
Ñôn vò baùo caùo : COÂNG TY COÅ PHAÀN THUÛY SAÛN SOÁ 1 Maãu CBTT-03
Ñòa chæ : 1004 A Aâu Cô Phöôøng Phuù Trung Quaän Taân Phuù

I. BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN

STT Noäi dung Soá dö cuoái kyø Soá dö ñaàu kyø
I  Taøi saûn ngaén haïn 78,992,551,210 95,781,394,724

1  Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn 4,690,803,618 6,677,289,680

2  Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 43,694,914,907 49,869,300,000

3  Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn 13,685,567,920 15,430,747,672

4  Haøng toàn kho 13,488,786,258 20,257,613,072

5  Taøi saûn ngaén haïn khaùc 3,432,478,507 3,546,444,300

II  I. Taøi saûn daøi haïn 30,291,043,017 21,826,005,447

1  Caùc khoaûn phaûi thu daøi haïn 

2  Taøi saûn coá ñònh 30,065,528,694 21,600,491,124

       - Taøi saûn coá ñònh höõu hình 3,355,010,160 3,639,518,326

       - Taøi saûn coá ñònh voâ hình 1,458,158,000 1,458,158,000

       - Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính

       - Chi phí xaây döïng cô baûn dôõ dang 25,252,360,534 16,502,814,798

3  Baát ñoäng saûn ñaàu tö

4  Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn 225,514,323 225,514,323

5  Taøi saûn daøi haïn khaùc

III  TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN 109,283,594,227 117,607,400,171

IV  Nôï phaûi traû 26,717,245,755 38,543,990,174

1  Nôï ngaén haïn 22,967,245,755 38,543,990,174

2  Nôï daøi haïn 3,750,000,000

V  Voán chuû sôû höõu 82,566,348,472 79,063,409,997

1  Voán chuû sôû höõu 81,760,732,623 78,255,662,148

  - Voán  ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu 35,000,000,000 35,000,000,000

  - Thaëng dö voán coå phaàn 25,154,066,413 25,154,066,413

  -Voán khaùc cuûa chuû sôû höõu

  -  Coå phieáu ngaân quyõ (2,965,945,680) (2,965,945,680)

  -  Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn

BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH TOÙM TAÉT
Quyù 04/2009



  -  Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi

  -  Caùc quyõ 11,014,978,798 11,014,978,798

  -  Lôïi nhuaän sau thueá chöa phaân phoái 13,557,633,092 10,052,562,617

  -  Nguoàn voán ñaàu tö xaây döïng cô baûn

2  Nguoàn kinh phí vaø quyõ khaùc 805,615,849 807,747,849

         _ Quyõ khen thöôûng phuùc lôïi 805,615,849 807,747,849

         _ Nguoàn kinh phí

         _ Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh TSCÑ

VI TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN 109,283,594,227 117,607,400,171

II KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH

STT Chæ tieâu Kyø baùo caùo Luõy keá

1 Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 45,327,611,222 158,557,655,582

2 Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu
3 Doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 45,327,611,222 158,557,655,582

4 Giaù voán haøng baùn 40,901,102,870 139,265,840,898

5 LN goäp veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 4,426,508,352 19,291,814,684

6 Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính 3,712,755,107 7,423,563,302

7 Chi phí taøi chính 344,608,289 344,657,929

8 Chi phí baùn haøng 1,436,120,664 5,160,932,626

9 Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 2,347,081,099 8,680,453,371

10 Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh 4,011,453,407 12,529,034,060

11 Thu nhaäp khaùc 935,899,091 1,020,102,625

12 Chi phí khaùc
13 Lôïi nhuaän khaùc 935,899,091 1,020,102,625

14 Toång lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá 4,947,352,498 13,549,136,686

15 Thueá thu nhaäp doanh nghieäp 1,442,282,023 3,162,638,860

16 Lôïi nhuaän sau thueá thu nhaäp doanh nghieäp 3,505,070,475 10,386,497,826

17 Laõi cô baûn treân coå phieáu
18 Coå töùc treân moãi coå phieáu



Ñôn vò baùo caùo : COÂNG TY COÅ PHAÀN THUÛY SAÛN SOÁ 1 Maãu CBTT-03
Ñòa chæ : 1004 A Aâu Cô Phöôøng Phuù Trung Quaän Taân Phuù

                                                             Töø 01/01/2009 ñeán 31/12/2009
I. BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN

STT Noäi dung Soá dö cuoái kyø Soá dö ñaàu kyø
I  Taøi saûn ngaén haïn 78,989,820,232 74,915,463,084

1  Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn 4,688,072,640 26,957,454,898

2  Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 43,694,914,907 16,000,000,000

3  Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn 13,685,567,920 6,413,494,449

4  Haøng toàn kho 13,488,786,258 23,782,523,380

5  Taøi saûn ngaén haïn khaùc 3,432,478,507 1,761,990,357

II  I. Taøi saûn daøi haïn 30,291,043,017 12,701,786,758

1  Caùc khoaûn phaûi thu daøi haïn 

2  Taøi saûn coá ñònh 30,065,528,694 12,476,272,435

       - Taøi saûn coá ñònh höõu hình 3,355,010,160 3,603,691,754

       - Taøi saûn coá ñònh voâ hình 1,458,158,000 1,458,158,000

       - Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính

       - Chi phí xaây döïng cô baûn dôõ dang 25,252,360,534 7,414,422,681

3  Baát ñoäng saûn ñaàu tö

4  Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn 225,514,323 225,514,323

5  Taøi saûn daøi haïn khaùc

III  TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN 109,280,863,249 87,617,249,842

