
Đơn vị tính: VND

Mã số
Thuyết
minh 30/09/2010 01/01/2010

100 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 34,463,937,524              29,701,365,985             
(100)=110+120+130+140+150

110 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1,459,054,248              1,699,052,474               
111 1. Tiền 1 1,459,054,248                1,699,052,474                
112 2. Các khoản tương đương tiền -                                  -                                  
120 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn -                                 -                                 
121 1. Đầu tư ngắn hạn -                                  -                                  
129 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) -                                  -                                  
130 III. Các khoản phải thu ngắn hạn 8,863,648,632              11,027,129,891            
131 1. Phải thu khách hàng 5,182,242,473                5,981,038,482                
132 2. Trả trước cho người bán 4,106,701,393                5,678,167,664                
133 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn -                                  -                                  
134 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD -                                  -                                  
135 5. Các khoản phải thu khác 2 1,867,238,472                1,660,457,451                
139 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) (2,292,533,706)               (2,292,533,706)              
140 IV. Hàng tồn kho 22,978,136,669            15,951,219,814            
141 1. Hàng tồn kho 3 23,272,316,521              16,245,399,666             
149 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) (294,179,852)                  (294,179,852)                 
150 V. Tài sản ngắn hạn khác 1,163,097,975              1,023,963,806               
151 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 138,382,183                   -                                  
152 2. Thuế GTGT được khấu trừ 39,652,203                     39,906,749                     
154 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 4 -                                  -                                  
158 4. Tài sản ngắn hạn khác 985,063,589                   984,057,057                   
200 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 25,481,147,260            16,909,188,777            
210 I. Các khoản phải thu dài hạn -                                 -                                 
211 1. Phải thu dài hạn của khách hàng -                                  -                                  
212 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc -                                  -                                  
213 3. Phải thu dài hạn nội bộ -                                  -                                  
218 4. Phải thu dài hạn khác -                                  -                                  
219 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) -                                  -                                  
220 II. Tài sản cố định 24,562,718,681            16,894,860,777            
221 1. Tài sản cố định hữu hình 5 21,907,687,804              14,131,906,887             
222  - Nguyên giá 44,781,260,813              33,820,881,859             
223  - Giá trị hao mòn lũy kế (*) (21,150,953,714)             (19,688,974,972)            
224 2. Tài sản cố định thuê tài chính 6 342,439,879                   386,842,810                   
225  - Nguyên giá 592,039,090                   592,039,090                   
226  - Giá trị hao mòn lũy kế (*) (249,599,211)                  (205,196,280)                 
227 3. Tài sản cố định vô hình 7 1,518,342,742                1,679,057,029                
228  - Nguyên giá 3,012,000,000                3,000,000,000                
229  - Giá trị hao mòn lũy kế (*) (1,493,657,258)               (1,320,942,971)              
230 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 8 794,248,256                   697,054,051                   
240 III. Bất động sản đầu tư -                                 -                                 
241  - Nguyên giá -                                  -                                  
242  - Giá trị hao mòn lũy kế (*) -                                  -                                  
250 IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn -                                 -                                 
251 1. Đầu tư vào công ty con -                                  -                                  
252 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh -                                  -                                  
258 3. Đầu tư dài hạn khác -                                  -                                  
259 4. Dự phòng giảm giá đầu tư TC dài hạn (*) -                                  -                                  
260 V. Tài sản dài hạn khác 918,428,579                 14,328,000                    
261 1. Chi phí trả trước dài hạn 9 918,428,579                   -                                  
262 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 10 14,328,000                     
268 3. Tài sản dài hạn khác -                                  -                                  
270     TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) 59,945,084,784            46,610,554,762            

TÀI SẢN 

Mẫu số B 01a - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA BÁ HIẾN
Địa chỉ: Xã Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc 

Quý 3 năm 2010

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)



