ đi dự phòng nợ phải thu khó đòi. Dự phòng 
được trích lập tại thời điểm cuối kỳ kế toán đối với các khoản phải thu đã quá hạn thu hồi trên ó 
tháng hoặc chưa đến thời hạn thu hồi nhung khách nợ đã lâm vào tình trạng phá sản. đang làm thủ 
tục giải thể, mất tích, bỏ trốn,... Việc trích lập dự phòng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư sổ 
228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 cùa Bộ Tài ciúnh.



BÁO CẢO TÀI CHÍNH  
Chõ năm tài chính kết thúc ngày ỉ  ỉ /12/2016

CÔNG TY TNHH MTV XỔ s ố  KIÉN THIẾT PHÚ YÊN
204 Trần Hưng Đạo, Phường 4, Tp. Phú Yên, Tỉnh Phú Yên

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)
(Các Thuyết minh này ỉà bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời vói Bảo cáo tài chinh)

4.3 Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá tiị 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 đê có được hàng tôn kho ở địa điêm và trạng thái hiện tại. Giá trị thuần có thê thực hiện là 
giá bán ước tính trừ đi chi phí ước tính để hoàn thành hàng tồn kho và chi phí ước tính cần thiết cho 
việc tiêu thụ chúng..;

Giá gổc hàng tồn kho được tính theo phương pháp thực tế đích danh và được hạch toán theo phương 
pháp kê khai thường xuyên.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được trích lập khi giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn 
kho nhò hơn giá gốc. Việc trích lập dự phòng thực hiện theo hưóng dẫn tại Thông tư sổ 
228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 cùa Bộ' Tai chính. ’

4.4 Tài sản cô định hữu hình 

Nguyên giá

Tài sản cố định hữu hình được phản ánh theo nguyên giá trừ đi khấu hao lũy kể.

Nguyên giá bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí mà Công ty bỏ ra để có được tài sản cổ định tính 
đến thời điểm đưa tài sản cổ định đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi 
nhận ban đầu chi được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng 
lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được 
ghi nhận là chi phí trong kỳ.

Khẩu hao

Khấu hao được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của tài sản. 
Mức khấu hao phù hợp với Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 của Bộ Tài 
chính.

Loai tải sản Thời gian khấu hao (nămì

Nhà cửa, vật kiến trúc 5 -2 8

Máy móc, thiết bị 3 -1 0

Phương tiện vận tải 3 -8

Thiết bị dụng cụ quản lý 5 -1 0

4.5 Tài sản cổ định vô hình

Các tài sản co định vổ hình khác

Các tài sản cố định vô hình khác được phân ánh theo nguyên giá trừ đi khấu hao lũy kế.

Khấu hao cùa tài sản cố định vô hình khác được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời 
gian hữu dụng ước tính của tài sản. Tỷ lệ khấu hao phù hợp với Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 
25 tháng 04 năm 2013 của Bộ Tài chính.

Loai tải sản Thời gian khấu hao (năm)

Phần mềm kế toán 6
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CÔNG TY TNKH MTV XỎ SỔ KIẾN THIẾT PHÚ YÊN
204 Trần Hưng Đạo. Phường 4, Tp. Phú Yên, Tình Phú Yên

BẢO CẢO TÀI CHỈNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)
(Cảc Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chỉnh)

4.6 Chỉ p h í trả trước

Chi phí trả trước được phân loại thành chi phí trả trước ngắn hạn và chi phí trả trước dài hạn. Đây là 
các chi phí thực tế đă phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của 
nhiều thời kỳ. Các chi phí trả trước chủ yếu tại Công ty ;

6 Công cụ dụng cụ đã xuất dùng được phân bổ theo phương pháp đường thẳng trong thời gian từ 1 
đến 2 năm;

« Chi phí thuê mặt bằng được phân bổ theo thời gian thuê;

« Chi phí in lịch bíơck được phân bổ hết vào năm sử dụng;

® Các chi phí trả trước khác: Căn cứ vào tỉnh 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 tế được dự kiến tạo ra.

4.7 Các khoản phải trả và chi p h ỉ trích trước

Các khoản phải trả và chi phí trích trước được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên quan 
đến hàng hóa và dịch vụ đã nhận được không phụ thuộc vào việc Công ty đã nhận được hóa đơn của 
nhà cung cấp hay chưa.

4.8 Trích quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng

Quỹ dự nhông rủi ro trả thường được dùng để trả thưởng khi tỷ lệ trả thưởng thực tế trong năm lớn 
hon tỷ lệ trả thưởng xây dựng hoặc kế hoạch. Việc trích quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng thực hiện 
theo hướng dẫn tại Thông tư so 01/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014.

