
Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm
TÀI SẢN

A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 20,277,440,944 28,949,010,324
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 5,193,003,940 2,518,365,887
1. Tiền 111 V.01 1,072,794,142 2,518,365,887
2. Các khoản tương đương tiền 112 4,120,209,798 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 0 2,500,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.02 2,500,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 1,372,586,774 5,175,091,144
1. Phải thu khách hàng 131 1,009,362,683 1,637,786,046
2. Trả trước cho người bán 132 153,399,138 417,913,022
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 0 0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 0 0
5. Các khoản phải thu khác 135 V.03 209,824,953 3,119,392,076
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 0 0
IV. Hàng tồn kho 140 13,447,058,855 18,498,183,845
1. Hàng tồn kho 141 V.04 13,447,058,855 18,498,183,845
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 0 0
V.Tài sản ngắn hạn khác 150 264,791,375 257,369,448
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 29,663,273 78,008,540
2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 0 3,788,000
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.05 64,807,972 82,837,026
4. Tài sản ngắn hạn khác 158 170,320,130 92,735,882
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 40,265,384,733 40,701,605,208
I. Các khoản phải thu dài hạn 210 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 0 0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 218 0 0
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 0 0
II.Tài sản cố định 220 39,466,662,164 39,961,199,742
1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.08 26,887,987,721 27,127,040,553
    - Nguyên giá 222 41,828,501,882 38,908,526,341
    - Giá trị hao mòn lũy kế 223 -14,940,514,161 -11,781,485,788
2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 0 0
    - Nguyên giá 225 0 0
    - Giá trị hao mòn lũy kế 226 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 12,578,674,443 12,578,674,443
    - Nguyên giá 228 12,578,674,443 12,578,674,443
    - Giá trị hao mòn lũy kế 229 0 0
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 0 255,484,746
III. Bất động sản đầu tư 240 0 0
    - Nguyên giá 241 0 0
    - Giá trị hao mòn lũy kế 242 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 0 686,490
1. Đầu tư vào công ty con 251 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 0 0
3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 0 686,490
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 0 0
V. Tài sản dài hạn khác 260 798,722,569 739,718,976
1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 718,722,569 659,718,976
2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 0 0
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3. Tài sản dài hạn khác 268 80,000,000 80,000,000
VI. Lợi thế thương mại 269 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 60,542,825,677 69,650,615,532

NGUỒN VỐN
A. NỢ PHẢI TRẢ 300 21,689,029,287 30,549,315,797
I. Nợ ngắn hạn 310 14,861,139,184 23,144,610,872
1. Vay và nợ ngắn hạn 311 0 0
2. Phải trả người bán 312 11,538,227,454 14,466,944,588
3. Người mua trả tiền trước 313 93,875,579 5,411,966,540
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 314 V.16 637,009,199 903,782,826
5. Phải trả người lao động 315 1,000,000,000 1,634,855,986
6. Chi phí phải trả 316 0 0
7. Phải trả nội bộ 317 0 0
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 0 0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.18 1,314,024,155 565,534,994
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 0 0
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 278,002,797 161,525,938
II. Nợ dài hạn 330 6,827,890,103 7,404,704,925
1. Phải trả dài hạn người bán 331 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 332 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 333 1,162,020,165 979,940,804
4. Vay và nợ dài hạn 334 V.20 5,294,900,000 6,397,270,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 7,186,766 10,038,030
7. Dự phòng phải trả dài hạn 337 0 0
8. Doanh thu chưa thực hiện 338 363,783,172 17,456,091
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 339 0 0
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 38,853,796,390 39,101,299,735
I. Vốn chủ sở hữu 410 38,853,796,390 39,101,299,735
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 V.22 30,000,000,000 30,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 412 2,707,300,000 2,707,300,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu 413 0 0
4. Cổ phiếu quỹ 414 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 0 106,466,945
7. Quỹ đầu tư phát triển 417 3,824,798,341 3,626,201,264
8. Quỹ dự phòng tài chính 418 548,267,590 357,843,172
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 1,773,430,459 2,303,488,354
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 0 0
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 422 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 0 0
1. Nguồn kinh phí 432 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433 0 0
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 439 0 0

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 60,542,825,677 69,650,615,532
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG 0 0
1. Tài sản thuê ngoài 01 0 0
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công 02 0 0
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược 03 0 0
4. Nợ khó đòi đã xử lý 04 0 0
5. Ngoại tệ các loại 05 0 0
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án 06 0 0
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Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Năm 2010 Năm 2009
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.25 82,350,061,029 72,192,336,020
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 44,715,072 99,869,945
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 0 10 82,305,345,957 72,092,466,075
4. Giá vốn hàng bán 11 VI.26 60,769,516,213 53,773,502,905
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 20 21,535,829,744 18,318,963,170
6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.27 206,635,972 389,785,970
7. Chi phí tài chính 22 VI.28 842,423,419 622,666,419
  - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 761,014,600 477,732,467
8. Chi phí bán hàng 24 13,230,485,138 9,958,799,065
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 2,756,983,811 3,794,789,840
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (2 30 4,912,573,348 4,332,493,816
11. Thu nhập khác 31 282,969,121 679,146,623
12. Chi phí khác 32 524,684,040 278,539,398
13. Lợi nhuận khác(40=31-32) 40 -241,714,919 400,607,225
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh 45 0 0
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 50 4,670,858,429 4,733,101,041
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VI.30 1,175,067,970 853,872,687
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 VI.31 0 0
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 60 3,495,790,459 3,879,228,354
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số 61 0 0
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 62 0 0
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 70 1.165 1.433
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Báo cáo tài chính
Năm 2010

Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Năm 2010 Năm 2009
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 01 4,670,858,429 4,733,101,041
2. Điều chỉnh cho các khoản
- Khấu hao TSCĐ 02 3,255,486,634 2,744,907,762
- Các khoản dự phòng 03 0 -602,093,813
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 04 106,466,945
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 -213,703,606 -590,310,644
- Chi phí lãi vay 06 761,014,600 477,732,467
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn  lưu độ 08 8,473,656,057 6,869,803,758
- Tăng, giảm các khoản phải thu 09 1,297,990,916 -265,380,111
- Tăng, giảm hàng tồn kho 10 5,051,124,990 -2,547,884,637
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu n 11 -5,858,791,266 3,999,947,790
- Tăng, giảm chi phí trả trước 12 -63,395,053 25,536,000
- Tiền lãi vay đã trả 13 -858,438,308 -477,732,467
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14 -1,448,766,139 -99,104,553
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15 303,922,753 89,477,656
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 16 -154,102,085 -674,159,245
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 6,743,201,865 6,920,504,191
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 21 -2,922,074,892 -7,673,401,586
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khá 22 80,909,091 554,000,108
3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23 -3,000,000,000
4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24 2,507,139,531 500,000,000
5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 0 0
6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 0 0
7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 163,109,958 62,642,536
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 -170,916,312 -9,556,758,942
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31 0 8,558,005,760
2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doa 32 0 0
3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 1,594,988,538 8,011,598,771
4.Tiền chi trả nợ gốc vay 34 -2,697,358,538 -10,893,098,771
5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35 0 0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 -2,795,277,500 -2,361,915,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 -3,897,647,500 3,314,590,760
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50 2,674,638,053 678,336,009
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 2,518,365,887 1,840,029,878
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70 5,193,003,940 2,518,365,887
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CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DVTH TIN HỌC TP HỒ CHÍ MINH (Gọi tắt là AISC) 

Số: 03.11.24 
BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH  

                      CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2010 

                      CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG 

Kính gửi:   Hội  Đồng Quản Trị và Ban Giám Đốc  

                    Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng 

Chúng tôi đã kiểm toán các báo cáo tài chính gồm Bảng cân đối kế toán ngày 31 tháng 12 năm 
2010, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài 
chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010 được lập ngày 28 tháng 02 năm 2011 
của CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG từ trang 05 đến trang 25 
kèm theo. 

Việc lập và trình bày các báo cáo tài chính này thuộc về trách nhiệm Ban Giám đốc quý Công ty. 

Trách nhiệm của Chúng tôi là căn cứ vào việc kiểm toán để hình thành một ý kiến độc lập về các báo 

cáo tài chính này. 