Mã số
Thuyết
minh 30/09/2010 01/01/2010

300 A. NỢ PHẢI TRẢ 43,277,738,771              27,834,318,791             
310 I. Nợ ngắn hạn 33,425,310,933              23,588,687,399             
311 1. Vay và nợ ngắn hạn 11 19,199,094,295              15,634,512,419             
312 2. Phải trả người bán 5,407,043,610                1,614,822,433                
313 3. Người mua trả tiền trước 816,307,470                   1,617,658,553                
314 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 12 1,174,439,891                1,389,198,694                
315 5. Phải trả người lao động 2,142,027,853                1,752,973,307                
316 6. Chi phí phải trả 13 405,706,931                   1,508,378,245                
317 7. Phải trả nội bộ 328,072,838                   177,092,530                   
318 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD -                                  -                                  
319 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 14 4,011,773,552                543,592,721                   
320 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn -                                  -                                  
323 11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (59,155,507)                    (649,541,503)                 
330 II. Nợ dài hạn 9,852,427,838                4,245,631,392                
331 1. Phải trả dài hạn người bán -                                  -                                  
332 2. Phải trả dài hạn nội bộ -                                  -                                  
333 3. Phải trả dài hạn khác -                                  -                                  
334 4. Vay và nợ dài hạn 15 9,701,219,899                3,993,491,967                
335 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả -                                  -                                  
336 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 151,207,939                   252,139,425                   
337 7. Dự phòng phải trả dài hạn -                                  -                                  
338 8. Doanh thu chưa thực hiện -                                  -                                  
339 9.Quỹ phát triển khoa học và công nghệ -                                  -                                  
400 B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 16,667,346,013              18,776,235,971             
410 I. Vốn chủ sở hữu 16 16,667,346,013              18,776,235,971             
411 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 10,000,130,000              10,000,130,000             
412 2. Thặng dư vốn cổ phần -                                  -                                  
413 3. Vốn khác của chủ sở hữu 1,239,773,265                658,632,269                   
414 4. Cổ phiếu quỹ (*) (280,000,000)                  (280,000,000)                 
415 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản -                                  -                                  
416 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái -                                  -                                  
417 7. Quỹ đầu tư phát triển 4,100,673,526                2,442,770,686                
418 8. Quỹ dự phòng tài chính 443,435,260                   443,435,260                   
419 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu -                                  -                                  
420 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1,163,333,962                5,511,267,756                
421 11. Nguồn vốn đầu tư XDCB -                                  -                                  
422 12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp -                                  -                                  
430 II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác -                                  -                                  
432 1. Nguồn kinh phí -                                  -                                  
433 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ -                                  -                                  
440    TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400) 59,945,084,784              46,610,554,762             

Bá Hiến, ngày 15 tháng 10 năm 2010

Lê Văn Kế

NGUỒN VỐN

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc

Nguyễn Tuân Đỗ Thị Xuân Hòa

Ghi chú: Các chỉ tiêu có số liệu âm được ghi trong ngoặc đơn ( )



Mã số
Thuyết
minh 30/06/2010 01/01/2010

001 1. Tài sản thuê ngoài -                                  -                                  
002 2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công -                                  -                                  
003 3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi -                                  -                                  
004 4. Nợ khó đòi đã xử lý -                                  -                                  
005 5. Vật tư thu hồi -                                  -                                  
007 6. Ngoại tệ các loại -                                  -                                  
008 7. Dự toán chi sự nghiệp, dự toán -                                  -                                  
009 8. Nguồn vốn khấu hao cơ bản -                                  -                                  

Lê Văn KếĐỗ Thị Xuân HòaNguyễn Tuân

Ghi chú: Các chỉ tiêu có số liệu âm được ghi trong ngoặc đơn ( )

Bá Hiến, ngày 15 tháng 10 năm 2010
Giám đốcNgười lập biểu Kế toán trưởng

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2010

CHỈ TIÊU

Quý 3 năm 2010
CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA BÁ HIẾN
Địa chỉ: Xã Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc 