4.9 Quỹ ỉươĩig

Quỹ lương được xác định theo hướng dẫn tại thông tư sổ 26/2016/TT-BLĐTBXH và thông tư sổ 
27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động -  Thương binh và Xã hội.

4.10 Phân phổi lợi nhuận

Lợi nhuận thực hiện của Công ty x ổ  só kiến thiết, sau khi bù đắp lỗ năm tiước theo quy định của 
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, 
được phân phổi theo hướng dẫn tại Thông tư sổ 01/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014, cụ thể:

® Trích 30% vào Quỹ đầu tư phát triển (nếu đủ vổn điều lệ thì không trích thêm);

• Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động và quỹ thường Viên chức quản lý doanh 
nghiệp, kiểm soát viên theo quy định;

« Phần lợi nhuận còn lại được nộp về ngân sách nhà nước.

4.11 Ghi nhận doanh thu

« Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi cỏ khả năng thu được các lợi ích kinh 
tế và có thể xác định được một cách chắc chắn, đồng thời thỏa mãn điều kiện sau:

V Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi những rủi ro đáng kề và quyền sở hữu về sản phẩm đã 
được chuyên giao cho người mua và không còn k ià  năng đáng kể nào làm thay đổi quyết định 
của hai bên về giá bán hoặc khả năng trả lại hàng.

£
ậ

I
£
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CÔNG TY TNHH MTV XỎ s ố  KIẾN THIÉT PHÚ YÊN
204 Trần Hưns Đạo, Phường 4, Tp. Phú Yên, Tỉnh Phú Yên

BẢO CẢO TÀI CHỈNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)
(Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cảo tài chỉnh)

c  Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi đã hoàn thành dịch vụ. Trường hợp dịch vụ 
được thực hiện trong nhiều kỳ kế toán thì việc xác định doanh thu trons từng kỳ được thực 
hiện căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành dịch vụ tại ngày kết thúc năm tài chính.

« Doanh thu hoạt động tài chính được ghi nhận khi doanh thu được xác định tương đối chắc chắn 
và có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó.

V Tiền lãi được .ghi nhận trên cơ sờ thời gian và lãi suất thực tể.

c  Cổ tức và 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.

4.12 Thuê thu nhập doanh nghiệp

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ bao gồm thuế thu nhập hiện hành vả thuế thu nhập 
hoãn lại.

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong kỳ với thuế suẩt 
có hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế toán. Thu nhập chịu thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán 
là do điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán cũng như điều chinh các khoản 
thu nhập và chi phí không phải chịu thuế hay không được khấu trừ.

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định cho các khoản chênh lệch tạm thời tại ngày kết thúc niên độ 
kế toán giữa cơ sở tính thuế thu nhập của các tài sản và nợ phải trả và giá trị ghi sổ của chúng cho 
mục đích báo cáo tài chính. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cả các khoản 
chênh lệch tạm thời. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn trong tương lai 
sẽ có lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ này. Giá trị của thuế 
thu nhập hoãn lại được tính theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ 
phải trả được thanh toán dựa trên các mức thuế suẩt cỏ hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế toán.

Giá trị ghí sô của tài sản thuể thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải được xem xét lại vào ngàv kết 
thúc niên độ kế toán và phải giảm giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập hoãn lại đến mức đảm bảo 
chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế cho phép lợi ích của một phần hoặc toàn bộ tài sản thuế thu 
nhập hoãn lại được sử dụng.

4.13 Thuế suât và các lệ p h í nộp Ngân sách mà Công ty đang áp dụng

© Thuế GTGT: Áp dụng mức thuế suất 10% đối với mặt hàng vé sổ.

© Thuế tiêu thụ đặc biệt: Áp dụng mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt là 15%

© Thuế thu nhập doanh nghiệp: Áp dụng mức thuế suất thuể thu nhập doanh nghiệp là 20%.

® Các loại Thuế khác và Lệ phí nộp theo quv định hiện hành.

4.14 Công cụ tài chỉnh 

Ghi nhận ban đầu

Tài sản tài chỉnh

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 cùa Công ty bao gồm: 
tiền mặt, tiền gỏi ngắn hạn, các khoản phải thu khách hàng và các khoản phải thu khác.

Trang 11



CÔNG TY TNHH MTV XỎ SỔ KIẾN THĨÉT PHÚ YÊN
204 Trần Hưng Đạo, Phường 4, Tp. Phú Yên, Tinh Phú Yên

BẢO CẢO TÀĨ CHỈNH
Cho năm tài chỉnh kết thúc ngày 31/12/2016

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)
í  Các Thuỵêt minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính)

Nợ phải trả tài chính

Tại ngày ghi nhận ban đầu, nợ phải trả tại chính được ghi nhận theo giá gổc cộng các chi phí giao 
dịch có liên quan trực tiếp đến việc phát hành nợ phải trả tài chính đó. Nợ phải trả tài chính của 
Công ty bao gồm các khoản vav, phải trả người bán và phải trả khác.