IV  Nôï phaûi traû 26,560,153,775 14,531,329,026

1  Nôï ngaén haïn 22,610,153,775 14,311,123,026

2  Nôï daøi haïn 3,950,000,000 220,206,000

V  Voán chuû sôû höõu 82,720,709,474 73,085,920,816

1  Voán chuû sôû höõu 81,915,093,625 71,374,234,797

  - Voán  ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu 35,000,000,000 35,000,000,000

  - Thaëng dö voán coå phaàn 25,154,066,413 25,154,066,413

  -Voán khaùc cuûa chuû sôû höõu

  -  Coå phieáu ngaân quyõ (2,965,945,680) (2,965,945,680)

  -  Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn

  -  Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi

BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH TOÙM TAÉT
Naêm 2009



  -  Caùc quyõ 11,014,978,798 11,014,978,798

  -  Lôïi nhuaän sau thueá chöa phaân phoái 13,711,994,094 3,171,135,266

  -  Nguoàn voán ñaàu tö xaây döïng cô baûn

2  Nguoàn kinh phí vaø quyõ khaùc 805,615,849 1,711,686,019

         _ Quyõ khen thöôûng phuùc lôïi 805,615,849 1,711,686,019

         _ Nguoàn kinh phí

         _ Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh TSCÑ

VI TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN 109,280,863,249 87,617,249,842

II KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH

STT Chæ tieâu Kyø baùo caùo Luõy keá

1 Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 158,557,655,582 158,557,655,582

2 Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu
3 Doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 158,557,655,582 158,557,655,582

4 Giaù voán haøng baùn 139,265,840,898 139,265,840,898

5 LN goäp veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 19,291,814,684 19,291,814,684

6 Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính 7,359,674,348 7,359,674,348

7 Chi phí taøi chính 283,799,953 283,799,953

8 Chi phí baùn haøng 5,160,932,626 5,160,932,626

9 Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 8,880,453,371 8,880,453,371

10 Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh 12,326,303,082 12,326,303,082

11 Thu nhaäp khaùc 1,020,102,625 1,020,102,625

12 Chi phí khaùc
13 Lôïi nhuaän khaùc 1,020,102,625 1,020,102,625

14 Toång lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá 13,346,405,707 13,346,405,707

15 Thueá thu nhaäp doanh nghieäp 2,805,546,880 2,805,546,880

16 Lôïi nhuaän sau thueá thu nhaäp doanh nghieäp 10,540,858,827 10,540,858,827

17 Laõi cô baûn treân coå phieáu
18 Coå töùc treân moãi coå phieáu

                                                                            TPHCM  Ngaøy  12  thaùng  01  naêm 2010
                                                                                      TOÅNG GIAÙM ÑOÁC COÂNG TY

                                                                                             Nguyeãn Thò Baïch Nhaïn



Đơn vị báo cáo : CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 1                                              Mẫu số B 01a-DN
Địa chỉ : 1004 A Aâu Cơ Phường Phú Trung Quận Tân Phú

Đơn vị tính: Đồng.

TÀI SẢN MÃ SỐ TM
SỐ CUỐI QÚY 

31/12/09
SỐ ĐẦU QÚY 

01/10/09

1 2 3 4 5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 78,992,551,210 95,781,394,724

(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 )

I. Tiền 110 4,690,803,618 6,677,289,680
 1. Tiền 111 V.01 4,690,803,618 6,677,289,680

 2. Các khoản tương đương tiền 112

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 V.02 43,694,914,907 49,869,300,000
 1. Đầu tư ngắn hạn 121 43,694,914,907 49,869,300,000

 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129

III. Các khoản phải thu 130 13,685,567,920 15,430,747,672
 1. Phải thu của khách hàng 131 8,923,753,240 8,423,246,154

 2. Trả trước cho người bán 132 1,329,636,680 3,552,773,518

 3. Phải thu nội bộ 133

 4.  Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134

 5.  Các khoản phải thu khác 135 V.03 3,432,178,000 3,454,728,000

 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*) 139

IV. Hàng tồn kho 140 13,488,786,258 20,257,613,072
 1. Hàng tồn kho 141 V.04 13,488,786,258 20,257,613,072

 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho ( * ) 149

V. Tài sản ngắn hạn khác 150 3,432,478,507 3,546,444,300
 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151

 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 3,264,134,836 3,046,044,647

 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 V.05 159,033,671 159,089,653

 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 9,310,000 341,310,000

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ
( Dạng đầy đủ)

Qúy 4 năm 2009
Tại ngày 31 tháng 12  năm 2009



   B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 30,291,043,017 21,826,005,447

(200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260 )

   I. Các khoản phải thu dài hạn 210

 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211

 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trưc thuộc 212

 3. Phải thu nội bộ dài hạn 213 V.06

 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.07

 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219

II. Tài sản cố định 220 30,065,528,694 21,600,491,124
 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.08 3,355,010,160 3,639,518,326

   . Nguyên giá 222 19,443,742,895 19,440,223,818

   . Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (16,088,732,735) (15,800,705,492)

 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.09

   . Nguyên giá 225

   . Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226

 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,458,158,000 1,458,158,000
   . Nguyên giá 228 1,458,158,000 1,458,158,000

   . Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229

 4. Chi phí xây dựng cơ bản dỡ dang 230 V.11 25,252,360,534 16,502,814,798

III. Bất động sản đầu tư 240 V.12

   . Nguyên giá 241

   . Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 225,514,323 225,514,323
 1. Đầu tư vào công ty con 251

 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252

 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 225,514,323 225,514,323

 4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*) 259

V. Tài sản dài hạn khác 260
 1. Chí phí trả trước dài hạn 261 V.14

 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21

 3. Tài sản dài hạn khác 268

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) 270 109,283,594,227 117,607,400,171