Đơn vị tính: VND

Năm
nay 

Năm
trước 

Năm
nay

Năm
trước

01 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 17 15,198,048,079   15,390,406,488   42,596,924,556   50,154,931,333   

02 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 17 -                       -                       -                           -                           

10 3. Doanh thu thuần về BH và cung cấp dịch 18 15,198,048,079   15,390,406,488   42,596,924,556   50,154,931,333   

11 4. Giá vốn hàng bán 19 11,211,861,210   10,955,397,532   32,048,714,940   34,187,135,427   
20 5. Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp dịch vụ 3,986,186,869     4,435,008,956     10,548,209,616   15,967,795,906   

21 6. Doanh thu hoạt động tài chính 20 3,666,018            8,811,962            90,196,685          16,797,382          
22 7. Chi phí tài chính 21 951,535,629        170,910,400        2,374,848,633     700,597,027        
23  - Trong đó : Chi phí lãi vay 951,535,629        170,910,400        2,374,848,633    700,597,027       
24 8. Chi phí bán hàng 1,028,929,271     1,208,563,435     2,873,536,043     3,078,986,531     
25 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 1,480,793,523     1,353,926,197     4,234,394,096     3,726,482,200     

30 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 528,594,464        1,710,420,886     1,155,627,529     8,478,527,530     

31 11. Thu nhập khác 128,106,000        92,264,680          430,474,753        132,139,680        
32 12. Chi phí khác -                       -                       -                           -                           

40 13. Lợi nhuận khác 128,106,000        92,264,680          430,474,753        132,139,680        

50 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 656,700,464        1,802,685,566     1,586,102,282     8,610,667,210     

51 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 22 164,175,116        158,351,859        422,768,320        1,009,349,569     
52 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại -                       -                       -                           -                           

60 17. Lợi nhuận sau thuế TNDN 492,525,348        1,644,333,707     1,163,333,962     7,601,317,641     

70 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)

Quý 3 năm 2010

Mã 
số

Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

Mẫu số B 02a - DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

Luỹ kế từ đầu năm
đến cuối quý nàyQuý 3Thuyết 

minhCHỈ TIÊU

Nguyễn Tuân Đỗ Thị Xuân Hòa

Bá Hiến, ngày  15  tháng  10 năm 2010 
Người lập biểu                  Giám đốc

Lê Văn Kế

Kế toán trưởng



C«ng ty CP VIGLACERA B¸ HiÕn 

§¬n vÞ tÝnh: ®ång

Kú nµy Kú tr−íc

1 2 3 4 5

I. L−u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng SX-KD                                                                                

1.Lîi nhuËn tr−íc thuÕ                                                                                          01           1,586,102,282            8,610,667,210          

2. §iÒu chØnh cho c¸c kho¶n                                                                                                    

  - KhÊu hao TSC§                                                                                                   02           1,642,799,559            1,681,168,088          

  - C¸c kho¶n dù phßng                                                                                            03           

  - L·i lç chªnh lÖch tû gi¸ ho¸i ®o¸i ch−a thùc hiÖn                                               04           

  - L·i, lç tõ ho¹t ®éng ®Çu t−                                                                                   05           

  - Chi phÝ l·i vay                                                                                                      06           2,373,216,633            700,597,027             

3.Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh tr−íc thay ®æi  vèn l−u ®éng                 08           5,602,118,474            10,992,432,325       

  - T¨ng, gi¶m c¸c kho¶n ph¶i thu                                                                            09           3,382,513                   (525,575,510)           

  - T¨ng, gi¶m hµng tån kho                                                                                     10           (7,026,916,855)           1,788,221,594          

  - T¨ng, gi¶m c¸c kho¶n ph¶i tr¶ (kh«ng kÓ l·i vay ph¶i tr¶, thuÕ thu nhËp
ph¶i nép)                                           11           8,750,843,988            (6,124,244,827)        