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.

5. Tiền

Tiền mặt
Tiền gởi ngân hàng

Cộng

31/12/2016 01/01/2016
VND VNĐ

83.351.781 289.161.675
5.425.613.955 36.548.127.782

5.508.965.736 36.837.289.457

6. Đầu tư ngắn hạn

31/12/2016 01/01/2016
Giá gốc Giá trị ghi sô Giá gốc Giá trị ghi số

VND VND VND VND

Tiền gửi có kỳ hạn còn lại không quá 12 tháns 134.420.627.427 134.420.627.427 93.506.212.745 93.506.212.745
- Ngân hàng Agribank Tuv Hòa 35.149.847.300 35.149.847.300 26.695.811.600 26.695.811.600
- Ngàn hàng BIDV Phủ Yên 78.181.205.110 78.181.205.110 54.950.049.195 54.950.049.195
- Ngân hàng Vỉettinbank Phủ Yên 11.566.582.079 11.566.582.079 5 166.527.849 5 166.527.849
- Ngân hàng Vietcombank Phủ Yên 9.522.992.938 9.522.992.938 6.693.824.101 6.693.824.101

Các khoản đầu tư khác - - - -

Cộng 134.420.627.427 134.420.627.427 93.506.212.745 93.506.212.745

Tại ngày 31/12/2016, các khoản đầu tư ngắn hạn của Công ty bao gồm các khoản tiền gửi cỏ kỳ hạn tại 
các ngân hàng (kỳ hạn gốc lớn hơn 3 tháng và thời gian còn lại không quá 12 tháng). Công ty đánh giá 
các khoản đầu tư này không bị suy giảm, tổn thất về mặt giá trị.

7. Phải thu khách hàng

31/12/2016
VND

01/01/2016
VND

Phải thu các đại lỷ vẻ số 7.701.887.355 9.562.092.691
Phải thu khách hàng khác

7.701.887.355Cộng 9.562.092.691



CÔNG TY TNHH MTV XỎ s ố  KIẾN THIẾT PHÚ YÊN BẢO CẢO TẢI CHĨNH
214 Trần Hưng Đạo, Phường 4, Tp. Phủ Yên, Tình Phú Yên Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)
'C2c Thuvếĩ minh này là hộ phận hợp thành và cần được đọc ãồng thời với Báo cáo tài chỉnh)

s. Các khoản phải thu khác

31/12/2016
VND

01/01/2016
VND

Tạm ứng
Lãi dự thu của tiền gởi có kỳ hạn 
Phải thu về thuế thu nhập cá nhân 
Phải thu khác

146.297.253
1.471.430.689

167.465.865
66.522.091

258.914.026
1.111.949.354

291.851.224
89.972.446

Cộng 1.851.715.898 1.752.687.050

9. Hàng tồn kho

31/12/2016 01/01/2016
Giá gốc 

VND
Dự phòng Giá gốc 

VND -  VND
Dự phòng 

VND

Vé xổ số
- Vé xổ so truyền thong
- Vé xô sô cào
- Vẻ xổ so hóc 
Công cụ, dụng cụ

484.000. 000
484.000. 000

210.579.264

445.500.000
374.500.000

19.000. 000
52.000. 000 

360.063.312
-

Cộng 694.579.264 805.563.312 -

10. Chi phí trả trước

a. Ngắn hạn

31/12/2016
VND

01/01/2016
VND

Chi phí thuê mặt bằng 
Chi phí lịch block 1.229.636.364

168.846.000
1.254.263.640

Cộng 1.229.636.364 1.423.109.640

b. Dài hạn

31/12/2016
VND

01/01/2016
VND

Chi phí sửa chữa chờ phân bổ - 404.505.017

Cộng - 404.505.017



BẢO CẢO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chinh kết thúc ngày 31/12/2016

CÔNG TY TNHH MTV x ỏ  SỐ KIẾN THIẾT PHÚ YÊN
204 Trần Himg Đạo, Phường 4, Tp. Phú Yên, Tình Phú Yên

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)
(Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đong thời vời Báo cảo tài chinh)

11. Tài sản cố định hữu hình

Nhà cửa, 
vật kiến trúc 

VND

Máy móc 
thiết bị 

VND

p.tiện vận tải 
truyền dẫn 

VND

Thiết bị, dụng 
cụ quản lý 

VND

Cộng

VND

Nguyên giá 
Số đầu năm 11.232.225.916 4.142.939.463 5.693.362.090 108.280.000 21.176.807.469
Tăng trong năm - 4.945.581.818 - - 4.945.581.818
Giảm trong năm * V - - - -