Cơ sở ý kiến 

Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này 

yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện  để có sự đảm bảo hợp lý rằng Báo cáo tài 

chính không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương 

pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin 

trong báo cáo tài chính;  đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các 

nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Ban 

Giám đốc Công ty cũng như cách trình bày tổng quát các Báo cáo tài chính. Chúng tôi cho rằng công 

việc kiểm toán đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của Chúng tôi. 

Ý kiến của kiểm toán viên 

Theo quan điểm của chúng tôi,  xét trên các khía cạnh trọng yếu, các báo cáo tài chính đã phản ánh 

trung thực và hợp lý tình hình tài chính của CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG 

HỌC ĐÀ NẴNG tại ngày 31 tháng 12 năm 2010, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các 

luồng lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho niên độ kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế 

độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. 

           Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10  tháng 03 năm 2011 

 Kiểm toán viên                            KT. Tổng Giám đốc 

                             Phó Tổng Giám đốc 

        NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN                                          ĐẶNG NGỌC TÚ 

        Số chứng chỉ KTV: 1176/KTV                                          Số chứng chỉ KTV: 0213/KTV 

        Do Bộ Tài Chính Việt Nam cấp.                                     Do Bộ Tài Chính Việt Nam cấp. 
Toàn bộ báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng 
được đăng tải trên Website Công ty theo địa chỉ http://.danangbook.com 



COÂNG TY COÅ PHAÀN SAÙCH VAØ THIEÁT BÒ TRÖÔØNG HOÏC ÑAØ NAÜNG Maãu soá B 09 - DN

THUYEÁT MINH BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH

Naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010 Ñôn vò tính: Ñoàng Vieät Nam

I. ÑAËC ÑIEÅM HOAÏT ÑOÄNG CUÛA DOANH NGHIEÄP

1.

2. Hình thöùc sôû höõu voán: coå phaàn

3. Lónh vöïc kinh doanh: In aán vaø thöông maïi

4. Ngaønh ngheà kinh doanh:

5. Ñaëc ñieåm hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp trong naêm taøi chính coù aûnh höôûng ñeán baùo caùo taøi chính: khoâng coù.

6. Toång soá nhaân vieân ñeán cuoái naêm 200 ngöôøi

II. NIEÂN ÑOÄ KEÁ TOAÙN, ÑÔN VÒ TIEÀN TEÄ SÖÛ DUÏNG TRONG KEÁ TOAÙN

1. Nieân ñoä keá toaùn

Nieân ñoä keá toaùn cuûa Coâng ty baét ñaàu töø ngaøy 01 thaùng 01 vaø keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 haøng naêm.

Thaønh laäp: COÂNG TY COÅ PHAÀN SAÙCH VAØ THIEÁT BÒ TRÖÔØNG HOÏC ÑAØ NAÜNG ñöôïc chuyeån ñoåi töø doanh

nghieäp nhaø nöôùc laø Coâng ty Saùch vaø Thieát bò Tröôøng hoïc Ñaø Naüng thuoäc Sôû Giaùo duïc vaø ñaøo taïi Thaønh phoá Ñaø Naüng

theo Quyeát ñònh soá 26/2004/QĐ-UB ngaøy 24 thaùng 02 naêm 2004 cuûa Uyû ban Nhaân daân Thaønh phoá Ñaø Naüng. Coâng ty

Coå phaàn Saùch vaø Thieát bò tröôøng hoïc Ñaø Naüng chính thöùc thaønh laäp töø ngaøy 25 thaùng 05 naêm 2004 theo Giaáy chöùng

nhaän ñaêng kyù kinh doanh soá 3203000288 ngaøy 24/05/2004 do Sôû Keá hoaïch vaø Ñaàu tö Thaønh phoá Ñaø Naüng caáp.

- Saûn xuaát vaø cung öùng trang bò cho phoøng thí nghieäm, duïng cuï nghe nhìn, ñoà chôi treû em, ñoà chôi maãu giaùo, ñoà duøng

daïy hoïc, thieát bò vaên phoøng, maùy vi tính, phaàn meàm maùy tính daïy hoïc, saûn phaåm ñieän töû.

- Tö vaán cho ngaønh giaùo duïc veà coâng taùc saùch vaø thieát bò tröôøng hoïc, tham gia hoå trôï chuyeân moân vaø phaùt trieån coâng

taùc saùch, thieát bò, thö vieän nhaø tröôøng.

- Tö vaán cho ngaønh giaùo duïc veà coâng taùc saùch vaø thieát bò tröôøng hoïc, tham gia hoå trôï chuyeân moân vaø phaùt trieån coâng

taùc saùch, thieát bò, thö vieän nhaø tröôøng.

Coâng ty ñang hoaït ñoäng theo giaáy pheùp ñaêng kyù kinh doanh thay ñoåi laàn thöù ba ngaøy 25 thaùng 05 naêm 2009 do Sôû keá

hoaïch vaø ñaàu tö Thaønh phoá Ñaø Naüng caáp.

Coâng ty baét ñaàu ñi vaøo hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh töø ngaøy 25 thaùng 05 naêm 2004.

Voàn ñieàu leä cuûa Coâng ty taïi ngaøy 31/12/2010 laø: 30.000.000.000 ñoàng. Trong ñoù:

- Coå ñoâng Nhaø nöôùc naém giöõ 37,18% voán (töông öùng: 11.154.000.000 ñ voán ñieàu leä)

- Coå ñoâng laø phaùp nhaân khaùc naém giöõ 1,50% voán (töông öùng: 450.000.000ñ voán ñieàu leä)

- In aán saùch giaùo khoa bieåu maãu, hoà sô soå saùch phuïc vuï nhaønh giaùo duïc vaø in bao bì giaáy nhöïa, in gia coâng, tham gia

khai thaùc caùc loaïi aán phaåm khaùc.

- Coå ñoâng laø caù nhaân naém giöõ 61,32% voán (töông öùng: 18.396.000.000ñ voán ñieàu leä)

- Cung caáp caùc loaïi hình dòch vuï: Cho thueâ vaên phoøng, maët baèng kinh doanh, kho taøng khaùch saïn nhaø haøng, caùc loaïi

hình vui chôi giaûi trí, thieát keá kyõ thuaät taïo maãu.

- Xuaát nhaäp khaåu saûn phaåm vaên hoaù giaùo duïc, vaên phoøng phaåm, thieát bò vi tính ñieän töû, giaáy in caùc loaïi.

- Nhaän uyû thaùc mua baùn, xuaát nhaäp khaåu haøng hoaù.

- Kinh doanh saùch giaùo khoa, saùch giaùo vieân, saùch môû roäng vaø naâng cao kieán thöùc, giaáy vôû, thieát bò daïy vaø hoïc, vaên

phoøng phaåm, vaên hoaù phaåm, ñoà thieát bò vaên phoøng.

Caùc thuyeát minh naøy laø boä phaän hôïp thaønh caùc Baùo caùo taøi chính. Trang 12
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2. Ñôn vò tieàn teä söû duïng trong keá toaùn

Ñoàng Vieät Nam (VND) ñöôïc söû duïng laøm ñôn vò tieàn teä ñeå ghi soå keá toaùn. 

III. CHUAÅN MÖÏC VAØ CHEÁ ÑOÄ KEÁ TOAÙN AÙP DUÏNG

1. Cheá ñoä keá toaùn aùp duïng

2. Tuyeân boá veà vieäc tuaân thuû chuaån möïc keá toaùn vaø cheá ñoä keá toaùn.

3. Hình thöùc keá toaùn aùp duïng

Hình thöùc keá toaùn aùp duïng: Keá toaùn treân maùy vi tínhChöùng töø ghi soå

IV. CAÙC CHÍNH SAÙCH KEÁ TOAÙN AÙP DUÏNG

1. Nguyeân taéc ghi nhaän caùc khoaûn tieàn vaø töông ñöông tieàn.

Phöông phaùp chuyeån ñoåi caùc ñoàng tieàn khaùc ra ñoàng tieàn söû duïng trong keá toaùn.

2. Nguyeân taéc ghi nhaän caùc khoaûn phaûi thu thöông maïi vaø phaûi thu khaùc:

3. Nguyeân taéc ghi nhaän haøng toàn kho: 

Phöông phaùp tính giaù trò haøng toàn kho: Theo giaù bình quaân gia quyeàn

Phöông phaùp haïch toaùn haøng toàn kho: Phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân

Möùc trích laäp döï phoøng caùc khoaûn phaûi thu khoù ñoøi theo quy ñònh cuûa cheá ñoä taøi chính doanh nghieäp hieän haønh.

