PHUÏ LUÏC III: BAÙO CAÙO KIEÅM TOAÙN NAÊM 2005

COÂNG TY COÅ PHAÀN THEÙP HOØA PHAÙT
BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH ÑAÕ ÑÖÔÏC KIEÅM TOAÙN
Cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31/12/2005
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BÁO CÁO KIỂM TOÁN
Kính gửi:

Hội đồng Thành viên và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2005 cùng với các
báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh và Lưu chuyển tiền tệ của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát
(gọi tắt là “Công ty”) cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và các thuyết minh Báo cáo tài chính
kèm theo. Báo cáo tài chính kèm theo được lập theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế
toán Việt Nam và các quy định hiện hành về kế toán tại Việt Nam.
Trách nhiệm của Ban Giám đốc và Kiểm toán viên
Như đã trình bày trong Báo cáo của Ban Giám đốc ở trang 2 và 3, Ban Giám đốc Công ty có trách
nhiệm lập Báo cáo tài chính. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến độc lập về Báo cáo tài
chính này dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán.
Cở sở của ý kiến
Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn
mực này yêu cầu chúng tôi phải lập kế hoạch và thực hiện công việc kiểm toán để đạt được sự đảm
bảo hợp lý rằng Báo cáo tài chính không có các sai sót trọng yếu. Công việc kiểm toán bao gồm việc
kiểm tra, trên cơ sở chọn mẫu, các bằng chứng xác minh cho các số liệu và các Thuyết minh trên
Báo cáo tài chính. Chúng tôi cũng đồng thời tiến hành đánh giá các nguyên tắc kế toán được áp
dụng và những ước tính quan trọng của Ban Giám đốc cũng như đánh giá về việc trình bày các
thông tin trên Báo cáo tài chính. Chúng tôi tin tưởng rằng công việc kiểm toán đã cung cấp những
cơ sở hợp lý cho ý kiến của chúng tôi. Tuy nhiên, công việc kiểm toán của chúng tôi bị ảnh hưởng
bởi các vấn đề sau:
1. Hạn chế phạm vi kiểm toán:
Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2004 của Công ty chưa được kiểm
toán. Chúng tôi không thực hiện được các thủ tục soát xét cần thiết cũng như không thể thực
hiện được các thủ tục kiểm toán thay thế đối với toàn bộ các số dư tại ngày 01/01/2005 và các số
liệu so sánh trình bày trên Báo cáo tài chính năm 2005, do đó, chúng tôi không đưa ý kiến nhận
xét về sự trung thực, hợp lý của các số dư trên Bảng cân đối kế toán của Công ty tại ngày
01/01/2005 cũng như ảnh hưởng của chúng đến tình hình tài chính của Công ty tại ngày
31/12/2005 và các số liệu phản ánh trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.
Do ký hợp đồng kiểm toán sau ngày kết thúc niên độ kế toán nên chúng tôi đã không tham gia
chứng kiến kiểm kê tiền mặt tồn quỹ, hàng tồn kho, tài sản cố định của Công ty tại thời điểm kết
thúc ngày 31/12/2005, chúng tôi không thực hiện được các thủ tục kiểm toán thay thế để chứng
minh tính hiện hữu của các chỉ tiêu trên. Do đó, chúng tôi không đưa ý kiến về tính hiện hữu của
các chỉ tiêu trên trên Báo cáo tài chính của Công ty lập cho ngày kết thúc năm 2005.
2. Hạn chế do chưa thống nhất trong xử lý kế toán:
Trong năm 2005, chi phí lãi vay của Công ty đang được theo dõi và hạch toán trên tài khoản chi
phí trả trước dài hạn với số tiền là 1.262.544.126 đồng.