  - T¨ng gi¶m chi phÝ tr¶ tr−íc                                                                                  12           (1,056,810,762)           (37,407,273)             

  - TiÒn l·i vay ®· tr¶                                                                                                13           (2,375,171,633)           (700,597,027)           

  - ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®· nép                                                                    14           (400,000,000)              (815,422,343)           

  -TiÒn thu kh¸c tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh                                                  15           39,600,000                 44,200,000               

  -TiÒn chi kh¸c tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh                                                  16           (198,270,000)              (313,632,000)           

L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh                                20           3,338,775,725            4,307,974,939          

II. L−u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng ®Çu t−                                                                                

  1. TiÒn chi mua s¾m, x©y dùng TSC§ vµ c¸c tµi s¶n dµi h¹n kh¸c                        21           (7,408,500)                  (20,300,000)             

  2. TiÒn thu tõ thanh lý, nh−îng b¸n TSC§ vµ c¸c TS dµi h¹n kh¸c                       22           

  3. TiÒn chi cho vay, mua c¸c c«ng cô nî cña ®¬n vÞ kh¸c                                     23           

  4.TiÒn thu håi cho vay, b¸n l¹i c¸c c«ng cô nî cña ®¬n vÞ kh¸c                            24           

  5. TiÒn chi ®Çu t− gãp vèn vµo ®¬n vÞ kh¸c                                                            25           

  6. TiÒn thu håi ®Çu t− gãp vèn vµo ®¬n vÞ kh¸c                                                     26           

  7. TiÒn thu l·i cho vay, cæ tøc vµ lîi nhuËn ®−îc chia                                           27           

L−u chuyÓn tiÒn  thuÇn tõ ho¹t ®éng ®Çu t−                                                       30           (7,408,500)                  (20,300,000)             

III. L−u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh                                                                           

  1.TiÒn thu tõ ph¸t hµnh cæ phiÕu, nhËn vèn gãp cña chñ së h÷u                           31           

  2. TiÒn chi tr¶ vèn gãp cho c¸c CSH, mua l¹i c/phiÕu ®· p/hµnh                           32           

  3.  TiÒn vay ng¾n h¹n, dµi h¹n nhËn ®−îc                                                              33           40,511,916,997          32,757,724,525       

  4. TiÒn chi tr¶ nî gèc vay                                                                                       34           (31,239,607,189)         (32,617,559,467)      

  5. TiÒn chi tr¶ nî thuª tµi chÝnh                                                                             35           

B¸o c¸o l−u chuyÓn tiÒn tÖ gi÷a niªn ®é

ChØ tiªu M·
sè

ThuyÕt
minh

Luü kÕ tõ ®Çu n¨m ®Õn cuèi quý nµy

Tõ ngµy: 01/01/2010 ®Õn ngµy: 30/09/2010

MÉu sè B 03a - DN

(Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC

Ngµy 20/03/2006 cña Bé tr−ëng BTC)



Kú nµy Kú tr−íc

1 2 3 4 5

ChØ tiªu M·
sè

ThuyÕt
minh

Luü kÕ tõ ®Çu n¨m ®Õn cuèi quý nµy

  6. Cæ tøc, lîi nhuËn ®· tr¶ cho chñ së h÷u                                                             36           

L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh                                                    40           9,272,309,808            140,165,058             

L−u chuyÓn tiÒn thuÇn trong kú ( 20+30+40)                                                      50           12,603,677,033          4,427,839,997          

TiÒn vµ t−¬ng ®−¬ng tiÒn ®Çu kú                                                                          60           1,699,052,474            2,797,481,002          

¶nh h−ëng cña thay ®æi tû gi¸ ho¸i ®o¸i quy ®æi ngo¹i tÖ                                  61           

TiÒn vµ t−¬ng ®−¬ng tiÒn cuèi kú (50+60+61)                                                     70 31 1,459,054,248            1,768,824,191          

Ng−êi lËp biÓu                                              KÕ to¸n tr−ëng 
    (Ký, hä tªn)                                                      (Ký, hä tªn)

                                                                         §ç ThÞ Xu©n Hoµ

gi¸m ®èc

Lª V¨n KÕ

(Ký, hä tªn, ®ãng dÊu)

Ngµy…….th¸ng…….n¨m…….