Phöông phaùp laäp döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi: döï phoøng phaàn giaù trò bò toån thaát cuûa caùc khoaûn nôï phaûi thu quaù haïn

thanh toaùn, nôï phaøi thu chöa quaù haïn nhöng coù theå khoâng ñoøi ñöôïc do khaùch nôï khoâng coù khaû naêng thanh toaùn.

Nguyeân taéc ghi nhaän haøng toàn kho: Haøng toàn kho ñöôïc ghi nhaän theo giaù goác (-) tröø döï phoøng giaûm giaù vaø döï phoøng

cho haøng toàn kho loãi thôøi. Tröôøng hôïp giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän ñöôïc thaáp hôn giaù goác thì phaûi tính theo giaù trò

thuaàn coù theå thöïc hieän ñöôïc. Giaù goác haøng toàn kho bao goàm chi phí mua, chi phí cheá bieán vaø caùc chi phí lieân quan tröïc

tieáp khaùc phaùt sinh ñeå coù ñöôïc haøng toàn kho ôû ñòa ñieåm vaø traïng thaùi hieän taïi.

Coâng ty aùp duïng heä thoáng keá toaùn Vieät Nam ñöôïc Boä Taøi Chính ban haønh theo Quyeát Ñònh soá 15/2006/QÑ-BTC ngaøy

20 thaùng 03 naêm 2006 vaø caùc thoâng tö söõa ñoåi boå sung.

- Chuùng toâi ñaõ thöïc hieän coâng vieäc keá toaùn theo chuaån möïc keá toaùn Vieät Nam vaø caùc quy ñònh veà phaùp lyù coù lieân

quan. Baùo caùo taøi chính ñaõ ñöôïc trình baøy moät caùch trung thöïc vaø hôïp lyù veà tình hình taøi chính, keát quaû kinh doanh vaø

caùc luoàng tieàn cuûa doanh nghieäp. 

Caùc nghieäp vuï phaùt sinh baèng caùc ñôn vò tieàn teä khaùc vôùi Ñoàng Vieät Nam (VNÑ) trong kyø khi doanh nghieäp ñang hoaït

ñoäng ñöôïc quy ñoåi theo tyû giaù giao dòch thöïc teá cuûa nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh, tính vaøo thu nhaäp hoaëc chi phí taøi

chính vaø ñöôïc phaûn aùnh treân Baùo caùo keát quaû kinh doanh trong kyø.

Nguyeân taéc ghi nhaän caùc khoaûn phaûi thu: theo giaù goác tröø döï phoøng cho caùc khoaûn phaûi thu khoù ñoøi.

- Vieäc löïa choïn soá lieäu vaø thoâng tin caàn phaûi trình baøy trong baûn Thuyeát minh baùo caùo taøi chính ñöôïc thöïc hieän theo

nguyeân taéc troïng yeáu quy ñònh taïi chuaån möïc keá toaùn Vieät Nam soá 21 "Trình baøy Baùo Caùo Taøi Chính".

Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn bao goàm: Tieàn maët taïi quyõ, tieàn göûi ngaân haøng, tieàn ñang chuyeån vaø caùc khoaûn

ñaàu tö ngaén haïn coù thôøi haïn goác khoâng quaù ba thaùng, coù tính thanh khoaûn cao, coù khaû naêng chuyeån ñoåi deã daøng thaønh

caùc löôïng tieàn xaùc ñònh vaø khoâng coù nhieàu ruûi ro trong chuyeån ñoåi thaønh tieàn.

Caùc thuyeát minh naøy laø boä phaän hôïp thaønh caùc Baùo caùo taøi chính. Trang 13
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4. Nguyeân taéc ghi nhaän vaø khaáu hao taøi saûn coá ñònh (TSCÑ):

4.1

4.2

4.3

5. Nguyeân taéc ghi nhaän chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang:

6. Nguyeân taéc ghi nhaän caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính:

8. Nguyeân taéc ghi nhaän vaø voán hoaù caùc khoaûn chi phí ñi vay:

TSCÑ höõu hình ñöôïc ghi nhaän theo nguyeân giaù tröø ñi (-) giaù trò hao moøn luõy keá. Nguyeân giaù laø toaøn boä caùc chi phí maø

doanh nghieäp boû ra ñeå coù taøi saûn coá ñònh tính ñeán thôøi ñieåm ñöa taøi saûn ñoù vaøo traïng thaùi saün saøng söû duïng theo döï

tính. Caùc chi phí phaùt sinh sau ghi nhaän ban ñaàu chæ ñöôïc ghi taêng nguyeân giaù taøi saûn coá ñònh neáu caùc chi phí naøy chaéc

chaén laøm taêng lôïi ích kinh teá trong töông lai do söû duïng taøi saûn ñoù. Caùc chi phí khoâng thoûa maõn ñieàu kieän treân ñöôïc

ghi nhaän laø chi phí trong kyø.

Khi taøi saûn coá ñònh ñöôïc baùn hay thanh lyù, nguyeân giaù vaø khaáu hao luõy keá ñöôïc xoùa soå vaø baát kyø khoaûn laõi loã naøo

phaùt sinh do vieäc thanh lyù ñeàu ñöôïc ñöa vaøo thu nhaäp hay chi phí trong kyø.

Nguyeân giaù taøi saûn coá ñònh mua saém bao goàm giaù mua (tröø ñi (-) caùc khoaûn ñöôïc chieát khaáu thöông maïi hoaëc giaûm

giaù, caùc khoaûn thueá (khoâng bao goàm caùc khoaûn thueá ñöôïc hoaøn laïi) vaø caùc chi phí lieân quan tröïc tieáp ñeán vieäc ñöa taøi

saûn vaøo traïng thaùi saün saøng söû duïng nhö chi phí laép ñaët, chaïy thöû, chuyeân gia vaø caùc chi phí lieân quan tröïc tieáp khaùc.

Taøi saûn coá ñònh hình thaønh do ñaàu tö xaây döïng theo phöông thöùc giao thaàu, nguyeân giaù laø giaù quyeát quyeát toaùn coâng

trình ñaàu tö xaây döïng, caùc chi phí lieân quan tröïc tieáp khaùc vaø leä phí tröôùc baï (neáu coù).

Taøi saûn coá ñònh taêng trong kyø laø do mua saém vaø xaây döïng cô baûn hoaøn thaønh:

Chi phí naøy ñöôïc keát chuyeån ghi taêng taøi saûn khi coâng trình hoaøn thaønh, vieäc nghieäm thu toång theå ñaõ thöïc hieän xong,

taøi saûn ñöôïc baøn giao vaø ñöa vaøo söû duïng.

Nguyeân taéc ghi nhaän caùc khoaûn ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn, ñaàu tö ngaén haïn vaø daøi haïn khaùc: Laø caùc khoaûn

ñaàu tö nhö: traùi phieáu, coå phieáu hoaëc caùc khoaûn voán coâng ty ñang ñaàu tö vaøo caùc toå chöùc kinh teá khaùc ñöôïc thaønh laäp

theo quy ñònh cuûa phaùp luaät maø chæ naém giöõ döôùi 20% quyeàn bieåu quyeát vaø thôøi haïn thu hoài döôùi 1 naêm (ñaàu tö ngaén

haïn) hoaëc treân 1 naêm (ñaàu tö daøi haïn). Caùc khoaûn ñaàu tö naøy ñöôïc phaûn aùnh treân baùo caùo taøi chính theo phöông phaùp

giaù goác.

Taøi saûn coá ñònh voâ hình ñöôïc ghi nhaän theo nguyeân giaù tröø ñi (-) giaù trò hao moøn luõy keá. Nguyeân giaù taøi saûn coá ñònh voâ

hình laø toaøn boä caùc chi phí maø doanh nghieäp phaûi boû ra ñeå coù ñöôïc taøi saûn coá ñònh voâ hình tính ñeán thôøi ñieåm ñöa taøi

saûn ñoù vaøo söû duïng theo döï kieán.

Phöông phaùp khaáu hao TSCÑ: khaáu hao ñöôïc ghi nhaän theo phöông phaùp ñöôøng thaúng döïa treân thôøi gian höõu duïng

öôùc tính cuûa caùc taøi saûn trong phaïm vi Thoâng tö  soá 203/2009/TT-BTC ngaøy 20/10/2009 cuûa Boä Taøi Chính.

Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang taïi coâng ty bao goàm: chi phí mua saém môùi taøi saûn coá ñònh, xaây döïng môùi hoaëc söûa

chöõa, caûi taïo, môû roäng hay trang bò laïi kyõ thuaät coâng trình vaø ñöôïc ghi nhaän theo giaù goác.

Nguyeân taéc ghi nhaän TSCÑ höõu hình:

Nguyeân taéc ghi nhaän TSCÑ voâ hình:

Nguyeân taéc ghi nhaän chi phí ñi vay: Laø laõi tieàn vay vaø caùc chi phí khaùc phaùt sinh lieân quan tröïc tieáp ñeán caùc khoaûn

vay cuûa doanh nghieäp; Ñöôïc ghi nhaän nhö khoaûn chi phí saûn xuaát, kinh doanh trong kyø tröø khi chi phí naøy phaùt sinh töø

caùc khoaûn vay lieân quan tröïc tieáp ñeán vieäc ñaàu tö xaây döïng hoaëc saûn xuaát taøi saûn dôû dang ñöôïc tính vaøo giaù trò taøi saûn

ñoù (ñöôïc voán hoùa) khi coù ñuû ñieàu kieän quy ñònh taïi chuaån möïc keá toaùn soá 16 "Chi phí ñi vay".

Caùc thuyeát minh naøy laø boä phaän hôïp thaønh caùc Baùo caùo taøi chính. Trang 14
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9. Nguyeân taéc ghi nhaän vaø voán hoaù caùc khoaûn chi phí khaùc:

11. Nguyeân taéc ghi nhaän voán chuû sôû höõu

Nguyeân taéc ghi nhaän voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu: 

Nguyeân taéc ghi nhaän thaëng dö voán coå phaàn vaø voán khaùc.

Nguyeân taéc ghi nhaän lôïi nhuaän chöa phaân phoái.

12. Nguyeân taéc vaø phöông phaùp ghi nhaän Doanh thu

Nguyeân taéc vaø phöông phaùp ghi nhaän doanh thu baùn haøng

Nguyeân taéc vaø phöông phaùp ghi nhaän doanh thu cung caáp dòch vuï

Chi phí traû tröôùc ngaén haïn vaø daøi haïn taïi coâng ty bao goàm: Chi phí coâng cuï duïng cuï lieân quan ñeán hoaït ñoäng saûn

xuaát kinh doanh cuûa nhieàu kyø keá toaùn caàn phaûi phaân boå.

+ Voán khaùc: Phaûn aùnh soá voán kinh doanh ñöôïc hình thaønh do boå sung töø keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh hoaëc ñöôïc

taëng, bieáu, taøi trôï, ñaùnh giaù laïi taøi saûn.

Doanh thu baùn haøng ñöôïc ghi nhaän khi ñoàng thôøi thoûa maõn 5 ñieàu kieän sau: 1. Doanh nghieäp ñaõ chuyeån giao phaàn lôùn

ruûi ro vaø lôïi ích gaén lieàn quyeàn sôû höõu saûn phaåm hoaëc haøng hoùa cho ngöôøi mua; 2. Doanh nghieäp khoâng coøn naém giöõ

quyeàn quaûn lyù haøng hoùa nhö ngöôøi sôû höõu haøng hoùa hoaëc quyeàn kieåm soaùt haøng hoùa; 3. Doanh thu ñöôïc xaùc ñònh

töông ñoái chaéc chaén; 4. Doanh nghieäp ñaõ thu ñöôïc lôïi ích kinh teá töø giao dòch baùn haøng; 5. Xaùc ñònh chi phí lieân quan

ñeán giao dòch baùn haøng.

Doanh thu cung caáp dòch vuï ñöôïc xaùc ñònh khi thoûa maõn taát caû 4 ñieàu kieän sau: 1. Doanh thu ñöôïc xaùc ñònh töông ñoái

chaéc chaén; 2. Coù khaû naêng thu ñöôïc lôïi ích kinh teá töø giao dòch cung caáp dòch vuï ñoù; 3. Xaùc ñònh ñöôïc phaàn coâng vieäc

ñaõ hoaøn thaønh vaøo ngaøy laäp baûng Caân ñoái keá toaùn; 4. Xaùc ñònh ñöôïc chi phí phaùt sinh cho giao dòch vaø chi phí hoaøn

thaønh giao dòch cung caáp dòch vuï ñoù.

+ Thaëng dö voán coå phaàn: Phaûn aùnh khoaûn cheânh leäch taêng giöõa soá tieàn thöïc teá thu ñöôïc so vôùi meänh giaù khi phaùt

haønh laàn ñaàu hoaëc phaùt haønh boå sung coå phieáu vaø cheânh leäch taêng, giaûm giöõa soá tieàn thöïc teá thu ñöôïc so vôùi giaù mua

laïi khi taùi phaùt haønh coå phieáu quyõ (ñoái vôùi coâng ty coå phaàn).

Nguoàn voán kinh doanh ñöôïc hình thaønh töø soá tieàn maø caùc thaønh vieân hay coå ñoâng ñaõ goùp voán mua coå phaàn, coå phieáu,

hoaëc ñöôïc boå sung töø lôïi nhuaän sau thueá theo Nghò Quyeát cuûa Ñaïi Hoäi Ñoàng coå ñoâng doanh nghieäp hoaëc theo quy

ñònh trong ñieàu leä hoaït ñoäng cuûa Coâng ty. Nguoàn voán kinh doanh ñöôïc ghi nhaän theo soá voán thöïc teá ñaõ goùp baèng tieàn

hoaëc baèng taøi saûn tính theo meänh giaù cuûa coå phieáu ñaõ phaùt haønh khi môùi thaønh laäp, hoaëc huy ñoäng theâm ñeå môû roäng

quy moâ hoaït ñoäng cuûa coâng ty. 

Nguyeân taéc ghi nhaän lôïi nhuaän chöa phaân phoái: ñöôïc ghi nhaän laø soá lôïi nhuaän (hoaëc loã) töø keát quaû hoaït ñoäng kinh

doanh cuûa doanh nghieäp sau khi tröø (-) chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp cuûa kyø hieän haønh vaø caùc khoaûn ñieàu chænh

do aùp duïng hoài toá thay ñoåi chính saùch keá toaùn vaø ñieàu chænh hoài toá sai soùt troïng yeáu cuûa caùc naêm tröôùc.

Vieäc phaân phoái lôïi nhuaän ñöôïc caên cöù vaøo ñieàu leä vaø quyeát ñònh Hoäi ñoàng quaûn trò ñöôïc thoâng qua Ñaïi hoäi coå ñoâng

haøng naêm.

Phöông phaùp phaân boå chi phí traû tröôùc: Vieäc tính vaø phaân boå chi phí traû tröôùc vaøo chí phí SXKD töøng kyø ñöôïc caên cöù

vaøo tính chaát vaø möùc ñoä töøng loaïi chi phí. Chi phí traû tröôùc ngaén haïn phaân boå trong voøng 12 thaùng; chi phí traû tröôùc daøi

haïn phaân boå treân 12 thaùng.

Caùc thuyeát minh naøy laø boä phaän hôïp thaønh caùc Baùo caùo taøi chính. Trang 15



COÂNG TY COÅ PHAÀN SAÙCH VAØ THIEÁT BÒ TRÖÔØNG HOÏC ÑAØ NAÜNG Maãu soá B 09 - DN

THUYEÁT MINH BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH

Naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010 Ñôn vò tính: Ñoàng Vieät Nam

Nguyeân taéc vaø phöông phaùp ghi nhaän doanh thu hoaït ñoäng taøi chính

13. Nguyeân taéc vaø phöông phaùp ghi nhaän chi phí taøi chính

14. Nguyeân taéc vaø phöông phaùp ghi nhaän chi phí thueá TNDN hieän haønh, chi phí thueá TNDN hoaõn laïi

15.