Số cuối năm 11.232 225.916 9.088.521.281 5.693.362.090 108.280.000 26.122.389.287

Khấu hao
Số đầu năm 3.026.566.472 2.780.279.437 1.979.100.919 70.280.001 7.856.226.829
Tăng trong năm 549.488.256 858.198.270 786.636.804 8.000.004 2202 323 334
Giảm trong năm - - - - -

Số cuối năm 3.576.054.728 3.638.477.707 2.765.737.723 78.280.005 10.058.550.163

Giá trị còn lại
Số đầu năm 8.205.659.444 1.362.660.026 3.714.261.171 37.999.999 13.320.580.640
SỐ cuối năm 7.656.171.188 5.450.043.574 2.927.624.367 29.999.995 16.063.839.124

Nguyên giá tài sản cổ định đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sừ dụng tại ngày 31/12/2016 là 2.576.052.094 
đồng.

Không có tài sản dùng để cầm cổ. thế chẩD các khoản vay tại ngày 31/12/2016.

12. Tài sản cố định vô hình

Phần mềm Cộng
máy tính

VND VND

Nguyên giá
Số đầu năm 
Tăng trong năm 
Giảm ưong năm 
Số cuối năm

Khấu hao
Số đầu năm 
Tăng trong năm 
Giảm trong năm 
So cuối năm

Giá trị còn lại
Số đâu năm 
Sổ cuối năm

103.317.000
622.962.500

103.317.000
622.962.500

726.279.500 726.279.500

103.317.000 103.317.000
77.870.313 77.870.313

181.187.313 181.187.313

545.092.187 545.092.187

Trang !4



CÔNG TY TNHH MTV x ổ  SỐ KIẾN THIẾT PHÚ YÊN
204 Trần Hưng Đạo, Phường 4, Tp. Phú Yên, Tình Phú Yên

BÁO CẢO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc nyày 31 / ỉ 2/2016

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)
(Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính)

13. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

31/12/2016_________ 01/01/2016________
Sô lượng Giá trị số lượng Giá trị

_________________________________________ Cồ phiếu___________ VND_____ Cồ phiếu___________ VND

- Công ly CP Du lịch Sài Gòn-Phú Yên (1) 1.300.000 13.000.000.000 1.300.000 13.000.000.000
- Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Trung (2) 1.602.940 16.029.400.000 1.602.940 16.029.400.000

Cộng 29.029.400.000 29.029.400.000

(1) Ngày 13/07/2006, Chủ tịch UBND Tỉnh Phủ Yên kv quyết định số 1069/QĐ-UBND về việc chuyển giao 
phân vốn góp của Công ty Vật tư Tông hợp Phú Yên tại Công ty CP Du lịch Sài Gòn -  Phú Yên sang Công ty 
Xổ sô Kiên Thiết Phú Yên quàn lý với tổng sổ vổn là 8.000.000.000 đồng. Theo đó, 2 đơn vị nhận/chuyển 
siao sẽ hạch toán tương ứng với tăng/giảm vôn và tài sản Nhà nước. Sau đó, Công ty có góp thêm bằng tiền 
mặt 5.000.000.000 đông (Căn cứ các ủy nhiệm chi và thông bảo góp vôn bô sung năm 2005, 2007). VÔ11 điêu 
lệ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 74.000.000.000 đồna (7.400.000 CP). Công ty’ xổ  số Kiến thiết 
Phú Yên đã góp 13.000.000.000 đồng tương ứng 17,57%. Theo Công ty, do đây là  khoản ủy  ban Nhân dân 
tình Phú Yên giao cho Công ty quản lý nên Công ty đã không thực hiện trích lập dự phòng do hoạt động kinh 
doanh thua lỗ của Công ty cồ phần Du lịch Sài Gòn -  Phú Yên.

(2) Ngày 23/08/2007, Chủ tịch UBND Tình Phú Yên ký quyết định số 1528/QĐ-UBND về việc chuyển giao 
phần vốn góp của Tỉnh Phú Yên tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn -  Phú Yên (nay là Công ty cổ phần Bia Sài 
Gòn -  Miền Trung) sang Công ty xổ số Kiến thiết Phú Yên với giá trị là 11.400.000.000 đồng (1.140.000 
CP). Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung là sự họp nhất 3 công ty: Công ty Bia Phú Yên, Công ty Bia 
Đắk Lắk và Công ty Bia Quy Nhơn. Khi thực hiện sự hợp nhất này có đánh giá lại để thực hiện quy đổi từ cổ 
phiếu cũ sang cổ phiếu mới. Theo đỏ, số cổ phiếu của Công ty TNHH MTV xổ sổ Kiến thiết Phú Yên từ 
1.140.000 CP thành 1.602.940 CP (tỷ lệ quy đổi 1,40609). yổn điều lệ của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn -  
Miền Trung là 298.466.480.000 đồng. Năm 2016, Công ty cổ phần Bia Sài Gòn -  Miền trung đã chia bổ sung 
cổ tức năm 2015: 2.564.704.000 đồng. Theo Công ty, đây là khoản đàu tư Công tv TNHH MTV xổ  số Kiến 
thiết Phú Yên được UBND tỉnh siao quàn lý nên Công ty không hạch toán khoản cổ tức trên vào kết quả hoạt
động kinh doanh trong năm.

14. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 

a. Phải nộp

Số đầu kỳ
Số phải nộp 

trong kỳ
Số thực nộp 

trong kỳ Số cuối kỳ

ỉ !
d
%
m
Ỵ
sịỊ

1
Thuế giá trị gia tăng 2.092.837.349 31.895.626.190 32.272.663.555 1.715.799.984
Thuế tiêu thụ đặc biệt 3.002.200312 43.619.090.972 44.117.154.528 2.504.136.756
Thuế thu nhập doanh nghiệp - 7.899.292.651 7.031.799.360 867.493.291
Thuế thu nhật) cá nhân 548.672.620 10.782.837.330 10.643.442.400 688.067.550
Lợi nhuận nộp về chủ sờ hữu - 30.736.826.803 18.000.000.000 12.736.826.803

Cộng 5.643.710.281 124.933.673.946 112.065.059.843 18.512.324.384

Trang 15



BẢO CẢO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016

CỎNG TY TNHH MTV XỒ SỐ KĨÉN THIẾT PHÚ YÊN
204 Trần Hưng Đạo, Phường 4, Tp. Phú Yên, Tinh Phú Yên

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)
Các Thuvết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời vói Bảo cảo tài chinh)

b. Phải thu

Số phải nộp Số thực nộp
______________________________ Số áầu kỳ__________ trong kỳ__________ trong kỳ_______ số cuối kỳ

ĩ huế thu nhập doanh nghiệp 9.864.963 
Thuế nhà đẩt, tiền thuê đất •:

9.864.963
121.185.080 125.673.608 4.488.528

Cộng 9.864.963 131.050.043 125.673.608 4.488.528

Các báo cáo thuế cùa Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của Cơ quan thuế, sổ 
cáo tài chính nàv có thể sẽ thay đổi theo quyết định của Cơ quan thuế.

thuế được trình bày trên các báo

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

31/12/2016
VND

01/01/2016
VND

ƯBND Tỉnh Phú Yên (phải trả cổ tức Công ty CP Bia Sài Gòn - 
Miền trung)
Các khoản phải nả, phải nộp khác 658.948

2.403.969.191
128.454.427

Cộng 658.948 2.532.423.618

16. Vốn chủ sở'hữu 

a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sờ hữu

Vốn đầu tư của 
chủ sở hữu (*) 

VND

Quỹ đầu tư 
phát triển 

VND

Lọi nhuận sau thuế 
chưa phân phối 

VND
Cộng
VND

Số dư tại 01/01/2015 
Tăng trong năm 
Giâm trong năm

94.573.856.986
19.753.572.372

19.753.572.372
22.996.354.124
19.753.572.372

26.042.219.874
26.042.219.874

114.327.429.358
68.792.146.370
45.795.792.246

Số đư tại 31/12/2015 114.327.429.358 22.996.354.124 - 137.323.783.482

Số dư tai 01/01/2016
Tăng trong năm 
Giảm trong năm

114.327.429.358
ỉ 9.951.570.642

22.996.354.124
(3.044.783.482)
19.951.570.642

30.974.075.071
30.974.075.071

137.323.783.482
47.880.862.231
50.925.645.713

Số dư tại 31/12/2016 134.279.000.000 - - 134.279.000.000

.*) Trong năm Công tv thực hiện tăng vốn điều lệ từ quỹ đầu tư phát triển: 19.951.570.642 đồng theo quyêt 
định sô 61/QĐ-UBND ngày 13/01/2015 của Uy ban nhân dán Tinh Phú Yên “vê việc phê duyệt điêu chỉnh vôn 
điều lệ của Công ty TNHH một thành viên xổ số Kiến thiết Phú Yên” và quyết định số 2077/QĐ-ƯBND ngày 
31.08/2016 của ủy ban nhân dân Tỉnh Phú Yên “về việc phê duyệt mức trích quỹ từ lợi nhuận sau thuế thu 
nhập doanh nghiệp năm 2015 của Công ty TNHH một thành viên xổ số Kiến thiết Phú Yên”. Theo đó số vốn 
điêu lệ của Công ty sau khi điêu chinh là 134.279.000.000 đông. Lộ trình tăng vôn từ năm 20! 4 đên năm 2016, 
nguồn vốn bổ sung vốn điều ]ệ được lẩy từ quỹ đầu tư phát triển của Công ty và phần lợi nhuận còn lại hàng 
nám sau khi trích các quỹ theo quy định. Hiện nay, Công ty đã bổ SU112 đu vốn điều lệ theo quy định