NGUỒN VỐN MÃ SỐ

THU
YẾT
MIN

H SỐ CUỐI QÚY SỐ ĐẦU QÚY

1 2 3 4 4

A. NỢ PHẢI TRẢ 300 26,717,245,755 38,543,990,174



(300 = 310 + 320 )

I. Nợ ngắn hạn 310 22,967,245,755 38,543,990,174
 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.15 1,735,270,000 18,187,000,000

 2. Phải trả cho người bán 312 4,705,451,803 7,231,057,330

 3. Người mua trả tiền trước 313 4,660,235,382 5,898,482,013

 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.16 2,665,269,150 1,219,890,871

 5. Phải trả công nhân viên 315 6,300,000,000 3,100,000,000

 6. Chi phí phải trả 316 V.17 2,491,527,098 2,491,527,098

 7. Phải trả  nội bộ 317

 8.  Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318

 9. Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 V.18 409,492,322 416,032,862

 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320

II. Nợ dài hạn 330 3,750,000,000 0
 1. Phải trả dài hạn người bán 331

 2. Phải trả dài hạn nội bộ 332 V.19

 3. Phải trả dài hạn khác 333

 4. Vay và nợ dài hạn 334 V.20 3,750,000,000

 5. Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21

 6. Dự phòng trợ cấp mất việc 336

 7. Dự phòng  phải trả dài hạn 337

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 V.22 82,566,348,472 79,063,409,997

(400 = 410 + 420)

I. Vốn chủ sở hữu 410 81,760,732,623 78,255,662,148
 1. Vốn  đầu tư của chủ sở hữu 411 35,000,000,000 35,000,000,000

 2. Thặng dư vốn cổ phần 412 25,154,066,413 25,154,066,413

 3. Vốn khác của chủ sở hữu 413

 4 . Cổ phiếu ngân quỹ 414 (2,965,945,680) (2,965,945,680)

 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415

 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416

 7. Quỹ đầu tư phát triển 417 8,958,157,240 8,958,157,240

 8. Quỹ dự phòng tài chính 418 2,056,821,558 2,056,821,558

 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419

 10. Lợi nhuận chưa phân phối 420 13,557,633,092 10,052,562,617

 11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 421



II. Nguồn kinh phí , quỹ khác 430 805,615,849 807,747,849
 1. Quỹ khen thưởng và phúc lợi 431 805,615,849 807,747,849

 2. Nguồn kinh phí 432 V.23

 3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 430 109,283,594,227 117,607,400,171

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

TÀI SẢN

THU
YẾT
MIN

H

SỐ CUỐI QÚY 
31/12/09

SỐ ĐẦU QÚY 
01/10/09

1. Tài sản  thuê ngoài

2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công

3. Hàng hóa nhận bán hộ , nhận ký gửi

4. Nợ khó đòi đã xử lý

5. Ngoại tệ các lọai

                 -USD 192,342.95 330,046.47

                - EUR 248.18 334.18

6. Dự toán chi sự nghiệp dự án

   Ghi chú:  Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn ()

Lập ngày  12  tháng 01  năm 2010

                   Người lập biểu                                       Kế toán trưởng                 Tổng Giám đốc

  Nguyễn Thanh Hà                         Hoàng Thị Minh Hoà                                 Nguyễn Thị Bạch Nhạn     



Tên Doanh Nghiệp :

Mã Số Thuế :

Đơn vị tính: Đồng.

TÀI SẢN MÃ SỐ

TH
UY
ẾT
MI
NH

SỐ CUỐI NĂM 
31/12/09

SỐ ĐẦU NĂM 
01/01/09

1 2 3 4 5

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 )

I. Tiền 110 4,690,803,618 26,957,454,898
 1. Tiền 111 V.01 4,690,803,618 26,957,454,898
 2. Các khoản tương đương tiền 112

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 V.02 43,694,914,907 16,000,000,000
 1. Đầu tư ngắn hạn 121 43,694,914,907 16,000,000,000
 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129

III. Các khoản phải thu 130 13,685,567,920 6,413,494,449
 1. Phải thu của khách hàng 131 8,923,753,240 5,343,918,449
 2. Trả trước cho người bán 132 1,329,636,680 218,880,000
 3. Phải thu nội bộ 133
 4.  Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134
 5.  Các khoản phải thu khác 135 V.03 3,432,178,000 850,696,000
 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*) 139

IV. Hàng tồn kho 140 13,488,786,258 23,782,523,380
 1. Hàng tồn kho 141 V.04 13,488,786,258 23,782,523,380
 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho ( * ) 149

V. Tài sản ngắn hạn khác 150 3,432,478,507 1,761,990,357
 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151
 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 3,264,134,836 1,566,164,717
 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 V.05 159,033,671 64,925,640
 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 9,310,000 130,900,000

Mẫu số B 01-DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12  Năm 2009

100 78,992,551,210 74,915,463,084



   B. TÀI SẢN DÀI HẠN
(200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260 )

 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 0 0
 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211
 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trưc thuộc 212
 3. Phải thu nội bộ dài hạn 213 V.06
 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.07
 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219

II. Tài sản cố định 220 30,065,528,694 12,476,272,435
 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.08 3,355,010,160 3,603,691,754

   . Nguyên giá 222 19,443,742,895 18,005,650,819
   . Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (16,088,732,735) (14,401,959,065)

 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.09 0 0
   . Nguyên giá 225
   . Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226

 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,458,158,000 1,458,158,000
   . Nguyên giá 228 1,458,158,000 1,458,158,000
   . Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229

 4. Chi phí xây dựng cơ bản dỡ dang 230 V.11 25,252,360,534 7,414,422,681
III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 0 0