162 Hoa Phat Group

BÁO CÁO KIỂM TOÁN (Tiếp theo)
Ý kiến
Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ những ảnh hưởng của các điều chỉnh cần thiết liên
quan đến các hạn chế nêu trên; Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp
lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2005 cũng
như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc
cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và
các quy định hiện hành về kế toán tại Việt Nam.
Tuy nhiên, chúng tôi lưu ý những người đọc Báo cáo tài chính tới điểm sau:
Như tại thuyết minh Báo cáo tài chính số 4.1 “Sự kiện phát sinh sau ngày khoá sổ”, Công ty
chưa thực hiện đánh giá lại các khoản vay dài hạn có gốc ngoại tệ tại ngày 31/12/2005. Nếu thực
hiện đánh giá lại theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng tại ngày 31/12/2005, các khoản vay dài
hạn sẽ tăng thêm 2.027.784.244 đồng, trong đó của năm 2003 là 303.436.777 đồng, năm 2004 là
464.564.165 đồng và năm 2005 là 1.259.783.303 đồng. Tuy nhiên, toàn bộ các khoản chênh
lệch do đánh giá lại này đã được Công ty ghi nhận vào Báo cáo tài chính năm 2006.
Trong năm 2005 Công ty ghi nhận tăng giá trị hàng tồn kho và tăng thu nhập khác đối với khoản
phế liệu thu hồi mà không hạch toán giảm giá thành sản xuất trong năm. Với tài liệu do Công ty
cung cấp, chúng tôi không ước lượng được giá trị của số phế liệu này cần phần phải phân bổ cho
thành phẩm tồn kho trong năm 2005 cũng như sự ảnh hưởng của nó (nếu có) đến các chỉ tiêu
liên quan trên Báo cáo tài chính năm 2005
Vấn đề lưu ý người đọc Báo cáo tài chính kể trên không làm thay đổi ý kiến kiểm toán của
chúng tôi về Báo cáo tài chính năm 2005 của Công ty Cổ phần Thép Hoà Phát như đã nêu ở
trên.
Báo cáo kiểm toán được lập thành 7 bản bằng Tiếng Việt có giá trị hợp pháp lý như sau. Công ty
Cổ phần Thép Hòa Phát giữ 05 bản, Công ty TNHH Kiểm toán & Định giá Việt Nam giữ 02 bản.

Trần Quốc Tuấn
Tổng Giám đốc
Chứng chỉ Kiểm toán viên số: 0148/KTV
Thay mặt và đại diện cho

Nguyễn Thị Hồng Vân
Kiểm toán viên
Chứng chỉ Kiểm toán viên số: 0822/KTV

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

Hà nội, ngày 15 tháng 04 năm 2007

www.hoaphat.com.vn 163

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÒA PHÁT
Khu CN Phố Nối A - Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2005

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (*)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2005
ĐVT: VND
TÀI SẢN

Mã số

A. Tài sản ngắn hạn
I. Tiền và các khoản tương đương tiền
1. Tiền
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
III. Các khoản phải thu
1. Phải thu của khách hàng
2. Trả trước cho người cung cấp
3. Phải thu khác
IV. Hàng tồn kho
1. Hàng tồn kho
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác
1. Các khoản thuế phải thu
2. Tài sản ngắn hạn khác

100
110
111
112
120
130
131
132
138
140
141
149
150
152
158

B. Tài sản dài hạn
I. Các khoản phải thu dài hạn
II. Tài sản cố định
1. Tài sản cố định hữu hình
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn luỹ kế
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn luỹ kế
3. Tài sản cố định vô hình
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn luỹ kế
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
V. Tài sản dài hạn khác
1. Chi phí trả trước dài hạn

200
210
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
240
250
260
261

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

270

Ghi
chú
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Tại ngày
31/12/2005

Tại ngày
01/01/2005

278.655.978.138
2.464.334.512
2.464.334.512
66.644.317.756
63.873.412.689
2.542.318.075
228.586.992
208.898.334.820
208.898.334.820
648.991.050
648.991.050
-

339.018.510.996
13.547.049.155
13.547.049.155
75.518.149.631
65.952.540.022
9.239.536.532
326.073.077
249.268.098.723
249.268.098.723
685.213.487
685.213.487
-

422.648.151.697
420.213.174.189
371.992.567.843
447.195.325.599
(75.202.757.756)
24.824.438.089
27.581.343.133
(2.756.905.044)
10.999.996
22.000.000
(11.000.004)
23.385.168.261
2.434.977.508
2.434.977.508

444.999.276.591
444.999.276.591
394.038.727.916
438.467.572.694
(44.428.844.778)
27.569.050.406
27.569.050.406
6.330.008
10.550.000
(4.219.992)
23.385.168.261
-

701.304.129.835

784.017.787.587

(*) Số liệu đầu kỳ đã được điều chỉnh theo biên bản quyết toán thuế
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CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÒA PHÁT
Khu CN Phố Nối A - Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2005

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2005
ĐVT: VND
NGUỒN VỐN

Mã số

A. Nợ phải trả
I. Nợ ngắn hạn
1. Vay và nợ ngắn hạn
2. Phải trả người bán
3. Người mua trả tiền trước
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
5. Phải trả công nhân viên
6. Các khoản phải trả phải nộp khác
II. Nợ dài hạn
Vay và nợ dài hạn

300
310
311
312
313
314
315
319
320
324

B. Vốn chủ sở hữu
I. Vốn chủ sở hữu
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
9. Lợi nhuận chưa phân phối
II. Nguồn kinh phí và quĩ khác

