
(Phụ lục số 01)
Mẫu CBTT - 03

I. Bảng cân đối kế toán
ĐVT: Đồng

I Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 35,483,552,639 32,606,734,146
1 Tiền và các khoản tương đương tiền 29,328,207,661 18,412,616,072
2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 9,550,000,000
3 Các khoản phải thu ngắn hạn 1,440,587,380 1,458,149,532
4 Hàng tồn kho 4,610,649,738 2,859,962,294
5 Tài sản ngắn hạn khác 104,107,860 326,006,248
II Tài sản dài hạn 7,051,088,898 12,817,296,379
1 Các khoản phải thu dài hạn
2 Tài sản cố định 7,051,088,898 12,584,725,268

4,920,569,025 5,176,438,469
1,850,000,000 1,850,000,000

280,519,873 5,558,286,799
3 Bất động sản đầu tư
4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
5 Tài sản dài hạn khác 232,571,111

III 42,534,641,537 45,424,030,525
IV Nợ phải trả 22,177,329,207 22,536,401,499
1 Nợ ngắn hạn 21,499,783,396 19,035,453,249
2 Nợ dài hạn 677,545,811 3,500,948,250
V Vốn chủ sở hữu 20,357,312,330 22,887,629,026
1 Vốn chủ sở hữu 19,851,183,048 22,375,732,233

10,049,740,000 10,049,740,000

773,377,544 773,377,544

-Chênh lệch tỷ giá hối đoái
-Các quỹ 4,100,591,949 4,100,591,949
-Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 4,927,473,555 7,452,022,740
-Nguồn vốn đầu tư XDCB

2 Nguồn kinh phí và quỹ khác 506,129,282 511,896,793
-Quỹ khen thưởng phúc lợi 506,129,282 511,896,793
-Nguồn kinh phí
-Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

VI 42,534,641,537 45,424,030,525Tổng cộng nguồn vốn

Số dư cuối kỳ 
31/12/2009

- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Báo cáo tài chính tóm tắt
(Quý IV năm 2009)

-Thặng dư vốn cổ phần
-Vốn khác của chủ sở hữu
-Cổ phiếu quỹ

Tổng công ty thuỷ tinh và gốm xây dựng

công ty cp viglacera Đông Anh
Mã chứng khoán : DAC

Tổng cộng tài sản

( Đã soát sét bởi công ty kiểm toán AASC)

Nội dungSTT Số dư đầu kỳ  
01/10/2009

- Tài sản cố định hữu hình
- Tài sản cố định vô hình
- Tài sản cố định thuê tài chính

-Chênh lệch đánh giá lại tài sản

-Vốn đầu tư của chủ sở hữu



Stt Chỉ tiêu Quý IV/2009 LK năm 2009
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 16,851,888,755 60,049,341,452
2 Các khoản giảm trừ doanh thu
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dị 16,851,888,755 60,049,341,452
4 Giá vốn hàng bán 9,920,647,199 40,632,969,662
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch 6,931,241,556 19,416,371,790
6 Doanh thu hoạt động tài chính 1,081,412,656 2,123,615,946
7 Chi phí tài chính 618,580,798 1,053,574,700
8 Chi phí bán hàng 459,615,200 1,997,237,897
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 603,821,476 2,915,038,813
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 6,330,636,738 15,574,136,326
11 Thu nhập khác 2,109,240 31,654,670
12 Chi phí khác 161,735,813
13 Lợi nhuận khác 2,109,240 -130,081,143
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 6,332,745,978 15,444,055,183
15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 793,274,793 1,932,188,443
16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 5,539,471,185 13,511,866,740
17 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 5,512.05 13,444.99
18 Cổ tức trên mỗi cổ phiếu

II. Kết quả hoạt động SXKD
(áp dụng đối với doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ...)

Giám đốcLập biểu

Vũ Thị Bích Phượng

Đông Anh, ngày     tháng 01 năm 2010

Hoàng Kim Bồng