   . Nguyên giá 241
   . Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 225,514,323 225,514,323
 1. Đầu tư vào công ty con 251
 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252
 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 225,514,323 225,514,323
 4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*) 259 0 0

V. Tài sản dài hạn khác 260 0 0
 1. Chí phí trả trước dài hạn 261 V.14
 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21
 3. Tài sản dài hạn khác 268

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) 270 109,283,594,227 87,617,249,842

30,291,043,017 12,701,786,758200



NGUỒN VỐN MÃ SỐ

TH
UY
ẾT
MI
NH

SỐ CUỐI NĂM 
31/12/09

SỐ ĐẦU NĂM 
01/01/09

1 2 3 4 4

A. NỢ PHẢI TRẢ
(300 = 310 + 320 )

I. Nợ ngắn hạn 310 22,967,245,755 14,311,123,026
 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.15 1,735,270,000
 2. Phải trả cho người bán 312 4,705,451,803 2,952,920,891
 3. Người mua trả tiền trước 313 4,660,235,382 4,000,000,000
 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.16 2,665,269,150 777,442,829
 5. Phải trả công nhân viên 315 6,300,000,000 2,893,845,155
 6. Chi phí phải trả 316 V.17 2,491,527,098 1,884,354,098
 7. Phải trả  nội bộ 317
 8.  Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318
 9. Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 V.18 409,492,322 1,802,560,053
 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320

II. Nợ dài hạn 330 3,750,000,000 220,206,000
 1. Phải trả dài hạn người bán 331
 2. Phải trả dài hạn nội bộ 332 V.19
 3. Phải trả dài hạn khác 333
 4. Vay và nợ dài hạn 334 V.20 3,750,000,000
 5. Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21
 6. Dự phòng trợ cấp mất việc 336 220,206,000
 7. Dự phòng  phải trả dài hạn 337

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU V.22
(400 = 410 + 420)

I. Vốn chủ sở hữu 410 81,760,732,623 71,374,234,797
 1. Vốn  đầu tư của chủ sở hữu 411 35,000,000,000 35,000,000,000
 2. Thặng dư vốn cổ phần 412 25,154,066,413 25,154,066,413
 3. Vốn khác của chủ sở hữu 413
 4 . Cổ phiếu ngân quỹ 414 (2,965,945,680) (2,965,945,680)

73,085,920,816400 82,566,348,472

14,531,329,026300 26,717,245,755



 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415
 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416
 7. Quỹ đầu tư phát triển 417 8,958,157,240 8,958,157,240
 8. Quỹ dự phòng tài chính 418 2,056,821,558 2,056,821,558
 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419
 10. Lợi nhuận chưa phân phối 420 13,557,633,092 3,171,135,266
 11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 421

II. Nguồn kinh phí , quỹ khác 430 805,615,849 1,711,686,019
 1. Quỹ khen thưởng và phúc lợi 431 805,615,849 1,711,686,019
 2. Nguồn kinh phí 432 V.23
 3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 430 109,283,594,227 87,617,249,842

TH
UY
ẾT
MI
NH

SỐ CUỐI NĂM 
31/12/09

SỐ ĐẦU NĂM 
01/01/09

                 -USD 192,342.95 251,334.13

                - EUR 248.18 342.20

Người lập biểu

             Nguyễn Thanh Hà                           Hoàng Thị Minh Hoà                           Nguyễn Thị Bạch Nhạ

3. Hàng hóa nhận bán hộ , nhận ký gửi
4. Nợ khó đòi đã xử lý

TÀI SẢN

5. Ngoại tệ các loại

6. Dự toán chi hoạt động
   Ghi chú:  Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn ()

Lập ngày  12   tháng 01  năm 2010
Tổng Giám đốc

1. Tài sản  thuê ngoài
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 



Đơn vị báo cáo: CTY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ I                   Mẫu số B 02a- DN
Địa chỉ: 1004 A Aâu Cơ Phường Phú Trung Quận Tân Phú

Đơn vị tính:  đồng
CHỈ TIÊU Mã số Thuyết 

minh

Năm nay Năm trước Năm nay Năm trước
1 2 3 4 5 6 7

1.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.25 45,327,611,222 55,247,217,228 158,557,655,582 164,300,214,934

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02

3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp 10 45,327,611,222 55,247,217,228 158,557,655,582 164,300,214,934

dịch vụ ( 10=01-02)

4.  Giá  vốn hàng bán 11 VI.27 40,901,102,870 50,716,408,270 139,265,840,898 146,950,506,715

5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp 20 4,426,508,352 4,530,808,958 19,291,814,684 17,349,708,219

dịch vụ ( 20=10-11)

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.26 3,712,755,107 1,620,861,674 7,423,563,302 4,609,229,076

7. Chi phí tài chính 22 VI.28 344,608,289 142,602,315 344,957,929 248,778,227

Trong đó : Chi phí Lãi vay 23

8.  Chi phí bán hàng 24 1,436,120,664 1,721,266,992 5,160,932,626 6,710,228,784

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 2,347,081,099 555,472,654 8,680,453,371 5,821,681,092

10.Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD 30 4,011,453,407 3,732,328,671 12,529,034,060 9,178,249,192

     {30=20+(21-22) -(24+25)}

11. Thu nhập khác 31 935,899,091 342,834,000 1,020,102,625        9,520,134,000         

12. Chi phí khác 32 90,000,000 90,000,000              

 13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32) 40 935,899,091 252,834,000 1,020,102,625        9,430,134,000         

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 4,947,352,498 3,985,162,671 13,549,136,686 18,608,383,192

      ( 50 = 30 + 40)

15. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành 51 VI.30 1,442,282,023 608,718,187 3,162,638,860 5,247,693,110

16. Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại 52 VI.30

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN 60 3,505,070,475 3,376,444,484 10,386,497,826 13,360,690,082

     ( 60 = 50 -51 -52)

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70

 Lập ngày 12  tháng  01  năm 2010

Qúy  4 Lũy kế từ đầu năm
đến cuối qúy này

BÁO CÁO KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
( Dạng đầy đủ)

Qúy 04  Năm 2009



Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 1

Mã Số Thuế : 004A Aâu Cơ, P Phú Trung Quận Tân Phú

Năm nay Năm trước

2 3 4

01 13,549,136,686 18,608,383,192

02 1,885,873,031 1,847,663,968

03 220,206,000

04 (97,487,093)

05 (7,423,563,302) (3,946,408,650)

06 (344,957,929) (248,778,227)

08 7,666,488,486 16,383,579,190

09 (7,621,681,683) (3,789,578,102)

10 10,293,737,122 11,716,318,074

11 1,317,426,772 30,653,279

12

13 (271,635,543) (82,902,374)

14 (3,162,638,860) (5,247,693,110)

15

16 (906,070,170) (604,191,771)

20 7,315,626,124 18,406,185,186

21 (1,637,191,437) (3,386,306,567)

 II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

1. Tiền chi để mua sắm , xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác

     - Tăng giảm chi phí trả trước

     - Tiền lãi vay đã trả

     - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp

     - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh

      - Khấu hao TSCĐ

      - Các khoản dự phòng

     - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh

   Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh 

      - Chi phí lãi vay

   3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước  thay đổi vốn lưu động 

     - Tăng, giảm các khoản phải thu

     - Tăng, giảm hàng tồn kho

     - Tăng, giảm các khoản phải trả

 (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)

      - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện

      - Lãi, lỗ từ hoạt  động đầu tư

Đơn vị Tính :  Đồng

CHỈ TIÊU Mã
số

Lũy kế từ đầu năm đến cuối qúy này

1

 I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG  KINH DOANH

   1. Lợi nhuận trước thuế:

   2. Điều chỉnh cho các khoản:

(Theo phương pháp gián tiếp)

 QUÝ 4  NĂM  2009

Mẫu B 03 / DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 



22 199,099,361 823,353,833

23 (37,694,914,907) (6,000,000,000)

24 20,000,000,000

25

26

27 6,750,043,579 3,946,408,650

30 (32,382,963,404) 15,383,455,916

1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu , nhận vốn góp của chủ sở hữu 31

32 (2,965,945,680)

33 5,485,270,000

34

35

36 (2,684,584,000) (5,445,168,000)

40 2,800,686,000 (8,411,113,680)

50 (22,266,651,280) 25,378,527,422

60 26,957,454,898 1,578,927,476

61

70 4,690,803,618 26,957,454,898

              Nguyễn Thanh Hà                                    Hoàng Thị Minh Hoà                       Nguyễn Thị Bạch Nhạn

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

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ  (20 + 30 + 40)

Tiền và tương đương tiền  đầu kỳ 

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

Tiền và tương đương tiền  cuối kỳ  (50 + 60 + 61)

                                                                                                                        L ập ngày  12 tháng 01 năm 2010

  Người lập biểu                                            Kế Toán Trưởng                              Tổng Giám đốc

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 

 III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

4. Tiền chi trả nợ gốc vay

5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính

2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sỡ hữu , mua lại cổ phiếu của 
Doanh nghiệp  đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn , dài hạn nhận được

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

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

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

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

6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

7. Tiền thu lãi cho vay , cổ tức và lợi nhuận được chia



Đơn vị báo cáo:Công Ty Cổ Phần Thũy Sản Số 1 Mẫu số B 09 - DN

Địa chỉ:  1004A Aâu Cơ Phường Phú Trung Quận Tân Phú

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

1- Hình thức sở hữu vốn: Cổ phần

2- Lĩnh vực kinh doanh: Chế biến thủy sản

3- Ngành nghề kinh doanh: Xuất khẩu thủy sản

II- Niên độ kế toán, đơn vị tiền sử dụng trong kế toán:

1- Niên độ kế toán  bắt đầu từ ngày 01/10/2009 kết thúc vào ngày 31/12/2009

2- Đơn vị tiền sử dụng trong kế toán : VNĐ

III- Chế độ kế toán áp dụng:

1- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Việt Nam

2-Hình thức kế toán áp dụng : Chứng từ ghi sổ

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền:

Là các khoản đầu tư ngắn hạn không qúa 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều rủi ro trong

 chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

-Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán:

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng VN theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh

 nghiệp vụ.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: Theo nguyên tắc giá gốc

- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Bình quân gia quyền

- Phương pháp hoạch toán hàng tồn kho :kê khai thường xuyên 

- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: không lập dự phòng

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: ghi nhận theo giá gốc

- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình,TSCĐ vô hình: trích theo phương pháp đường thẳng

4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư;

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Từ 01/10/09 đến 31/12/09



- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư

5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết;

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn:

- Nguyên tắc các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn.

6- Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí đi vay :

- Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí đi vay:

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất các sản phẩm dở dang được tính vào giá trị của tài

 sản đó bao gồm các khoản lãi tiền vay, các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan đến qúa trình làm thủ tục vay.

7- Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí khác:

+ Chi phí trả trước: Chi phí trả trước phân bổ cho hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, cải tạo nâng cấp tài sản cố định trong kỳ

ø được vốn hóa vào tài sản cố định đang được đầu tư hoặc cải tạo nâng cấp.