400
410
411
419
420

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

430

Ghi
chú

3.9
3.10
3.10
3.11
3.12
3.13

3.14

Tại ngày
31/12/2005

Tại ngày
01/01/2005

442.344.513.597
353.391.722.099
261.636.457.113
89.008.329.380
67.497.144
2.055.198.462
624.240.000
88.952.791.498
88.952.791.498

617.786.464.135
516.334.090.146
348.344.863.376
163.736.788.232
238.429.261
3.502.694.242
318.000.000
193.315.035
101.452.373.989
101.452.373.989

258.959.616.238
258.959.616.238
300.000.000.000
(41.040.383.762)
-

166.231.323.452
166.231.323.452
210.000.000.000
(43.768.676.548)
-

701.304.129.835

784.017.787.587

(*) Số liệu đầu kỳ đã được điều chỉnh theo biên bản quyết toán thuế

Trần Tuấn Dương
Giám đốc
Hưng Yên, ngày 15 tháng 04 năm 2006

Tạ Thu Hiền
Trưởng phòng kế toán

www.hoaphat.com.vn 165

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÒA PHÁT
Khu CN Phố Nối A - Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2005

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH(*)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2005
ĐVT: VND
CHỈ TIÊU

Mã
số

Ghi
chú

Năm 2005

Năm 2004

1. Doanh thu cung cấp hàng hóa và dịch vụ

01

3.15

909.085.037.947

777.926.521.101

2. Các khoản giảm trừ

03

3.15

77.081.143

5.235.215.549

3. Doanh thu thuần bán hàng và dịch vụ

10

3.15

909.007.956.804

772.691.305.552

4. Giá vốn hàng bán

11

3.16

893.694.493.600

777.735.159.504

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ

20

15.313.463.204

(5.043.853.952)

6. Doanh thu hoạt động tài chính

21

89.518.353

242.217.510

7. Chi phí tài chính

22

20.637.047.572

27.559.748.481

23

19.379.679.733

27.559.748.48 1

8. Chi phí bán hàng

24

-

1.658.154.499

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp

25

10.042.479.331

9.923.343.585

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

30

(15.276.545.346)

(43.942.883.007)

11. Thu nhập hoạt động khác

31

18.675.788.628

37.505.873.299

12. Chi phí hoạt động khác

32

670.950.496

210.172

13. Lợi nhuận khác

40

18.004.838.132

37.505.663.127

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

50

2.728.292.786

(6.437.219.880)

15. Thuế thu nhập doanh nghiệp

51

-

16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

60

2.728.292.786

+ Trong đó: Chi phí lãi vay

3.15

(6.437.219.880)

(*) Số liệu trên chỉ tiêu doanh thu và giá vốn đã loại trừ khoản doanh thu nội bộ và giá vốn nội bộ
với số tiền là 91.200.315.140 đồng cho năm 2005 và 79.140.425.294 đồng cho năm 2004..

Trần Tuấn Dương
Giám đốc
Hưng Yên, ngày 10 tháng 04 năm 2006
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Tạ Thu Hiền
Trưởng phòng kế toán

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÒA PHÁT
Khu CN Phố Nối A - Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2005

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Phương pháp trực tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2005
ĐVT: VND
Mã
số

Số tiền

01

953.346.250.351

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

02

(686.201.931.012)

3. Tiền chi trả cho người lao động

03

(11.589.643.788)

4. Tiền lãi vay đã trả

04

(18.578.864.112)

5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

05

-

6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh

06

3.060.594.895

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

7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh

07

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

20

(16.273.803.483)
223.762.602.851

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dưng TSCĐ và TS dài hạn khác

21

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

22

(9.504.221.242)
66.666.667

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

23

(848.000.000)

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

24

848.000.000

5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

25

-

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

89.518.353

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư

30

(9.348.036.222)

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

31

100.000.000.000

2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu

32

(10.000.000.000)

3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được

33

350.826.317.467

4. Tiền chi trả nợ gốc vay

34

(661.409.927.881)

5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính

35

(4.913.670.858)

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

36

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

40

(225.497.281.272)

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ

50

(11.082.714.643)

Tiền và tương đương tiền đầu năm

60

13.547.049.155

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

của doanh nghiệp đã phát hành

-

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

61

-

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ

70

2.464.334.512

Trần Tuấn Dương
Giám đốc
Hưng Yên, ngày 10 tháng 04 năm 2006

Tạ Thu Hiền
Trưởng phòng kế toán
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1.

ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1.1

Hình thức sở hữu vốn
Công ty Cổ phần Thép Hoà Phát (gọi tắt là “Công ty”) là Công ty Cổ phần được thành
lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0503000008 ngày 26/10/2001 do Sở Kế
hoạch và Đầu tư Tỉnh Hưng Yên cấp.
Tên giao dịch: Hoa Phat Steel Joint Stock Company
Vốn điều lệ trên Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty là: 90.000.000.000 đồng

1.2

Lĩnh vực kinh doanh và ngành nghề kinh doanh
-

Sản xuất cán kéo thép;
Sản xuất tôn lợp;
Buôn bán tư liệu sản xuất;
Khai thác quặng kim loại;
Mua bán kim loại, quặng kim loại, sắt thép phế liệu;
Luyện gang, thép;
Đúc gang, sắt, thép;
Phá ô tô cũ, tàu thuyền cũ làm phế liệu;
Tái chế sắt, thép phế liệu.

2.

CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU

2.1

Niên độ kế toán
Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc ngày 31 tháng 12 năm dương lịch.

2.2

Cơ sở lập báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính kèm theo được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc
giá gốc và phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán doanh nghiệp
Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán hiện hành tại Việt Nam.

2.3

Áp dụng luật kế toán và các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam
Trong năm nay, Công ty lần đầu tiên áp dụng các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (“VAS”)
sau:
VAS 23
VAS 27
VAS 28
VAS 29

Các sự kiện sau ngày kết thúc niên độ kế toán
Báo cáo tài chính giữa niên độ
Báo cáo bộ phận
Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót.

Việc áp dụng các Chuẩn mực Kế toán mới này không ảnh hưởng trọng yếu đến các số liệu
trình bày trong Báo cáo tài chính của Công ty.
2.4

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 và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời gian thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3
tháng có khả năng chuyển đổi thành các khoản tiền xác định và ít có rủi ro liên quan đến
việc chuyển đổi thành tiền.

168 Hoa Phat Group

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÒA PHÁT
Khu CN Phố Nối A - Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2005

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

2.

CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (TIẾP THEO)

2.5

Hàng tồn kho
Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể
thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí vận chuyển, chi phí
chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác mà Công ty chi ra để có được hàng tồn kho
ở các nhà máy và trạng thái sẵn sàng sử dụng. Giá trị thuần thực hiện được được xác định
bằng giá bán ước tính trừ đi các chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước
tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.
Hàng tồn kho hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên. Trị giá hàng tồn kho
cuối kỳ được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho của Công ty được trích lập theo các quy định kế toán
hiện hành. Theo đó, Công ty được phép trích lập Dự phòng giảm giá hàng tồn kho lỗi thời,
hỏng, kém phẩm chất trong trường hợp giá trị thực tế của hàng tồn kho cao hơn giá thị
trường tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán. Trong năm Công ty không phát sinh các
khoản hàng tồn kho cần trích lập dự phòng.

2.6

Tài sản cố định và hao mòn
Tài sản cố định hữu hình
Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế.
Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí liên quan
khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.
Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do các nhà thầu xây dựng bao gồm giá trị công trình
hoàn thành bàn giao, các chi phí liên quan trực tiếp khác.
Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do tự làm, tự xây dựng bao gồm chi phí xây dựng, chi
phí sản xuất thực tế phát sinh cộng chi phí lắp đặt và chạy thử. Riêng giá trị công trình xây
dựng nhà máy cán thép do Công ty tự thực hiện với giá trị hơn 23 tỷ đồng, chưa có đầy đủ
hồ sơ quyết toán giá trị công trình, được Công ty ghi nhận như một khoản chi phí xây
dựng cơ bản dở dang và chưa thực hiện trích khấu hao. Giá trị chi phí khấu hao ước tính
nếu thực hiện trích khấu hao tài sản cố định trên phần giá trị tài sản này trong năm 2005
khoảng 1,5 tỷ đồng.
Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu
dụng ước tính, phù hợp với tỷ lệ khấu hao đã quy định tại Quyết định số 206/2003/QĐ - BTC
ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng, trích khấu hao tài sản cố định.
Thời gian khấu hao cụ thể như sau:
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2.

CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (TIẾP THEO)
Tài sản cố định hữu hình (Tiếp theo)
Loại tài sản
Nhà cửa, vật kiến trúc
Máy móc thiết bị
Phương tiện vận tải
Thiết bị, dụng cụ quản lý