7. 
—{

-V
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CÔNG TY TNHH MTV XỎ SỐ KIẾN THIẾT PHÚ YÊN 
204 Trần Hưng Đạo, Phường 4, Tp. Phú Yên, Tình Phú Yên

BẢO CẢO TÀI CHÍNH 
Cho năm tài chính kết thúc ngàv 3 ỉ /ỉ 2/20 1 6

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀĨ CHÍNH (tiếp theo)
(Các Thuvết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chinh) 

b. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

31/12/2016
VND

01/01/2016
VND

Lợi nhuận năm trước chuyển sang .

Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp 30.974.075.071 26.042.219.874
Phân phối lợi nhuận 30.974.075.071 26.042.219.874
Phân phối lợi nhuận năm trước (131.799.360) -
- Trích quv đâu tư phát triền (3.044.783.482) -
- Nộp ngân sách Nhà nước 2.912.984.122 -
Tạm phân phổi lợi nhuận năm nay 31 105.874.431 26.042.219.874
- Trích quv đẩu tư phát triển - 22.996.354.124
- Trích quỳ thưởng Ban quản ỉỷ điêu hành công ty 276.030.250 190.650.000
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 3.006.00ỉ. 500 2.855.215.750
- Nộp ngân sách Nhà nước 27.823.842.681

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 

17. Doanh thu

Năm 2016 Năm 2015
' VND VND

Doanh thu bán vé xổ số 290.793.939.934 281.912.679.872
- Doanh thu Vé truyền thong 290.491.146.257 281.206.055.362
- Doanh thu vẻ bóc 204.540.713 410.479.055
- Doanh thu vé cào 98.252.964 296.145.455

•(?
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cẩp dịch vụ 

18. Chi phí kinh doanh

290.793.939.934 281.912.679.872
V
N
á ,
8 ,

í
Năm 2016 

VND
Năm 2015 

VND
3

Chi phí kinh doanh vé xổ sổ 228.642.323.125 223.805.879.515
- Chi phỉ trả thưcmg 165.412.927.500 162.664.744.000
- Chi phỉ trực tiếp phát hành 63.229.395 625 61.141.135.515

Cộng 228.642.323.125 223.805.879.515

Trang ! 7
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CÔNG TY TNHH MTV XỎ s ố  KIẾN THIẾT PHỦ YÊN BẢO CẢO TÀỈ CHÍNH
204 Trần Hưna Đạo, Phường 4, Tp. Phú Yên, Tinh Phú Yên Cho năm tài chỉnh kết thúc ngày 31/12/2016

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)
(Các Thuyết minh này ỉà bộ phận họp thành và cần âược đọc đong thòi với Báo cảo tài chính)

19. Doanh thu hoạt động tài chính

Năm 2016 
VND

Năm 2015 
VND

Lãi tiền gừi 6.159.742.328 4.469.408.147

Cộng 6.159.742.328 4.469.408.147

20. Chi phí quản lý doanh nghiệp

Năm 2016 
VND

Năm 2015 
VND

Chi phí Công cụ dụng cụ 
Chi phí nhân công 
Chi phí khấu hao tài sản cổ định 
Chi phí dịch vụ mua ngoài 
Chi phí bằng tiền khác

308.320.359
15.811.005.737
2.228.968.743
1.888.502.059
9.576.844.604

1.247.345.944 
13 594.536.436 

1.745.540.161 
1.922.995.542 

11.064.013.666

Cộng 29.813.641.502 29.574.431.749

21. Thu nhập khác

Năm 2016 
VND

Năm 2015 
VND

Cho thuê sân cầu lông, tennis 
Cung cấp kết quả xổ sổ qua DV SMS 
Thanh lý tài sản 
Thu nhập khác

39.627.273
180.731.254

237.585.463

32.309.090 
257.207.506 

10 636.363 
139.326.819

Cộng 457.943.990 439.479.778

22. Chi phí khác

Năm 2016 
VND

Năm 2015 
VND

Chi phí của hoạt động sân tennis, cầu lông 51.224.904 51.224.904
Chi phí thanh lỷ tài sản cố định - -
Nộp phạt vi phạm hành chính, chậm nộp thuế 3.558.583 1.770.797
Chi phí khác 17.645.453 300.000