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA BÁ HIẾN
Địa chỉ: Xã Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc 

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BCĐKT VÀ BÁO CÁO KQHĐKD

Đơn vị tính: VND
1 .Tiền

Tiền mặt tại quỹ
Tiền gửi ngân hàng 
Tiền đang chuyển
Cộng

2 .Các khoản phải thu ngắn hạn khác

Phải thu về cổ phần hóa
Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia
Phải thu khác
Phải thu người lao động 
Phải trả, phải nộp khác 
Cộng

3 .Hàng tồn kho

Hàng mua đang đi đường
Nguyên liệu, vật liệu
Công cụ, dụng cụ
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
Thành phẩm
Hàng hóa
Hàng gửi đi bán
Hàng hóa kho bảo thuế
Hàng hoá bất động sản
Cộng giá gốc của hàng tồn kho
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho

4 .Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

Thuế Giá trị gia tăng
Thuế Tiêu thụ đặc biệt
Thuế Xuất nhập khẩu
Thuế Thu nhập doanh nghiệp
Thuế Thu nhập cá nhân
Thuế Tài nguyên
Thuế nhà đất, tiền thu đất
Các loại thuế khác
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
Cộng

5 .Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

1. Số dư đầu kỳ
2. Số tăng trong kỳ
 -  Mua sắm mới
 -  Xây dựng mới
 -  Tăng khác
3. Số giảm trong kỳ

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

Quý 3 năm 2010

- - - -

4,135,734,105 
- 

1,770,915,696 2,066,636,591 298,181,818 -

4,153,006,832 
17,272,727 17,272,727 

1,770,915,696 2,066,636,591 298,181,818 17,272,727

I. Nguyên giá TSCĐ
16,948,056,516 19,613,204,188 3,608,742,442 458,250,835 40,628,253,981 

Thiết bị, Cộngvật kiến trúc thiết bị vận tải dụng cụ QLKhoản mục Nhà cửa Máy móc Phương tiện

496,566,635                       14,328,000                          

3,000,000                           
-                                          -                                           

-                                          -                                           
-                                          -                                           

-                                          -                                           
-                                          14,328,000                          

-                                          -                                           
-                                          -                                           

30/09/2010 01/01/2010
493,566,635                       -                                           

22,978,136,669                  15,951,219,814                   

23,272,316,521                  16,245,399,666                   
(294,179,852)                      (294,179,852)                       

-                                          -                                           
-                                          -                                           

129,985,975                       129,985,975                        
-                                          -                                           

2,815,490,511                    2,308,223,990                     
3,358,102,205                    2,395,693,829                     

16,902,907,734                  11,360,936,947                   
65,830,096                         50,558,925                          

30/09/2010 01/01/2010
-                                          -                                           

150,976,520                       150,976,520                        
2,018,214,992                    1,660,457,451                     

1,867,238,472                    1,509,480,931                     
-                                          -                                           

-                                          -                                           
-                                          -                                           

30/09/2010 01/01/2010

-                                          -                                           
1,459,054,248                    1,699,052,474                     

672,183,092                       290,996,820                        
786,871,156                       1,408,055,654                     

Mẫu số B 01a - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

30/09/2010 01/01/2010



 - Thanh lý
 - Giảm khác
4. Số dư cuối kỳ

1. Số dư đầu kỳ
2. Khấu hao trong kỳ
3. Giảm trong kỳ
 - Thanh lý
 - Giảm khác
4. Số dư cuối kỳ

1. Tại ngày đầu kỳ
2. Tại ngày cuối kỳ

Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố vay vốn
Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết còn sử dụng
Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý
Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện
Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