V. THOÂNG TIN BOÅ SUNG CHO CAÙC KHOAÛN MUÏC TRÌNH BAØY TRONG BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN

1. Tieàn vaø caùc khoaûn töông töông tieàn 31/12/2010 01/01/2010

Tieàn 1,072,794,142           2,518,365,887     

Tieàn maët 355,671,186                35,540,280           

Tieàn göûi ngaân haøng 717,122,956                2,482,825,607      

Coäng 5,193,003,940           2,518,365,887     

Chi tieát tieàn göûi ngaân haøng

+ Ngaân haøng Coâng thöông Ñaø Naüng 87,916,606                  80,883,016           

+ Ngaân Haøng Ñaàu Tö CN Gia Ñònh 8,599,649                    1,852,011,395      

+ Ngaân Haøng Chính Saùch Sôn Traø 62,091,704                  42,195,136           

+ Ngaân Haøng NN vaø PTNT Lieân Chieåu 145,710,504                98,802,104           

+ Ngaân Haøng NN vaø PTNT Ñaø Naüng 57,487,643                  3,509,043             

+ Ngaân Haøng Ñoâng AÙ 152,130,580                82,550,666           

+ Ngaân Haøng TMCP Nam AÙ 40,883,802                  90,066,693           

Caùc khoaûn thueá phaûi noäp ngaân saùch nhaø nöôùc seõ ñöôïc quyeát toaùn cuï theå vôùi cô quan thueá. Cheânh leäch giöõa soá thueá

phaûi noäp theo soå saùch vaø soá lieäu kieåm tra quyeát toaùn seõ ñöôïc ñieàu chænh khi coù quyeát toaùn chính thöùc vôùi cô quan thueá.

Khoaûn chi phí taøi chính ñöôïc ghi nhaän chi tieát cho töøng noäi dung chi phí khi thöïc teá phaùt sinh trong kyø vaø ñöôïc xaùc

ñònh moät caùch ñaùng tin caäy khi coù ñaày ñuû baèng chöùng veà caùc khoaûn chi phí naøy.

 Caùc nghieäp vuï döï phoøng ruûi ro hoái ñoaùi 

Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hieän haønh: laø soá thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp (hoaëc thu hoài ñöôïc) tính

treân thu nhaäp chòu thueá vaø thueá suaát thueá thu nhaäp doanh nghieäp cuûa naêm hieän haønh theo luaät thueá TNDN hieän haønh

ñöôïc ghi nhaän 

Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính phaûn aùnh doanh thu töø tieàn laõi, coå töùc, lôïi nhuaän ñöôïc chia vaø doanh thu hoaït ñoäng taøi

chính khaùc cuûa doanh nghieäp (ñaàu tö vaøo coâng ty lieân keát, coâng ty con, ñaàu tö voán khaùc; laõi tyû giaù hoái ñoaùi)... Doanh

thu taøi chính ñöôïc ghi nhaän khi thoûa maõn ñoàng thôøi 2 ñieàu kieän: 1. Coù khaû naêng thu ñöôïc lôïi ích töø giao dòch ñoù; 2.

Doanh thu ñöôïc xaùc ñònh töông ñoái chaéc chaén.

Chi phí taøi chính bao goàm: chi phí ñi vay voán, chieát khaáu thanh toaùn cho ngöôøi mua vaø caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính

khaùc.

Caùc cheânh leäch phaùt sinh do quy ñoåi ngoaïi teä vaø ñaùnh giaù laïi soá dö caùc taøi khoaûn tieàn teä vaø coâng nôï coù goác ngoaïi teä

vaøo ngaøy cuoái nieân ñoä ñöôïc thöïc hieän theo Thoâng tö soá 201/2009/TT-BTC do Boä Taøi chính ban haønh ngaøy 15 thaùng 10

naêm 2009. Theo Thoâng tö naøy: caùc khoaûn cheânh leäch tyû giaù ñaùnh giaù laïi cuoái kyø caùc khoaûn muïc tieàn teä daøi haïn ñöôïc

keát chuyeån vaøo chi phí vaø thu nhaäp ñeå xaùc ñònh keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh; caùc khoaûn cheânh leäch tyû giaù ñaùnh giaù

laïi cuoái kyø caùc khoaûn muïc tieàn teä ngaén haïn ñöôïc phaûn aùnh ôû taøi khoaûn "Cheânh leäch tyû giaù" treân khoaûn muïc Nguoàn

voán chuû sôû höõu vaø ñöôïc hoaøn nhaäp trong kyø tieáp theo. Vieäc aùp duïng VAS 10 seõ daãn ñeán söï khaùc bieät neáu aùp duïng

theo höôùng daãn taïi Chuaån möïc keá toaùn Vieät Nam soá 10 (VAS 10) "Aûnh höôûng cuûa vieäc thay ñoåi tyû giaù hoái ñoaùi". Tuy

nhieân cuoái naêm Coâng ty khoâng coù khoaûn muïc tieàn teä coù goác ngoaïi teä naøo neân khoâng phaùt sinh cheânh leäch tyû giaù cuoái

kyø.
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COÂNG TY COÅ PHAÀN SAÙCH VAØ THIEÁT BÒ TRÖÔØNG HOÏC ÑAØ NAÜNG Maãu soá B 09 - DN

THUYEÁT MINH BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH

Naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010 Ñôn vò tính: Ñoàng Vieät Nam

Chi tieát tieàn göûi ngaân haøng (tieáp theo) 31/12/2010 01/01/2010

+ Ngaân Haøng NN vaø PTNT Bình Thaïnh 104,136,728                221,689,097         

+ Ngaân Haøng Thöông Tín 35,999,467                  2,771,958             

+ Ngaân haøng Ñaàu Tö vaø Phaùt Trieån Vieät Nam - CN Ñaø Naüng 1,000,000                    8,346,499             

+ Ngaân haøng TMCP Kyõ Thöông Vieät Nam 21,166,273                  

Coäng 717,122,956              2,482,825,607     

Caùc khoaûn töông ñöông tieàn 31/12/2010 01/01/2010

Tieàn göûi coù kyø haïn vaøo caùc ngaân haøng

+ Ngaân haøng Ñaàu Tö vaø Phaùt Trieån Vieät Nam 1,420,209,798             

+ Ngaân Haøng TMCP Nam AÙ 1,200,000,000             

+ Ngaân haøng TMCP Kyõ Thöông Vieät Nam 1,000,000,000             

+ Ngaân haøng TMCP Petrolimex 500,000,000                

Coäng 4,120,209,798           

2. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn

31/12/2010 01/01/2010

Tieàn göûi coù kyø haïn vaøo caùc ngaân haøng

+ Ngaân haøng Ñaàu Tö vaø Phaùt Trieån Vieät Nam 2,500,000,000      

Coäng -                             2,500,000,000     

3. Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn khaùc 31/12/2010 01/01/2010

Phaûi thu khaùc 209,824,953                3,119,392,076      

Coäng 209,824,953              3,119,392,076     

Chi tieát caùc khoaûn phaûi thu khaùc

Coâng ty TNHH Coù Ñieän Ñaïi Nhaät 2,431,000,000     

TT Ñaøo Taïo vaø Daïy Ngheà 579 140,000,000        

Coâng ty XD vaø Thöông maïi Quoác An 321,360,000        

Coâng ty CP Phaàn meàm Bravo 56,000,000          

Phaûi thu khaùc 209,824,953               171,032,076        

Coäng 209,824,953              3,119,392,076     

4. Haøng toàn kho 31/12/2010 01/01/2010

Haøng mua ñang ñi ñöôøng -                              305,187,056         

Nguyeân lieäu, vaät lieäu 218,679,359                246,591,598         

Thaønh phaåm 203,078,923                

Haøng hoaù 1,225,603,466             6,470,001,178      

Haøng göûi ñi baùn 11,799,697,107           11,476,404,013    

Coäng giaù goác haøng toàn kho 13,447,058,855          18,498,183,845   

(-) Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho -                              -                        

Coäng giaù trò thuaàn haøng toàn kho 13,447,058,855          18,498,183,845   

5. Thueá & caùc khoaûn phaûi thu nhaø nöôùc vaø Taøi saûn ngaén haïn khaùc 31/12/2010 01/01/2010

Thueá vaø caùc khoaûn phaûi thu nhaø nöôùc 64,807,972                82,837,026          

Thueá thu nhaäp caù nhaân noäp thöøa 64,807,972                  82,837,026           

Caùc khoaûn thueá khaùc phaûi thu Nhaø nöôùc -                              

Caùc thuyeát minh naøy laø boä phaän hôïp thaønh caùc Baùo caùo taøi chính. Trang 17