Thời gian sử dụng
(năm)
15
6-15
6
3-10

Tài sản cố định thuê tài chính
Tài sản thuê tài chính là tài sản Công ty đi thuê khi phần lớn các quyền lợi và rủi ro về
quyền sở hữu tài sản được chuyển từ bên cho thuê sang Công ty. Tài sản thuê tài chính
được ghi nhận như tài sản của Công ty theo giá trị hợp lý tại ngày mua tài sản. Khoản công
nợ phải trả cho bên cho thuê phát sinh được phản ánh trong số dư phải trả về thuê tài chính
trên Bảng Cân đối kế toán.
Các tài sản đi thuê tài chính được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trên thời gian
hữu dụng ước tính tương tự như áp dụng với tài sản thuộc sở hữu của Công ty hoặc trên
thời gian đi thuê. Các tài sản thuê là máy móc thiết bị được khấu hao với thời gian sử dụng
ước tính là 10 năm.
Tài sản cố định vô hình
Tài sản cố định đủ điều kiện ghi nhận là tài sản cố định vô hình được ghi nhận và trích
khấu hao phù hợp với QĐ 206/2003/TT-BTC ban hành ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính
về chế độ quản lý, sử dụng, trích khấu hao tài sản cố định.
2.7

Chi phí trả trước dài hạn
Chi phí trả trước dài hạn bao gồm:
Giá trị công cụ dụng cụ chờ phân bổ:
Công cụ dụng cụ xuất dùng trong kỳ được phân bổ vào chi phí căn cứ vào thời gian sử
dụng ước tính thực tế của từng loại công cụ dụng cụ.
Chi phí đi vay:
Các khoản lãi vay vốn lưu động của Công ty các năm trước được phân bổ toàn bộ vào kết
quả kinh doanh của kỳ phát sinh. Từ năm 2005, Công ty áp dụng chính sách phân bổ chi
phí lãi vay phát sinh trong kỳ vào kết quả hoạt dộng sản xuất kinh doanh theo tỷ lệ hàng
tồn kho đã xuất dùng so với tổng hàng tồn kho của Công ty. Chi phí lãi vay tương ứng
lượng hàng tồn kho cuối kỳ đuợc ghi nhận như một chỉ tiêu chi phí chờ phân bổ. Tại thời
điểm 31/12/2005, số chi phí lãi vay chờ phân bổ là khoảng 1,2 tỷ đồng.

2.8

Ngoại tệ
Các nghiệp vụ phát sinh bằng các loại ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát
sinh nghiệp vụ.
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CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (TIẾP THEO)

2.9

Ngoại tệ (tiếp theo)
Công ty chưa thực hiện đánh giá lại số dư bằng ngoại tệ của các khoản tiền, công nợ phải
thu, phải trả tại thời điểm lập Báo cáo tài chính.
Tổng số chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ vay dài hạn có gốc ngoại tệ tính
đến thời điểm 31/12/2005 là khoảng hơn 2 tỷ đồng. Công ty sẽ thực hiện hạch toán khoản
chi phí này vào thời điểm thanh toán khoản công nợ trên trong năm tài chính 2006.

2.10

Thuế
Thuế giá trị gia tăng (VAT)
Thuế GTGT đầu vào được hạch toán theo phương pháp khấu trừ;
Thuế suất thuế GTGT đầu ra áp dụng với sản phẩm cán, thép, phế liệu và phôi thép là 5%
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Công ty đang hoạt động trong giai đoạn ưu đãi đầu tư:
Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 20/ƯĐĐT-UB ngày 18/12/2001 và số 24/ƯĐĐT-UB
ngày 24/07/2003 do Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên xác nhận: Công ty được miễn nộp
tiền thuê đất trong 6 năm; ưu đãi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%; miễn thuế
thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm đầu kể từ năm có lãi và giảm 50% số thuế phải nộp
trong 4 năm tiếp theo, miễn thuế thu nhập bổ sung. Năm 2005 là năm thứ 2 kể từ khi Công
ty kinh doanh có lãi.
Các loại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam.

2.11

Ghi nhận doanh thu, giá vốn, chi phí
Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi kết quả giao dịch hàng hoá được xác định một cách
đáng tin cậy và Công ty có khả năng thu được các lợi ích kinh tế từ giao dịch này.
Các khoản doanh thu bán hàng cho khách hàng của Công ty được ghi nhận theo hoá đơn
tài chính thể hiện số phải thu khách hàng sau khi đã bù trừ các khoản chiết khấu bán hàng
theo chính sách bán hàng của Công ty.
Tổng giá trị các khoản chiết khấu bán hàng đã bù trừ trên hoá đơn bán hàng trong năm
2005 là khoảng 8,3 tỷ đồng.
Các khoản doanh thu bán hàng nội bộ cho các chi nhánh của Công ty được ghi nhận theo
hoá đơn tài chính với đơn giá bán hàng nội bộ. Tổng giá trị doanh thu nội bộ đã được bù
trừ ghi giảm giá vốn nội bộ khi trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2005 của Công
ty với số tiền khoảng 91 tỷ đồng
Riêng các khoản thu hồi phế liệu thu hồi từ nhà máy cán được ghi nhận như một khoản thu
nhập khác. Tổng giá trị thu hối năm 2005 là hơn 14 tỷ đồng tương đương với 4.112.484 kg
phế liệu.
Các chi phí trong kỳ được tập hợp theo thực tế phát sinh và ghi nhận đúng kỳ kế toán.
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3

THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CHỈ TIÊU TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ
TOÁN, BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

3.1

Tiền và các khoản tương đương tiền

3.2

3.3

Tại 31/12/2005
VND

Tại 01/01/2005
VND

Tiền mặt
Tiền gửi ngân hàng

860.267.089
1.604.067.423

1.827.358.571
11.719.690.584

Cộng

2.464.334.512

13.547.049.155

Tại 31/12/2005
VND

Tại 01/01/2005
VND

1. Phải thu khách hàng
2. Trả trước cho người cung cấp
3. Các khoản phải thu khác
+ Tạm ứng
+ Ký quĩ, ký cược ngắn hạn
+ Bảo hiểm y tế
+ Bảo hiểm xã hội
+ Kinh phí công đoàn
+ Phải thu khác
4. Dự phòng phải thu khó đòi

63.873.412.689
2.542.318.075
228.586.992
155.000.000
2.235.247
14.901.646
17.313.434
39.136.665
-

65.952.540.022
9.239.536.532
326.073.077
260.100.000
1.401.837
53.258.718
11.312.522
-

Cộng

66.644.317.756

75.518.149.631

Tại 31/12/2005
VND

Tại 01/01/2005
VND

139.072.673.861
747.411.739
66.861.120.735
2.217.128.485
-

156.923.986.878
1.526.606.833
80.856.338.034
9.961.166.978
-

208.898.334.820

249.268.098.723

Các khoản phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

Hàng mua đang đi trên đường
Nguyên liệu, vật liệu
Công cụ, dụng cụ
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
Thành phẩm
Hàng hoá
Hàng gửi đi bán
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
Cộng giá trị gốc của hàng tồn kho
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3.4

3.5

Các khoản thuế phải thu
Tại 31/12/2005
VND

Tại 01/01/2005
VND

Thuế GTGT còn được khấu trừ
Các khoản thuế nộp thừa cho Nhà nước
+ Thuế nhập khẩu

634.952.095
14.038.955
14.038.955

685.213.487
-

Cộng

648.991.050

685.213.487

Tài sản cố định hữu hình

Khoản mục

Đơn vị tính: VND
Tổng cộng

Nhà cửa

Máy móc
thiết bị

Phương tiện
vận tải
truyền dẫn

Thiết bị
dụng cụ
quản lý

75.659.429.675

353.828.155.619

4.697.750.477

4.282.236.923

438.467.572.694

4.235.827.857
-

2.665.587.709
769.866.990
2.061.332.472
357.142.857
1.044.090.888

1.374.761.969
-

476.882.091
1.455.272.438

4.517.231.769
769.866.990
6.297.160.329
357.142.857
2.499.363.326

79.895.257.532

357.923.709.045

6.072.512.446

3.303.846.576

447.195.325.599

9.078.317.923

33.958.904.378

719.134.229

672.488.248

44.428.844.778

5.161.507.076
-

24.199.050.393
39.930.555

966.584.379
-

486.701.685
-

30.813.843.533
39.930.555

14.239.824.999

58.118.024.216

1.685.718.608

1.159.189.933

75.202.757.756

Tại ngày đầu năm

66.581.111.752

319.869.251.241

3.978.616.248

3.609.748.675

394.038.727.916

Tại ngày cuối năm

65.655.432.533

299.805.684.829

4.386.793.838

2.144.656.643

371.992.567.843

Nguyên giá TSCĐ hữu hình
Số dư đầu năm
-

Mua trong năm
Đầu tư XDCB hoàn thành
Tăng khác
Thanh lý, nhượng bán
Giảm khác

Số dư cuối năm
Giá trị hao mòn luỹ kế
Số dư đầu năm
- Khấu hao trong năm
- Thanh lý, nhượng bán
Số dư cuối năm
Giá trị còn lại

3.6

Tài sản cố định thuê tài chính
Tài sản cố định thuê tài chính hiện có Công ty thuê từ năm 2003 và năm 2004 với tổng giá
trị tài sản: 27.581.343.133 đồng. Trong năm tăng nguyên giá tài sản thuê tài chính
12.292.727 đồng là phí bảo hiểm của tài sản trong năm.
Thời gian trích khấu hao tài sản cố định thuê tài chính là 10 năm. Công ty bắt đầu trích
khấu hao tài sản cố định thuê tài chính từ năm 2005 với số tiền là: 2.756.905.044 đồng.