6 .Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

1. Số dư đầu kỳ
2. Số tăng trong kỳ
 - Thuê TC trong kỳ
 - Mua lại TSCĐ thuê
3. Trả lại TSCĐ thuê
4. Số dư cuối kỳ

1. Số dư đầu kỳ
2. Tăng trong kỳ
 - Khấu hao trong kỳ
 - Thanh lý, nhượng b
3. Giảm trong kỳ
 - Giảm khác
4. Số dư cuối kỳ

1. Tại ngày đầu kỳ
2. Tại ngày cuối kỳ

Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong kỳ
Căn cứ để ghi nhận tiền thuê phát sinh thêm
Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản

7 .Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

1. Số dư đầu kỳ
2. Số tăng trong kỳ
 - Mua
 - Tạo ra từ nội bộ DN
 - Hợp nhất kinh doan
 - Tăng khác
3.  Số giảm trong kỳ
 - T.lý, nhượng bán
4.  Số dư cuối kỳ

1. Số dư đầu kỳ
2. Khấu hao trong kỳ
3.  Giảm trong kỳ
 - Thanh lý - - - - -

53,571,429 
- - - - - 
- - 53,571,429

II. Giá trị hao mòn lũy kế
- - 1,428,085,829 12,000,000 1,440,085,829 

- 
- - 3,000,000,000 12,000,000 3,012,000,000 
- - - -

- 
- - - - - 
- - -

- 
- 

- 
- - - - - 
- - -

I. Nguyên giá TSCĐ
3,000,000,000 12,000,000 3,012,000,000 

Phần mềm Cộngdụng đất bằng sáng chế hàng hóa máy tínhKhoản mục Quyền sử Bản quyền, Nhãn hiệu

342,439,879 - 342,439,879 - -

III. Giá trị còn lại
- 357,240,856 - - 357,240,856 

- 
- 249,599,211 - - 249,599,211 
- - - - 

- 
- - - - - 
- - - - 

14,800,977 
- 14,800,977 - - 14,800,977 
- 14,800,977 - -

592,039,090 
II. Giá trị hao mòn lũy kế

- 234,798,234 - - 234,798,234 

- 592,039,090 - -

- 
- - - - - 

- 
- - - - - 
- - - -

khác
I.  Nguyên giá TSCĐ

592,039,090 592,039,090 

Khoản mục Máy móc, Phương tiện Thiết bị, TSCĐ Cộngthiết bị vận tải dụng cụ QL

23,630,307,099 11,623,202,761 9,831,385,831 1,898,697,918 277,020,589

21,150,953,714 
III. Giá trị còn lại

10,138,203,984 7,947,976,545 1,681,566,841 268,999,804 20,036,747,174 

7,095,769,451 11,848,454,948 2,008,226,342 198,502,973

- 
- - - - 
- - - -

559,446,907 
- - - - 

285,916,919 183,227,305 81,050,741 9,251,942

II. Giá trị hao mòn lũy kế
6,809,852,532 11,665,227,643 1,927,175,601 189,251,031 20,591,506,807 

- 
18,718,972,212 21,679,840,779 3,906,924,260 475,523,562 44,781,260,813 

-
- 



 - Giảm khác
4. Số dư cuối kỳ

1. Tại ngày đầu kỳ
2. Tại ngày cuối kỳ

8 .Xây dựng cơ bản dở dang

Chi phí XDCB dở dang
Trong đó, những công trình lớn:
 - Nha tap the 3 tang 
 - Nhà đặt máy phát & đường cấp điện
 - Nhà điều hành
 -Công trình dở dang khác
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ 
Cộng

9 .Chi phí trả trước dài hạn

Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ
Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ
Công cụ dụng cụ dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh
Chi phí trả trước dài hạn khác 
Cộng