+ Chi phí khác: Chi phí khác phục vụ  cho hoạt động đầu tư cải tạo nâng cấp tài sản cố địnhtrong kỳ được vốn hóa vào tài sản

cố định đang được đầu tư hoặc cải tạo nâng cấp.

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước;

- Phương pháp phân bổ lợi thế thương mại.

8- Ghi nhận chi phí phải trả

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi

 phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh

 thu và chi phí.   Khi các chi phí đó phát sinh nếu có chênh lệch với số đã trích,  kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm

 chi phí tương ứng với phần chênh lệch.

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

10- Nguyên tắc ghi nhận  vốn chủ sở hữu:

- Ghi nhận và trình bày cổ phiếu mua lai: Cổ phiếu do công ty phát hành và sau đó mua lại là cổ phiếu ngân qũy của công ty.

Cổ phiếu ngân qũy được ghi nhận theo giá trị thực tế và trình bày trên bảng cân đối kế toán là một khỏan ghi giảm vốn chủ

 sở hữu.

- Ghi nhận cổ tức:

Cổ tức phải trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trong bảng cân đối kế toán của công ty sau khi có thông báo 

 chia cổ tức của hội đồng quản trị công ty.

- Nguyên tắc trích lập các khoản dự trữ các quỹ lợi nhuận sau thuế.

Hội  đồng  Quản  trị  quyết định phân chia các qũy sau khi trừ phần cổ tức đ ã chia cho cổ đông, tùy theo lợi nhuận từng năm 

 HĐQT quyết định tỷ lệ giữa các qũy.

11- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:

- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng; doanh thu cung cấp dịch vụ; doanh thu hoạt động tài chính.

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua,    công ty không còn nắm giữ quyền 

 quản lý hàng hóa.



12- Nguyên tắc ghi nhận chi phí tài chính

Chi phí hoạt động tài chính bao gồm chi phí đi vay, lỗ tỷ giá hối đoái

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập hiên hành, chi phí thuế thu nhập hoãn lại

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

Theo chuẩn mực kế toán Việt nam

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng kế cân đối kế toán 

01- Tiền Cuối qúy Đầu quý

- Tiền mặt 213,929,346 185,550,463

- Tiền gửi ngân hàng 4,476,874,272 6,491,739,217

- Tiền đang chuyển

Cộng 4,690,803,618 6,677,289,680

02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Cuối qúy Đầu quý

          - Đầu tư chứng khoán ngắn hạn:

          - Đầu tư ngắn hạn khác 43,694,914,907      49,869,300,000      

          - Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn

Cộng 43,694,914,907      49,869,300,000      

03- Các khoản phải thu ngắn hạn Cuối qúy Đầu quý

- Phải thu về cổ phần hóa

- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia 2,684,584,000        2,684,584,000        

- Phải thu người lao động

- Phải thu khác 11,000,983,920 12,746,163,672

                     Cộng                                                     13,685,567,920 15,430,747,672

04- Hàng tồn kho Cuối qúy Đầu quý

                      - Hàng mua đang đi trên đường

                      - Nguyên liệu, vật liệu 266,127,928 576,896,505

                      - Công cụ, dụng cụ 

                      - Chi phí SX, KD dở dang

                      - Thành phẩm 13,222,658,329 19,680,716,567

                      - Hàng hoá

                      - Hàng gửi đi bán

                      - Hàng hoá kho bảo thuế



                      - Hàng hoá bất động sản

                   Cộng giá gốc hàng tồn kho 13,488,786,257 20,257,613,072

* Giá trị ghi sổ hàng tồn kho dùng đẻ thế chấp cầm cố đảm bảo  cho các khoản nơ phải trả:………………………..

* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:……………………….

* Các trường hợp và sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:…………………….

05-Thuế và Các khoản thuế phải thu nhà nước Cuối qúy Đầu quý

            - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa

            - Các khoản khác Phải thu nhà nước 3,423,168,507 3,205,134,300

                     Cộng                                                     3,423,168,507 3,205,134,300

06- Phải thu dài hạn nội bộ Cuối qúy Đầu quý

        - Phải thu dài hạn khách hàng

        - Phải thu nội bộ dài hạn

+ Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc

+ Cho vay nội bộ

+ Phải thu nội bộ khác

        - Phải thu dài hạn khác

        - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

        - Giá trị thuần của các khoản phải thu dài hạn

                                          Cộng

07- Phải thu dài hạn khác Cuối qúy Đầu quý

              - Ký qũy ký cược dài hạn

             - Các khoản tiền nhận ủy thác

             - Cho vay không có lãi

             - Phải thu dài hạn khác

                     Cộng                                                     

 13- Đầu tư  dài hạn khác: Cuối qúy Đầu quý

          - Đầu tư cổ phiếu

          - Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu,trái phiếu

          - Cho vay dài hạn 

          - Đầu tư dài hạn khác 225,514,323 225,514,323

                     Cộng                                                     225,514,323 225,514,323

14- Chi phí trả trước dài hạn Cuối qúy Đầu quý

          - Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ

          - Chi phí thành lập doanh nghiệp

          - Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn

          - Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình

                     Cộng                                                     



15- Vay và nợ ngắn hạn Cuối qúy Đầu quý

          - Vay ngắn hạn 1,735,270,000        18,187,000,000      

          - Nợ  ngắn hạn ( Phải trả người bán, người mua trả tiền trước) 9,365,687,185 13,129,539,343

                     Cộng                                                     11,100,957,185 31,316,539,343