3.7

Tài sản cố định vô hình
Tài sản cố định vô hình của Công ty là phần mềm kế toán có nguyên giá là: 22.000.000
đồng; bắt đầu trích khấu hao từ năm 2005, dự kiến trích khấu hao trong 2 năm.

3.8

Chi phí trả trước dài hạn
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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Tại 31/12/2005
VND
Số dư đầu năm

3.9

3.10

3.11

-

Tăng trong năm
Đã kết chuyển vào chi phí SXKD trong năm
Giảm khác

6.510.559.770
4.075.582.262
-

Số dư cuối năm

2.434.977.508

Vay và nợ ngắn hạn
Tại 31/12/2005
VND

Tại 01/01/2005
VND

Vay ngắn hạn
Vay dài hạn đến hạn trả
Nợ thuê tài chính đến hạn trả

234.953.476.537
21.647.132.957
5.035.847.619

348.344.863.376
-

Cộng

261.636.457.113

348.344.863.376

Phải trả người bán và người mua trả tiền trước
Tại 31/12/2005
VND

Tại 01/01/2005
VND

Phải trả người bán
Phải trả người bán ngắn hạn
Người mua trả tiền trước

89.008.329.380
89.008.329.380
67.497.144

163.736.788.232
163.736.788.232
238.429.261

Cộng

89.075.826.524

163.975.217.493

Thuế và các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước
Tại 31/12/2005
VND

Tại 01/01/2005
VND

Thuế phải nộp Nhà nước

2.055.198.462

3.502.694.242

Thuế GTGT
Thuế xuất, nhập khẩu

2.055.198.462
-

3.502.694.242
-

Cộng

2.055.198.462

3.502.694.242

Năm 2005 Công ty không phát sinh nghĩa vụ phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp do đây
là năm thứ 2 Công ty kinh doanh có lãi.

3.12

Các khoản vay và nợ dài hạn

174 Hoa Phat Group
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2005

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

Tại 31/12/2005
VND

Tại 01/01/2005
VND

Vay dài hạn

77.408.423.182

80.503.887.196

Vay ngân hàng
Vay đối tượng khác

27.408.423.182
50.000.000.000

80.503.887.196
-

Nợ dài hạn

11.544.368.316

20.948.486.793

Thuê tài chính

11.544.368.316

20.948.486.793

Cộng

88.952.791.498

101.452.373.989

Bảng chi tiết kế hoạch trả nợ trong năm tới:
Tại 31/12/2005
Vay dài hạn
USD
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
Trong đó:
Ngân hàng No&PT NT Thăng Long
Trong đó:

217.059,30
217.059,30
1.173.431,31
1.173.431,31

Vay trung hạn cá nhân
Tổng cộng

3.13

1.390.490,61

VND quy đổi
3.465.409.899
2.969.144.506
496.265.393
23.943.013.283
18.360.013.283
5.583.000.000
50.000.000.000
77.408.423.182

Vay dài hạn
đến hạn trả
USD
VND quy đổi
526.542,25
526.542,25

9.675.542.685
7.202.548.008
2.472.994.677
586.721 11.971.590.272
586.721 9.180.090.272
2.791.500.000

1.113.263,25 21.647.132.957

Vốn chủ sở hữu
Thay đổi trong vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư của Nhà nước
Vốn góp cổ đông (*)
Thặng dư vốn cổ phần
Cổ phiếu ngân quỹ
Cộng

3.13

Năm nay
Tổng số
Vốn cổ phần
thường
nghìn đồng
nghìn đồng

Năm trước
Tổng số
Vốn cổ phần
thường
nghìn đồng
nghìn đồng

300.000.000
-

300.000.000
-

210.000.000
-

210.000.000
-

300.000.000

300.000.000

210.000.000

210.000.000

Vốn chủ sở hữu (tiếp theo)
Thay đổi trong vốn chủ sở hữu (tiếp theo)
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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(*) Tháng 12/2005, các cổ đông bổ sung vốn góp thêm 90 tỷ đồng, tăng nguồn vốn chủ sở
hữu từ 210 tỷ đồng theo Giấy phép kinh doanh lên 300 tỷ đồng. Đến thời điểm
31/12/2005, Công ty chưa hoàn thành việc thay đổi giấy phép kinh doanh nhằm tăng vốn
điều lệ.Danh sách cổ đông góp vốn tại thời điểm 31/12/2005 như sau:
Danh sách cổ đông
Ông Trần Đình Long
Ông Chu Quang Vũ
Ông Nguyễn Ngọc Quang
Ông Nguyễn Mạnh Tuấn
Ông Doãn Gia Cường
Ông Trần Tuấn Dương

Số vốn góp
đầu năm
120.000.000
10.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
20.000.000