COÂNG TY COÅ PHAÀN SAÙCH VAØ THIEÁT BÒ TRÖÔØNG HOÏC ÑAØ NAÜNG Maãu soá B 09 - DN

THUYEÁT MINH BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH

Naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010 Ñôn vò tính: Ñoàng Vieät Nam

Taøi saûn ngaén haïn khaùc 170,320,130              92,735,882          

Taøi saûn thieáu chôø xöû lyù 2,409,000                    

Taïm öùng 137,911,130                62,735,882           

Kyù quyõ, kyù cöôïc ngaén haïn 30,000,000                  30,000,000           

Coäng 235,128,102              175,572,908        

6. Taøi saûn coá ñònh höõu hình (Xem trang soá 24)

7. Taøi saûn coá ñònh voâ hình

Quyeàn söû 

duïng ñaát  Toång coäng 

Nguyeân giaù 

Soá dö ñaàu naêm 12,578,674,443        12,578,674,443   

Soá dö cuoái naêm 12,578,674,443        12,578,674,443   

Giaù trò hao moøn luõy keá 

Soá dö ñaàu naêm -                      

Soá dö cuoái naêm -                            -                      

Giaù trò coøn laïi 

Soá dö ñaàu naêm 12,578,674,443        12,578,674,443   

Soá dö cuoái naêm 12,578,674,443        12,578,674,443   

8. Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang 31/12/2010 01/01/2010

Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang cho caùc döï aùn -                              

Coâng trình nhaø in Hoøa Caàm 255,484,746         

Coäng -                             255,484,746        

9. Chi phí traû tröôùc daøi haïn vaø taøi saûn daøi haïn khaùc 31/12/2010 01/01/2010

Chi phí traû tröôùc daøi haïn 718,722,569              659,718,976        

Chi phí CCDC 388,048,372                620,368,394         

Phaàn meàm maùy tính 58,301,370                  

Chi phí thueâ ñaát 272,372,827                39,350,582           

Taøi saûn daøi haïn khaùc 80,000,000                80,000,000          

Kyù quyõ kyù cöôïc daøi haïn tieân thueâ ñaát Nhaø saùch Goø Daàu 80,000,000                  80,000,000           

Coäng 798,722,569              739,718,976        

10. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc 31/12/2010 01/01/2010

Thueá giaù trò gia taêng 132,746,795                131,019,419         

Thueá thu nhaäp doanh nghieäp 499,065,238                772,763,407         

Caùc loaïi thueá khaùc 5,197,166                    

Coäng 637,009,199              903,782,826        
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COÂNG TY COÅ PHAÀN SAÙCH VAØ THIEÁT BÒ TRÖÔØNG HOÏC ÑAØ NAÜNG Maãu soá B 09 - DN

THUYEÁT MINH BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH

Naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010 Ñôn vò tính: Ñoàng Vieät Nam

11. Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp ngaén haïn khaùc 31/12/2010 01/01/2010

Taøi saûn thöøa chôø giaûi quyeát -                              

Kinh phí coâng ñoaøn 471,583,767                407,727,666         

Baûo hieåm xaõ hoäi 590,517                       16,721                  

Baûo hieåm y teá 95,237                         2,481                    

Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp khaùc 841,754,634                157,788,126         

+ Phaûi traû coå töùc cho coâng ty Hoàng Anh 74,820,000                 41,220,000          

+ Phải trả cổ tức Toång coâng ty Ñaàu tö kinh doanh voán Nhaø nöôùc 613,404,000               -                       

+ Phaûi traû coå töùc cho caùc coå ñoâng laø caù nhaân 24,223,125                 25,649,000          

+ Phaûi traû phaûi noäp khaùc 129,307,509               90,919,126          

Coäng 1,314,024,155           565,534,994        

12. Vay vaø nôï daøi haïn 31/12/2010 01/01/2010

Vay daøi haïn 5,294,900,000           6,397,270,000     

Vay ngaân haøng 3,314,000,000             4,187,000,000      

 +  Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån Chi nhaùnh Ñaø Naüng 914,000,000               1,187,000,000     

 + Ngaân haøng TMCP Nam AÙ Chi nhaùnh Ñaø Naüng 2,400,000,000            3,000,000,000     

Vay ñoái töôïng khaùc (vay CBCNV) 1,980,900,000             2,210,270,000      

Nôï daøi haïn -                             -                      

Coäng 5,294,900,000           6,397,270,000     

Thuyeát minh caùc khoaûn nôï vay ngaân haøng

Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån Chi nhaùnh Ñaø Naüng goàm coù caùc hôïp ñoàng vay sau:

Soá hôïp ñoàng Ngaøy hôïp ñoàng Ngaøy ñaùo haïn Laõi suaát

Hình thöùc ñaûm 

baûo

01/09 22/01/2009 23/01/2014

Thay ñoåi theo töøng 

thôøi kyø

Theá chaáp quyeàn 

söû duïng ñaát 76 

Baïch Ñaèng

Ngaân haøng TMCP Nam AÙ Chi nhaùnh Ñaø Naüng goàm coù caùc hôïp ñoàng vay sau:

Soá hôïp ñoàng Ngaøy hôïp ñoàng Ngaøy ñaùo haïn Laõi suaát

Hình thöùc ñaûm 

baûo

150/2009 25/07/2009 05/08/2014

0,875%/thaùng (3 

thaùng ñaàu)

Theá chaáp quyeàn 

söû duïng ñaát Nhaø 

saùch Caåm Leä

13. Voán chuû sôû höõu

a. Baûng ñoái chieáu bieán ñoäng cuûa Voán chuû sôû höõu (xem trang soá 25)
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COÂNG TY COÅ PHAÀN SAÙCH VAØ THIEÁT BÒ TRÖÔØNG HOÏC ÑAØ NAÜNG Maãu soá B 09 - DN

THUYEÁT MINH BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH

Naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010 Ñôn vò tính: Ñoàng Vieät Nam

b. Chi tieát voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu

Tyû leä voán goùp 31/12/2010 01/01/2010

Voán goùp cuûa Nhaø nöôùc 37% 11,152,800,000           11,152,800,000    

Voán goùp cuûa caùc ñoái töôïng khaùc 63% 18,847,200,000           18,847,200,000    

Coäng 100% 30,000,000,000          30,000,000,000   

c. Caùc giao dòch veà voán vôùi caùc chuû sôû höõu 

 Naêm 2010  Naêm 2009 

vaø phaân phoái coå töùc, chia lôïi nhuaän

Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu

Voán goùp ñaàu naêm 30,000,000,000          20,000,000,000   

Voán goùp taêng trong naêm -                              10,000,000,000   

Voán goùp giaûm trong naêm -                              -                       

Voán goùp cuoái naêm 30,000,000,000          30,000,000,000   

Coå töùc, lôïi nhuaän ñaõ chia 2,795,277,500             2,322,000,000      

ñ. Coå phieáu Naêm 2010 Naêm 2009

Soá löôïng coå phieáu ñaêng kyù phaùt haønh 3,000,000                    3,000,000             

Soá löôïng coå phieáu ñaõ baùn ra coâng chuùng 3,000,000                    3,000,000             

Coå phieáu phoå thoâng 3,000,000                   3,000,000            

Soá löôïng coå phieáu ñang löu haønh 3,000,000                    3,000,000             

Coå phieáu phoå thoâng 3,000,000                   3,000,000            

Coå phieáu öu ñaõi -                              -                       

Meänh giaù coå phieáu ñang löu haønh: ñoàng Vieät Nam/coå phieáu. 10,000                        10,000                 

e. Caùc quyõ cuûa doanh nghieäp 31/12/2010 01/01/2010

Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 3,824,798,341             3,626,201,264      

Quyõ döï phoøng taøi chính 548,267,590                357,843,172         

Quyõ khaùc thuoäc nguoàn voán höõu sôõ höõu -                              -                        

Coäng 4,373,065,931           3,984,044,436     

* Muïc ñích trích laäp vaø söû duïng caùc quyõ cuûa doanh nghieäp

VI. THOÂNG TIN BOÅ SUNG CHO CAÙC KHOAÛN MUÏC TRÌNH BAØY TRONG BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ HÑKD

14. Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï Naêm 2010 Naêm 2009

Doanh thu baùn haøng 75,926,437,037           67,035,786,444    

Doanh thu cung caáp dòch vuï 6,423,623,992             5,156,549,576      

Cheânh leäch doanh thu vaø giaù voán noäi boä

Coäng 82,350,061,029          72,192,336,020   

Quyõ döï phoøng taøi chính ñöôïc trích laäp töø lôïi nhuaän sau thueá cuûa doanh nghieäp vaø ñöôïc söû duïng vaøo xöû lyù khi doanh

nghieäp gaëp ruûi ro veà kinh doanh hoaëc thua loã keùo daøi.