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước Cuối qúy Đầu quý

         - Thuế GTGT

         - Thuế tiêu thụ đặc biệt

         - Thuế xuất, nhập khẩu

         - Thuế TNDN 2,662,172,894 1,219,890,871

        - Thuế thu nhập cá nhân 3,096,256

         - Thuế tài nguyên

         - Thuế Nhà đất

         - Tiền thuê đất

        - Các loại thuế khác

         - Các khoản phí lệ phí và các khoản phải nộp khác

          Cộng 2,665,269,150 1,219,890,871

17- Chi phí phải trả Cuối qúy Đầu quý

          - Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép

          - Chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định

          - Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh

          - Chi phí phải trả 2,491,527,098 2,491,527,098

          Cộng 2,491,527,098 2,491,527,098

18- Các khoản phải trả, phải nôp ngắn hạn khác Cuối qúy Đầu quý

          - Tài sản thừa chờ sử lý

          - Bảo hiểm y tế 10,751,300 96,276,800

          - Bảo hiểm xã hội 15,397,462 66,583,062

          - Kinh phí công đoàn 180,448,000 137,465,000

          - Phải trả về cổ phần hóa

          - Nhận ký qũy ký cược ngắn hạn 115,708,000 115,708,000

          - Doanh thu chưa thực hiện

          - Các khoản phải trả, phải nôp khác 87,187,560

          Cộng 409,492,322 416,032,862

19- Phải trả dài hạn nội bộ Cuối qúy Đầu quý

          - Vay dài hạn nội bộ

          - Phải trả dài hạn nội bộ khác

          Cộng



20- Vay và nợ dài hạn Cuối qúy Đầu quý

   a- Vay dài hạn

          - Vay ngân hàng

          - Vay đối tượng khác

          - Trái phiếu phát hành

   b- Nợ dài hạn

          - Thuê tài chính

          - Nợ dài hạn khác

          Cộng

     - Các khoản nợ thuê tài chính

                                      Năm nay                                       Năm trước

Thời hạn    Tổng khoản t/t Trả tiền Trã nợ gốc Tổng khoản t/t Trả tiền lải thuê Trả nợ gốc

     tiền thuê tc lãi thuê tiền thuê tc

Dưới 1 năm

Từ 1- 5 năm

Trên 5 năm

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả Cuối qúy Đầu quý

               a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

                 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh 

                   lệch tạm thời được khấu trừ

                 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính

                   thuế chưa sử dụng

                 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi

                   tính thuế chưa sử dụng

                 - Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được

                   ghi nhận từ các năm trước

                  Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Cuối qúy Đầu quý

   - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch

      tạm thời chịu thuế

    - Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận

     từ các năm trước

    - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả



    b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu Cuối qúy Đầu quý

          - Vốn góp của nhà nước 6,000,000,000 6,000,000,000

          - Vốn góp của các đối tượng khác 29,000,000,000 29,000,000,000

          Cộng 35,000,000,000 35,000,000,000

* Giá trị trái phiếu đã  chuyển thành cổ phiếu trong năm

* Số lượng cổ phiếu qũy

   c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận Cuối qúy Đầu quý

- Vốn đầu tư của chủ sỡ hữu

        + Vốn góp đầu năm 35,000,000,000 35,000,000,000

        + Vốn góp tăng trong năm

        + Vốn góp giảm trong năm

        + Vốn góp cuối năm 35,000,000,000 35000000000

- Cổ tức lợi, lợi nhuận đã chia 2,684,584,000 2,684,584,000

   d. Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán:

        + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông: 2.000đ/ cổ phiếu

        + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:

- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận :

  đ- Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 3.500.000 cổ phiếu

- Số liệu cổ phiếu đã bán ra công chúng

       + Cổ phiếu phổ thông : 3.500.000 cổ phiếu

       + Cổ phiếu ưu đãi        :   

- Số lượng cổ phiếu được mua lại

       + Cổ phiếu phổ thông: 144.270 cổ phiếu

       + Cổ phiếu ưu đãi

- Số lương cổ phiếu đang lưu hành

       + Cổ phiếu phổ thông:  3.355.730 cổ phiều

       + Cổ phiếu ưu đãi

* Mệnh giá cổ phiếu : 10.000đ/cp

  e-Các qũy của doanh nghiệp Cuối qúy Đầu quý

       + Qũy đầu tư phát triển 8,958,157,240 8,958,157,240



       + Qũy dự phòng tài chính 2,056,821,558 2,056,821,558

       + Qũy khác thuộc vốn chủ sở hữu 805,615,849 807,747,849

* Mục đích lập và sử dụng các qũy của doanh nghiệp

- Quỹ hỗ trợ và sắp xếp cổ phần hóa DNNN

  g-Thu nhập và chi phí lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chủ sở hữu 

theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể

       +

       +

       +



22- Vốn chủ sở hữu
   a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư cũa 
chủ sở hữu

Thăng 
dư vốn

 cổ phần

Vốn khác của 
chủ sở hữu

Cổ 
phiếu 
ngân 
quĩ

Chênh
 lệch 

đánh giá
 lại 

tài sản

Chênh 
lệch 

tỷ giá
 hối đoái

Nguồn vốn đầu 
tư XDCB

A 1 2 3 4 5 6 7
Số dư đầu 

năm
trước 35,000,000,000 25,154,066,413 9,899,974,426

-Tăng vốn 
trong năm 
trước
-Lãi trong 
năm trước

- Tăng khác

- Giảm vốn 
trong năm 
trước

2,965,945,680

Lỗ trong năm 
trước

Giãm khác (575,404,425) 2,965,945,680

Số dư cuối 
năm trươc Số 
dư đầu nam 
nay

35,000,000,000 25,154,066,413 12,726,664,817 2,965,945,680

- Tăng vốn 
năm nay
- Lãi trong 
năm nay

- Tăng khác

-Giảm vốn 
trong năm nay

- Lỗ trong 
năm nay
- Giảm khác 
năm 2009 (906,070,170)