Cộng 72.428.940 53.295.701

Trang 18
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BẢO CẢO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/20]6

CÔNG TY TNHH MTV XỎ SỐ KIẾN THIẾT PHÚ YÊN
204 Trần Hưng Đạo. Phường 4, Tp. Phú Yên, Tinh Phủ Yên

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)
Cấc Thuvết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời vói Bảo cảo tài chính) 

23. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Năm 2016 Năm 2015
VNĐ VND

Tồng lợi nhuận kế toán trươc thuế 38.883.232.685 33.387.960.832
Điều chỉnh các khoản thu nhập chịu ứiuế 3.558.583 1.770.797
- Điều chinh tăng (chi phí không được trừ) 3.558.583 ỉ. 770.797
- Điểu chinh giảm - -

Tỗns thu nhập chịu thuế 38.886.791.268 33.389.731.629
Chì phí thuế thu nhập doanh nghiệp kỳ này 7.777.358.254 7.345.740.958
Điểu chinh thuế thu nhập doanh nghiệp kỳ trước 131 799.360 -

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 7.909.157.614 7.345.740.958

24. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

Năm 2016 Năm 2015
VND VND

Chi nhí trực tiếp phát hành xổ số 63.229.395.625 61.141.135.515
Chi phí Công cụ dụng cụ 308.320.359 1.247.345.944
Chi phí nhân công 15.811.005.737 13.594.536.436
Chi phí khấu hao tài sản cố định 2.228.968.743 1.745.540.161
Chi phí dịch vụ mua ngoài 1.888.502.059 1.922.995.542
Chi phí ừả thường 165.412.927.500 162.664.744.000
Chi phí bằng tiền khác 9.576.844.604 11.064.013.666

Cộng 258.455.964.627 253.380.311.264

25. Công cụ tài chính

a. Quản lv rủi ro vốn

Thông qua công tác quản trị nguồn vốn, Công ty xem xét, quyết định duy t ì  số dư nguồn vốn và nợ 
phải trả thích hợp trong từng thời kỳ để vừa đảm bảo hoạt độns liên tục vừa tối đa hóa lợi ích của 
chủ sở hữu.

b. Quản lý rủi ro tài chính

Rủi ro tài chính bao gồm rủi ro thị trườn2  (bao gồm rủi ro lãi suất và rủi ro về giá hàng hóa), rủi ro 
tín dụng và rủi ro thanh khoản.

Quản lý rủi ro thị trường: Hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ chủ yếu chịu rủi ro khi có sự biến 
động lớn về lãi suất và giá hàng hóa.

Trang !9



CỐNG TY TNHH MTV XỎ SỐ KĨỂN THIẾT PHÚ YÊN
204 Trần Hưng Đạo, Phường 4, Tp. Phú Yên, Tinh. Phú Yên

BẢO CÁO TẢI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016

THUYẾT MĨNPI BÁO CẢO TÀI CHÍNH (tiếp theo)
(Các Thuyết minh nảy là hộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính)

Quản ỉỷ rủi ro vê lãi suất

Chi trong một số trường hợp thiếu hụt vốn lưu động Công ty mới thực hiện vay vổn trong thời gian 
ngắn và trả dút điểm, chi phí lãi vay phát sinh thấp. Do đó, Ban Giám đốc cho rằng Công ty không có 
rủi ro về biến động lãi suất.

Ouàn ỉv rủi ro về giả hàng hỏa

Công ty mua hàng hỗa và dịch vụ từ các nhà cung cấp trong nước để phục vụ hoạt động sản xuất kinh 
doanh do đó sẽ chịu rủi ro từ việc thay đổi giá bán của các yếu tố đầu vào. Đe giảm thiểu rủi ro này 
Công ty theo dõi chặt chẽ thông tin về giá cả thị trường, thực hiện đấu thầu đối với các hợp đồng mua 
hàng có giá trị lớn đồng thời đa dạng hóa các nguồn cung cấp của Công ty.

Quản lý rủi ro tín dụng

Công tỵ bán hàng qua kênh phân phối là hệ thống đại lý. Với đặc thù như vậy, Công ty đã xây dựhg 
quy chê tài chính áp dụng đôi với hệ thống đại lý (quy định chặt chẽ về thòi gian thanh toán, tài sản 
đảm bảo) và đã tạo dựng được mổi quan hệ họp tác trong nhiều năm, tình hình thanh toán kịp thòi, 
Ban Giám đôc Công ty cho rằng Công ty không có rủi ro tín dụng trọng yếu với khách hàng.

