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Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động  B09-DN 
 
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo) 
vào ngày và cho kỳ kế toán ba tháng kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2014 
  
 
12. TÀI SẢN TÀI CHÍNH  
 

Bảng dưới đây trình bày giá trị ghi sổ và giá trị hợp lý của các công cụ tài chính được trình bày trong báo cáo tài chính của Công ty. 
 
 VNĐ 

Giá trị ghi sổ Giá trị hợp lý 
Số cuối kỳ Số đầu kỳ Số cuối kỳ Số đầu kỳ 

Giá trị Dự phòng Giá trị Dự phòng

  
Tài sản tài chính   
Phải thu bên liên quan 769.639.878.735 - 336.171.828.519 - 769.639.878.735 336.171.828.519 
Tiền và các khoản  
tương đương tiền 255.321.546 - 130.068.849.738 - 255.321.546 130.068.849.738 

TỔNG CỘNG 769.895.200.281 - 466.240.678.257 - 769.895.200.281 466.240.678.257 
 

Giá trị hợp lý của tài sản tài chính được đánh giá tương đương với giá trị ghi sổ của chúng vào ngày 31 tháng 3 năm 2014 do tính chất ngắn hạn 
của các công cụ tài chính này. 

17 



quanta
Stamp


	11-MWG-BCTC Q1-2014-RIENG
	FS - IC - 31.3.2014 [V] draft
	CÔNG TY
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
	KIỂM TOÁN VIÊN
	TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
	Ban Giám đốc cam kết đã tuân thủ những yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tài chính riêng kèm theo.
	CÔNG BỐ CỦA BAN GIÁM ĐỐC
	TÀI SẢN
	Ngày 31 tháng 3 năm 2014
	Ngày 31 tháng 12 năm 2013
	Ngày 31 tháng 3 năm 2014
	Ngày 31 tháng 12 năm 2013
	Cho kỳ kế toán ba tháng kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2014


	Lợi nhuận (lỗ) trước thuế
	Lưu chuyển tiền thuần (sử dụng vào) từ hoạt động đầu tư 
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 
	Cho kỳ kế toán ba tháng kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2014
	1. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
	2. CƠ SỞ TRÌNH BÀY 
	3. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU 
	3. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (tiếp theo)
	3. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (tiếp theo)
	4. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN
	5. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC 
	7. VỐN CHỦ SỞ HỮU
	7.1 Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu 
	7.2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu


	9. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
	Mối quan hệ
	Giao dịch
	Số tiền
	Phải thu