Số dư cuối 
qúy 35,000,000,000 25,154,066,413 11,820,594,647 2,965,945,680

Cộng

8



23- Nguồn kinh phí Qúy 4/09 Qúy 4/08

24- Tài sản thuê ngoài

VI - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết qủa hoạt động sản xuất kinh doanh

25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Qúy 4/09 Qúy 4/08

       + Doanh thu bán hàng 44,444,903,222 50,541,683,996

       + Doanh thu cung cấp dịch vụ 882,708,000 4,705,533,232

       + Doanh thu hợp đổng xây dựng

       + Tổng doanh thu lũy kế hợp đồng xây dựng

          Cộng 45,327,611,222 55,247,217,228

26- Các khoản giảm trừ doanh thu Qúy 4/09 Qúy 4/08

       + Chiết khấu thương mại, Giảm giá hàng bán

      + Hàng bán bị trả lại

       + Thuế GTGT phải nộp ( PP trực tiếp)

       + Thuế tiêu thụ đặc biệt

       + Thuế xuất khẩu

          Cộng

27- Doanh thu thuần Qúy 4/09 Qúy 4/08

       + Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa 44,444,903,222 50,541,683,996

       + Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ 882,708,000 4,705,533,232

          Cộng 45,327,611,222 55,247,217,228

28- Giá vốn hàng bán Qúy 4/09 Qúy 4/08

- Giá vốn của thành phẩm đã cung cấp 40,901,102,870 50,716,408,270

- Giá vốn của hàng hóa đã cung cấp

- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp

- Giá trị còn lại , chi phí nhượng bán,thanh lý của bất động sản đầu tư

- Hao hụt mất mát hàng tồn kho

- Các khoản chi phí vuợt mức bình thường

- Dự phòng giãm giá hàng tồn kho

          Cộng 40,901,102,870 50,716,408,270

29- Doanh thu hoạt động tài chính Qúy 4/09 Qúy 4/08

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay 3,712,755,107 1,620,861,674

- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu

- Cổ tức lợi nhuận được chia

- Lãi bán ngoại tệ

- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá

- Lãi bán hàng trả chậm

- Doanh thu hoạt động tài chính khác



          Cộng 3,712,755,107 1,620,861,674

30- Chi phí tài chính Qúy 4/09 Qúy 4/08

         - Lãi tiền vay

         - Chiết khấu thanh toán

         - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn

         - Lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ

         - Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư

         - Chi phí  tài chính khác 344,608,289 142,602,315

          Cộng 344,608,289 142,602,315

31- Chi phí thuế thu nhập hiện hành Qúy 4/09 Qúy 4/08

         - Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành 1,442,282,023 608,718,187

         - Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước 

         vào chi phí thuế tn hiện hành của năm nay

         - Tổng chi phí thuế thu nhập hiện hành 1,442,282,023 608,718,187

32- Chi phí thuế thu nhập hoản lại

33- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố Qúy 4/09 Qúy 4/08

         - Chi phí nguyên liệu, vật liệu 18,401,690,065 25,246,925,049

         - Chi phí nhân công 6,885,480,107 5,836,255,480

         - Chi phí khấu hao 433,942,576 589,667,584

         - Chi phí dịch vụ mua ngoài

         - Chi phí khác bằng tiền 18,931,475,106 15,492,391,399

          Cộng 44,652,587,854 47,165,239,512

34-Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Thay đổi phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ phương pháp trực tiếp sang phương pháp gián tiếp.

35- Những thông tin khác

                            Lập ngày  12   tháng   01   năm 2010

                        Người lập                                            Kế toán tr ưởng                                                                                                 T ổng  Giám đốc



               Nguyễn Thanh Hà                                  Hoàng Th ị Minh Hòa                                      Nguy ễn Thị Bạch Nhạn



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 1       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số :                                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                   ---oOo---                                                                   ---oOo---
V/v: giải trình kết quả hoạt động TP.HCM, ngày  18   tháng  01  năm 2010
SXKD quý 4/09 tăng so với quý 3/09)

              Kính gửi :SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

            Công ty xin giải trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 4/2009 tăng so với 
quý 3/2009 như sau:
       Bảng tổng hợp các chỉ tiêu:

Chỉ tiêu ĐVT Quý 3/09 Quý 4/09 % tăng, giảm

I/ Sản lượng SX-TT
1. Sản lượng sản xuất Tấn 456          417             -9%
2. Sản lượng tiêu thụ Tấn 388          409             5%
II/ Doanh thu - Lợi nhuận
1. Doanh thu thuần Triệu đồng 38,063     45,327      19%
2. Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 3,829       4,947         29%
III/ Các chỉ tiêu tài chính cơ bản
1. Các khoản phải thu ngắn hạn Triệu đồng 15,430     13,685      -11%
2. Hàng tồn kho Triệu đồng 20,257     13,488      -33%
3. Nợ ngắn hạn Triệu đồng 13,129     9,365         -29%

       * Lợi nhuận trước thuế của quý 4/2009 tăng 29% so với quý 3/2009 là do các nguyên nhân:

_ Do doanh thu quý 4/2009 tăng so với quý 3/2009.
_ Do quý 4/2009 công ty có thu nhập từ hoạt động tài chính.

  Trên đây là phần giải trình biến động về KQKD giữa hai kỳ báo cáo của Công Ty Cổ Phần
Thủy Sản Số 1

       Trân trọng kính chào.

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 1

Nơi nhận:        NGUYỄN THỊ BẠCH NHẠN
 _ Như trên (Đã ký)
 _ Lưu TV