Quyõ ñaàu tö phaùt trieån ñöôïc trích laäp töø lôïi nhuaän sau thueá cuûa doanh nghieäp vaø ñöôïc söû duïng vaøo vieäc ñaàu tö môû

roäng quy moâ saûn xuaát, kinh doanh hoaëc ñaàu tö chieàu saâu cuûa doanh nghieäp.

Caùc thuyeát minh naøy laø boä phaän hôïp thaønh caùc Baùo caùo taøi chính. Trang 20
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15. Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu Naêm 2010 Naêm 2009

Giaûm giaù haøng baùn -                              

Haøng baùn bò traû laïi 44,715,072                 99,869,945           

Coäng 44,715,072                99,869,945          

16. Doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï Naêm 2010 Naêm 2009

Doanh thu thuaàn trao ñoåi saûn phaåm, haøng hoùa 75,881,721,965           66,935,916,499    

Doanh thu thuaàn cung caáp dòch vuï 6,423,623,992             5,156,549,576      

Cheânh leäch doanh thu vaø giaù voán noäi boä

Coäng 82,305,345,957          72,092,466,075   

17. Giaù voán haøng baùn Naêm 2010 Naêm 2009

Giaù voán cuûa haøng hoùa ñaõ baùn 55,166,689,627           48,273,774,764    

Giaù voán thaønh phaåm ñaõ baùn 5,098,935,375             5,249,067,188      

Giaù voán cuûa dòch vuï ñaõ cung caáp 350,067,635                58,928,727           

Caùc khoaûn chi phí vöôït möùc bình thöôøng 153,823,576                191,732,226         

Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho

Coäng 60,769,516,213          53,773,502,905   

18. Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính Naêm 2010 Naêm 2009

Laõi tieàn göûi, tieàn cho vay 132,766,005                98,379,342           

Laõi ñaàu tö traùi phieáu, kyø phieáu, tín phieáu 28,510                         43,000                  

Laõi baùn haøng traû chaäm 73,841,457                  291,363,628         

Coäng 206,635,972              389,785,970        

19. Chi phí taøi chính Naêm 2010 Naêm 2009

Laõi tieàn vay 761,014,600                477,598,529         

Chieát khaáu thanh toaùn, laõi baùn haøng traû chaäm 33,515,823                  36,461,982           

Loã cheânh leäch tyû giaù ñaõ thöïc hieän 45,982,327                  108,471,970         

Chi phí taøi chính khaùc 1,910,669                    133,938                

Coäng 842,423,419              622,666,419        

20. Thu nhaäp khaùc Naêm 2010 Naêm 2009

Thu thanh lyù TSCÑ, vaät tö haøng hoaù 212,355,024                572,316,564         

Thu nhaäp hoa hoàng vieãn thoâng 31,374,583                  

Cheânh leäch coâng nôï 5,003,449                    14,775,081           

Thu tieàn quaûng caùo 18,341,818                  

Thu nhaäp khaùc 15,894,247                  92,054,978           

Coäng 282,969,121              679,146,623        
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21. Chi phí khaùc Naêm 2010 Naêm 2009

Tieàn thueâ ñaát vaø phí söû duïng haï taàng Khu Coâng nghieäp Hoaø Caàm -                              42,155,425           

Thanh lyù 487,667,052                64,547,289           

Cheânh leäch coâng nôï 51,551                         2,983,346             

Chi phí ñaêng thoâng baùo nieâm yeát 25,303,332                  111,583,500         

Chi phí khaùc 11,662,105                  57,269,838           

Coäng 524,684,040              278,539,398        

22. Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hieän haønh Naêm 2010 Naêm 2009

1. Toång lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá 4,670,858,429           4,733,101,041     

29,413,440                146,171,450        

  -  Caùc khoaûn ñieàu chænh taêng 29,413,440                  163,751,658         

+ Tieàn thueâ ñaát cho KCN Hoaø Caàm -                              42,155,425           

+ Phí tö vaán phaùt haønh taêng voán ñieàu leä, nieâm yeát chöùng khoaùn 13,333,333                  94,500,000           

+ Phí ñaêng thoâng baùo chi traû coå töùc, choát danh saùch coå ñoâng 5,000,000                    26,072,726           

+ Hoïp coå ñoâng thoâng baùo leân saøn 4,099,000                    -                        

+ Chi phí khaùc 6,981,107                    1,023,507             

  -  Caùc khoaûn ñieàu chænh giaûm -                              (17,580,208)          

+ Laõi goùp voán in lòch -                              (17,580,208)          

3. Thu nhaäp chòu thueá naêm hieän haønh ( 1+2) 4,700,271,869           4,879,272,491     

4. Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hieän haønh 1,175,067,970           1,219,818,123     

5. Giaûm 30% thueá TNDN naêm 2009 theo TT 03/BTC (365,945,436)       

6. Toång chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp naêm hieän haønh 1,175,067,970           853,872,687        

23. Chi phí saûn xuaát, kinh doanh theo yeáu toá Naêm 2010 Naêm 2009

Chi phí nguyeân lieäu, vaät lieäu 3,414,175,011             3,384,554,868      

Chi phí nhaân coâng 8,531,773,731             7,178,869,653      

Chi phí khaáu hao taøi saûn coá ñònh 3,255,486,634             2,553,175,536      

Chi phí dòch vuï mua ngoaøi 4,214,447,342             4,120,574,454      

Chi phí khaùc baèng tieàn 1,751,955,606             1,732,813,511      

Coäng 21,167,838,324          18,969,988,022   

24. Laõi cô baûn treân coå phieáu Naêm 2010 Naêm 2009

Lôïi nhuaän keá toaùn sau thueá thu nhaäp doanh nghieäp 3,495,790,459           3,879,228,354     

-                             -                      

3,495,790,459           3,879,228,354     

Coå phieáu coå ñoâng ñang löu haønh bình quaân trong kyø 3,000,000                    2,707,068             

1,165                         1,433                   

2. Caùc khoaûn ñieàu chænh taêng, giaûm lôïi nhuaän keá toaùn ñeå xaùc ñònh thu 

nhaäp chòu thueá thu nhaäp doanh nghieäp:

Caùc khoaûn ñieàu chænh taêng hoaëc giaûm 

Laõi cô baûn treân coå phieáu

 ngaøy 13/01/2009

Lôïi nhuaän hoaëc loã phaân boå cho coå ñoâng 

sôû höõu coå phieáu phoå thoâng.
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VIII. NHÖÕNG THOÂNG TIN KHAÙC

5. Thoâng tin so saùnh

Coâng Ty ñaõ trình baøy laïi khoaûn muïc sau treân Baûng caân ñoái keá toaùn.

Maõ

BCÑKT taïi ngaøy 

01/01/2010

BCÑKT taïi ngaøy 

31/12/2009

Cheânh leäch

I. Nôï ngaén haïn 310              161,525,938                                -            161,525,938 

 Quyõ khen thöôûng vaø 

phuùc lôïi 323 161,525,938             161,525,938         

430                161,525,938        (161,525,938)

 Quyõ khen thöôûng vaø 

phuùc lôïi 
431

161,525,938                (161,525,938)        

 II. Nguoàn kinh phí, quyõ 

khaùc 

Moät soá chæ tieâu ñaàu kyø treân Baùo caùo taøi chính cuûa kyø keá toaùn töø ngaøy 01/01/2010 ñeán ngaøy 31/12/2010, ñöôïc trình baøy

laïi cho phuø hôïp vôùi caùch trình baøy cuûa kyø keá toaùn hieän haønh theo Thoâng tö 244/2009/TT-BTC ngaøy 31/12/2009.