Quản lý rủi ro thanh khoản

Đe quản lý rủi ro thanh khoản, đáp ứng các nhu cầu về vốn, nghĩa vụ tài chính hiện tại và trong tương 
lai, Công ty thường xuyên theo dõi và duy trì đủ mức dự phòng tiền, tối ưu hóa các dòng tiền nhàn 
rỗi, tận dụng được tín dụng từ khách hàng và đối tác, chù động kiểm soát các khoản nợ đến hạn, sắp 
đên hạn trong sự tương quan với tài sản đên hạn và nguôn thu có thê tạo ra trong thời kv đó,...

Tổng họp các khoản nợ tài chính của Công ty theo thời hạn thanh toán như sau:

31/12/2016 Không quá 1 năm Trên 1 năm

Đom vị tỉnh: VN£ 

Cộng

Phải ưả người bán 38.248.154 38.248.154
Phải ưả khác 658.948 - 658.948

Cộng 38.907.102 - 38.907.102

01 01/2016 Không quá 1 năm Trên 1 năm Cộng

Phải ữả người bán 38.248.554 38.248.554
Phải trả khác 2.532.423.618 - 2.532.423.618

Cộng 2.570.672.172 - 2.570.672.172

3an Giám đôc cho răng Công ty hầu như không có rủi ro thanh khoản và tin tường rằng Công ty có thể 
-ÌC' ra đù nguồn tiền đê đáp ứng các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn.

2
ă

I
V
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CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT PHÚ YÊN
204 Trần Hưng Đạo, Phường 4, Tp. Phú Yên, Tinh Phú Yên

BẢO CẢO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kêt thúc ngày 31/12/2016

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀĨ CHÍNH (tiếp theo)
(Các Thuvết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Bảo cáo tài chính)

Tổng họp các tài sản tài chính hiện có tại Công ty được trình bày trên cơ sở tài sản thuần như sau:

Đcm vị tính: VND

31/12/2016 Không quá 1 năm Trên 1 năm Cộng

Tiền và các khoản tương đương tiền 
Phải thu khách hàng 
Đầu tư tài chính 
Phải thu khác

5.508.965.736
7.701.887.355

134.420.627.427
1.537.952.780

29.029.400.000

5.508.965.736
7.701.887.355

163.450.027.427
1.537.952.780

Cộng 149.169.433.298 29.029.400.000 178.198.833.298

01/01/2016 Không quá 1 năm Trên 1 năm 'Cộng

Tiền và các khoản tương đưong tiền 
Phải thu khách hàng 
Đầu tư tài chính 
Phải thu khác

36.837.289.457
9.562.092.691

93.506.212.745
1.201.921.800

29.029.400.000

36.837.289.457
9.562.092.691

122.535.612.745
1.201.921.800

Cộng 141.107.516.693 29.029.400.000 170.136.916.693

26. Báo cáo bộ phận

Theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 và Thông tư hướng dẫn Chuàn mực này thì Công ty cần 
lập báo cáo bộ phận. Theo đó, bộ phận là một phần có thể xác định riêng biệt của Công ty tham gia 
vào việc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan (bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh) hoặc cung 
cấp sản phẩm hoặc dịch vụ trong một môi trường kinh tế cụ thể (bộ phận theo khu vực địa lý), mỗi bộ 
phận này chịu rủi ro và thu được lợi ích kinh tế khác với các bộ phận khác.

Căn cứ vào thực tế hoạt động tại Công ty, Ban Giám đốc Công ty đánh giá rằng các lĩnh vực kinh 
doanh cũng như các môi trường kinh tế cụ thể theo khu vực địa lý không có sự khác biệt trong việc 
gánh chịu rủi ro và lợi ích kinh tế. Vì vậy, Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh duy nhất là 
kinh doanh xổ sổ và khu vực địa lý chính là Miền Trung, Việt Nam.

27. Thu nhập của thành viên quản lý chù chốt

Năm 2016 
VND

Năm 2015 
VND

Thu nhập của Ban Giám đốc 2.151.004.883 1.560.759.340



CÔNG TY TNKH MTV x ỏ  s ố  KIÉN THIÉT PHỦ YÊN
204 Trần Hưng Đạo, Phường 4, Tp. Phú Yên, Tinh Phú Yên

BẢO CẢO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)
(Các Thuỵêt minh này là hộ phận họp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính)

28. Sự kiện phát sinh sau ngày két thúc niên độ kế toán

Không có sự kiện quan trọng nào xảy ra sau ngày kết thúc niên độ kế toán yêu cầu phải điều chỉnh 
hoặc công bố trong Báo cáo tài chính.

29. Số liệu so sánh

Là sô liệu trong báo cáo tài chính của năm tài chính kết thúc ngàv 31/12/2015 đã được kiểm toán bởi 
AAC.

Giám đốc Ke toán trưởng Người lập biểu

Ngô Thị Thanh Hoài
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