Tăng trong
năm
50.000.000
(10.000.000)
20.000.000
10.000.000
20.000.000

Số vốn góp
cuối năm
170.000.000
50.000.000
20.000.000
20.000.000
40.000.000

Cổ tức và phân chia cổ tức
Vốn điều lệ của Công ty chia thành 30.000 cổ phần với mệnh giá cổ phần: 1.000.000 đồng.
Theo biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/01/2006, toàn bộ lợi nhuận năm 2005 sẽ
được dùng để bù lỗ luỹ kế đến thời điểm 31/12/2004 của Công ty.
3.14

Doanh thu và thu nhập khác
Năm 2005
VND

Năm 2004
VND

909.085.037.947
909.085.037.947
770.494.962.171
9.388.848.588
27.801.914.403
813.075.025
4.229.630.810
72.212.159.407
24.144.447.543
77.081.143
33.557.143
43.524.000
909.007.956.804

777.926.521.101
777.926.521.101
649.503.395.580
11.299.597.817
46.436.591.500
2.152.939.953
10.072.325.362
55.513.760.402
2.947.910.487
5.235.215.549
5.235.215.549
772.691.305.552

89.518.353

242.217.510

89.518.353
-

242.217.510
-

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
- Tổng doanh thu
+ Doanh thu bán hàng
Doanh thu bán hàng tại Công ty - thành phẩm
Doanh thu bán hàng tại Công ty - phế phẩm
Doanh thu bán phôi tại Công ty
Doanh thu bán hàng khác tại Công ty
Doanh thu bán hàng CN Hà Nội
Doanh thu bán hàng CN Đà Nẵng
Doanh thu bán hàng CN Nghệ An
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ
- Các khoản giảm trừ doanh thu
+ Giảm giá hàng bán
+ Hàng bán bị trả lại
- Doanh thu thuần
Doanh thu hoạt động tài chính
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá

3.15

Giá vốn hàng bán
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Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2005

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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Năm 2005
VND

Năm 2004
VND

- Giá vốn của thành phẩm đã cung cấp

893.694.493.600

777.735.159.504

Giá vốn hàng bán tại Công ty - thành phẩm
Giá vốn phế phẩm tại Công ty
Giá vốn phôi tại Công ty
Giá vốn hàng bán khác tại Công ty
Giá vốn hàng bán tại CN Hà Nội
Giá vốn hàng bán tại CN Đà Nẵng
Giá vốn hàng bán tại CN Nghệ An
- Giá vốn của hàng hoá đã cung cấp
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp
Cộng

758.134.547.367
6.196.552.504
27.486.501.064
592.569.852
4.171.536.355
72.656.293.858
24.456.492.600
893.694.493.600

649.526.743.900
8.043.261.000
49.359.022.963
1.509.830.442
10.028.180.294
56.331.334.817
2.936.786.088
777.735.159.504

3.16

Chi phí sản xuất theo yếu tố

Chi phí
Chi phí
Chi phí
Chi phí
Chi phí

nguyên liệu, vật liệu
nhân công
khấu hao tài sản cố định
dịch vụ mua ngoài
khác bằng tiền

Cộng

IV.

CÁC THÔNG TIN KHÁC

4.1

Sự kiện phát sinh sau ngày khoá sổ

Năm 2005
VND

Năm 2004
VND

1.156.797.818.778
12.560.423.928
33.412.197.593
60.178.624.436
4.907.981.847

821.143.048.660
6.378.859.553
26.565.077.077
35.763.368.501
9.492.904.972

1.267.857.046.582

899.343.258.763

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 08/12/2005, các cổ đông đã góp thêm vốn bổ
sung tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng. Đến tháng 03/2006, Công ty đã hoàn thành việc
thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh.
Công ty chưa thực hiện đánh giá lại các khoản vay dài hạn có gốc ngoại tệ tại ngày
31/12/2005. Nếu thực hiện đánh giá lại theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng tại ngày lập
Báo cáo tài chính, các khoản vay dài hạn sẽ tăng lên 2.027.784.244 đồng, trong đó của
năm 2003 là 303.436.777 đồng, năm 2004 là 464.564.165 đồng và năm 2005 là
1.259.783.303 đồng. Tuy nhiên, toàn bộ các khoản chênh lệch do đánh giá lại này đã được
Công ty ghi nhận vào Báo cáo tài chính năm 2006.
4.2

Số liệu so sánh
Số liệu so sánh là số liệu dựa trên Báo cáo tài chính năm 2004 chưa kiểm được toán. Số liệu
này đã được phân loại lại cho phù hợp với mục đích so sánh của Báo cáo tài chính này.
*
*

*
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