Giaùm ñoác

Ñaø Naüng, ngaøy 28 thaùng 02 naêm 2011

Khoaûn muïc

Ngöôøi laäp bieåu                          Keá toaùn tröôûng

Phaïm Mai Anh                                Leâ Maïnh Nguyeãn Vaên Caàn
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5. Taøi saûn coá ñònh höõu hình

Khoaûn muïc

Nhaø cöûa, 

vaät kieán truùc

Maùy moùc 

thieát bò

Phöông tieän 

vaän taûi

Thieát bò quaûn lyù

 Toång coäng 

Nguyeân giaù 

Soá dö ñaàu naêm                   26,451,633,451                     7,587,508,484                     4,498,015,701                        371,368,705 38,908,526,341               

Mua trong naêm 68,108,182                       170,493,121                     78,104,762                       316,706,065                    

ÑT XDCB h.thaønh                    4,154,548,182 4,154,548,182                 

Thanh lyù, nhöôïng baùn 85,103,897                       11,354,364                       96,458,261                      

Giaûm khaùc                    1,454,820,445 1,454,820,445                 

Soá dö cuoái naêm                   29,151,361,188                     7,570,512,769                     4,668,508,822                        438,119,103 41,828,501,882               

Giaù trò hao moøn luõy keá 

Soá dö ñaàu naêm 5,995,390,278                   4,490,568,162                   1,048,444,703                   247,082,645                      11,781,485,788               

Khaáu hao trong naêm 1,713,014,907                  836,545,609                     644,211,458                     61,714,660                       3,255,486,634                 

Thanh lyù, nhöôïng baùn 85,103,897                       11,354,364                       96,458,261                      

Giaûm khaùc -                                   

Soá dö cuoái naêm 7,708,405,185                   5,242,009,874                   1,692,656,161                   297,442,941                      14,940,514,161               

Giaù trò coøn laïi

Soá dö ñaàu naêm 20,456,243,173                 3,096,940,322                   3,449,570,998                   124,286,060                      27,127,040,553               

Soá dö cuoái naêm 21,442,956,003                 2,328,502,895                   2,975,852,661                   140,676,162                      26,887,987,721               

5,040,632,100                   

* Caùc cam keát veà vieäc mua, baùn taøi saûn coá ñònh höõu hình coù giaù trò lôùn trong töông lai:khoâng

* Caùc thay ñoåi khaùc veà Taøi saûn coá ñònh höõu hình: khoâng

* Giaù trò coøn laïi cuûa TSCÑHH ñaõ duøng ñeå theá chaáp, caàm coá ñaûm baûo caùc khoaûn vay:  khoâng

* Nguyeân giaù taøi saûn coá ñònh cuoái naêm chôø thanh lyù: khoâng

* Nguyeân giaù taøi saûn coá ñònh cuoái naêm ñaõ khaáu hao heát nhöng vaãn coøn söû duïng: 
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13.13.13.13. Voán chuû sôû höõuVoán chuû sôû höõuVoán chuû sôû höõuVoán chuû sôû höõu

a. Baûng ñoái chieáu bieán ñoäng cuûa Voán chuû sôû höõu a. Baûng ñoái chieáu bieán ñoäng cuûa Voán chuû sôû höõu a. Baûng ñoái chieáu bieán ñoäng cuûa Voán chuû sôû höõu a. Baûng ñoái chieáu bieán ñoäng cuûa Voán chuû sôû höõu 

 Voán goùp   Voán goùp   Voán goùp   Voán goùp  
 Thaëng dö voán  Thaëng dö voán  Thaëng dö voán  Thaëng dö voán 

coå phaàn coå phaàn coå phaàn coå phaàn 
 Cheânh leäch tyû  Cheânh leäch tyû  Cheânh leäch tyû  Cheânh leäch tyû 
giaù hoái ñoaùi giaù hoái ñoaùi giaù hoái ñoaùi giaù hoái ñoaùi 

 Quyõ ñaàu tö  Quyõ ñaàu tö  Quyõ ñaàu tö  Quyõ ñaàu tö 
phaùt trieån phaùt trieån phaùt trieån phaùt trieån 

 Quyõ döï phoøng taøi  Quyõ döï phoøng taøi  Quyõ döï phoøng taøi  Quyõ döï phoøng taøi 
chính chính chính chính 

 Lôïi nhuaän sau  Lôïi nhuaän sau  Lôïi nhuaän sau  Lôïi nhuaän sau 
thueá chöa phaân thueá chöa phaân thueá chöa phaân thueá chöa phaân 

phoái phoái phoái phoái 
 Coäng  Coäng  Coäng  Coäng 

Soá dö ñaàu naêm tröôùcSoá dö ñaàu naêm tröôùcSoá dö ñaàu naêm tröôùcSoá dö ñaàu naêm tröôùc 20,000,000,00020,000,000,00020,000,000,00020,000,000,000                    2,707,300,0002,707,300,0002,707,300,0002,707,300,000                        ----                                                                                                        2,815,513,3512,815,513,3512,815,513,3512,815,513,351                        238,048,643238,048,643238,048,643238,048,643                                        1,195,890,5801,195,890,5801,195,890,5801,195,890,580                            26,956,752,57426,956,752,57426,956,752,57426,956,752,574                    
Taêng voán trong naêm 10,000,000,000       10,000,000,000       
Laõi trong naêm 3,879,228,354         3,879,228,354         
Phaân phoái lôïi nhuaän 119,794,529           119,794,529             (239,589,058)           -                                
Taêng khaùc 106,466,945          690,893,384             797,360,329             

690,893,384           (690,893,384)           -                                
Chia coå töùc (2,322,000,000)        (2,322,000,000)        
Chi thuø lao, trích quyõ KT, PL (210,041,522)           (210,041,522)           
Soá dö cuoái naêm tröôùcSoá dö cuoái naêm tröôùcSoá dö cuoái naêm tröôùcSoá dö cuoái naêm tröôùc 30,000,000,00030,000,000,00030,000,000,00030,000,000,000                    2,707,300,0002,707,300,0002,707,300,0002,707,300,000                        106,466,945106,466,945106,466,945106,466,945                                3,626,201,2643,626,201,2643,626,201,2643,626,201,264                        357,843,172357,843,172357,843,172357,843,172                                        2,303,488,3542,303,488,3542,303,488,3542,303,488,354                            39,101,299,73539,101,299,73539,101,299,73539,101,299,735                    
Soá dö ñaàu naêm naySoá dö ñaàu naêm naySoá dö ñaàu naêm naySoá dö ñaàu naêm nay 30,000,000,00030,000,000,00030,000,000,00030,000,000,000                    2,707,300,0002,707,300,0002,707,300,0002,707,300,000                        106,466,945106,466,945106,466,945106,466,945                                3,626,201,2643,626,201,2643,626,201,2643,626,201,264                        357,843,172357,843,172357,843,172357,843,172                                        2,303,488,3542,303,488,3542,303,488,3542,303,488,354                            39,101,299,73539,101,299,73539,101,299,73539,101,299,735                    
Taêng voán trong naêm -                                
Laõi trong naêm 3,495,790,459         3,495,790,459         
Phaân phoái lôïi nhuaän 198,597,077           190,424,418             (389,021,495)           -                                
Chia coå töùc (3,360,000,000)        (3,360,000,000)        
Chi thuø lao, trích quyõ KT, PL (276,826,859)           (276,826,859)           

(106,466,945)        (106,466,945)           
Soá dö cuoái naêm naySoá dö cuoái naêm naySoá dö cuoái naêm naySoá dö cuoái naêm nay 30,000,000,00030,000,000,00030,000,000,00030,000,000,000                    2,707,300,0002,707,300,0002,707,300,0002,707,300,000                        ----                                                                                                        3,824,798,3413,824,798,3413,824,798,3413,824,798,341                        548,267,590548,267,590548,267,590548,267,590                                        1,773,430,4591,773,430,4591,773,430,4591,773,430,459                            38,853,796,39038,853,796,39038,853,796,39038,853,796,390                    

Khoaûn muïcKhoaûn muïcKhoaûn muïcKhoaûn muïc

Trích quyõ do lôïi nhuaän taêng theo bieân 
baûn thanh tra

Keát chuyeån cheânh leäch tyû giaù do ñaùnh 
giaù laïi soá dö ngoaïi teä cuoái kyø 

Caùc thuyeát minh naøy laø boä phaän hôïp thaønh caùc Baùo caùo taøi chính Trang  25


	2010
	Bao cao ket qua kinh doanh 2010 da kiem toan.pdf
	2010

	Bao cao luu chuyen tien te 2010 da kiem toan.pdf
	quy 4 2010