11 .Vay và nợ ngắn hạn

Vay ngắn hạn (1)
Nợ dài hạn đến hạn trả (2)
Cộng

(Vay và nợ ngắn hạn - Tiếp theo)

(1) Bao gồm :
Vay ngắn hạn ngân hàng Đầu tư và Phát triển Vĩnh Phúc 
Vay ngắn hạn ngân hàng Công thương Phúc Yên
Cộng 

(2) Bao gồm :
Vay dài hạn đến hạn trả NH Đầu tư và Phát triển Vĩnh Phúc
Vay dài hạn đến hạn trả ngân hàng Công thương Phúc Yên
Cộng 

12 .Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Thuế giá trị gia tăng
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế thu nhập cá nhân
Cộng

13 .Chi phí phải trả

Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép
Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ
Trích trước tiền thuê đất 
Chi phí trích trước khác 
Cộng

14 .Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

Tài sản thừa chờ xử lý
Kinh phí công đoàn
Bảo hiểm xã hội

210,197,499                       224,953,247                        
(226,796,579)                      (73,471,379)                         

30/09/2010 01/01/2010
-                                          -                                           

278,471,732                       610,574,658                        
829,030,321                       1,508,378,245                     

300,000,000                       734,326,922                        
250,558,589                       163,476,665                        

30/09/2010 01/01/2010
-                                          -                                           

1,134,787,688                    1,389,198,694                     
-                                          -                                           

1,174,439,891                    
(39,652,203)                       1,389,198,694                     

230,000,000                       2,670,000,000                     

30/09/2010 01/01/2010

230,000,000                       2,670,000,000                     
-                                          -                                           

5,598,340,659                    7,562,901,517                     
18,969,094,295                  12,964,512,419                   

19,199,094,295                  15,634,512,419                   

13,370,753,636                  5,401,610,902                     

18,969,094,295                  12,964,512,419                   
230,000,000                       2,670,000,000                     

918,428,579                         -                                            

30/09/2010 01/01/2010

-                                            -                                            
399,108,750                         -                                            

-                                            -                                            
519,319,829                         -                                            

30/09/2010 01/01/2010

194,963,688                       582,219,305                        
794,248,256                       697,054,051                        

389,126,368                       31,552,354                          
-                                          

-                                          -                                           

210,158,200                       -                                           
83,282,392                          

1,518,342,742 

30/09/2010 01/01/2010

- - 1,518,342,742 -

1,493,657,258 
III. Giá trị còn lại

- - 1,571,914,171 - 1,571,914,171 

- - 1,481,657,258 12,000,000
- - - - - 



Bảo hiểm y tế
Phải trả về cổ phần hoá
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
Tạm ứng 
Phải thu khác 
Các khoản phải trả, phải nộp khác
Cộng

15 .Vay và nợ dài hạn

Vay dài hạn
Vay ngân hàng (3)
Vay đối tượng khác
Nợ dài hạn
Thuê tài chính
Nợ dài hạn khác
Trái phiếu phát hành
Cộng

(Vay và nợ dài hạn - Tiếp theo)

(3) Bao gồm :
Vay dài hạn ngân hàng Đầu tư và Phát triển Vĩnh Phúc 
Vay dài hạn ngân hàng Công thương Phúc Yên
Cộng 

16 .Vốn chủ sở hữu

a) Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu: xem PL01-kèm theo

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Vốn góp của Nhà nước
Vốn góp của các đối tượng khác
- Do pháp nhân nắm giữ
- Do thể nhân năm giữ
Cộng

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận

Vốn đầu tư của chủ sở hữu
 - Vốn góp đầu năm
 - Vốn góp tăng trong năm
 - Vốn góp giảm trong năm
 - Vốn góp cuối năm

Cổ tức, lợi nhuận đã chia

d)Cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu được phép phát hành
Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ
 - Cổ phiếu thường
 - Cổ phiếu ưu đãi
Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)
 - Cổ phiếu thường
 - Cổ phiếu ưu đãi
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
 - Cổ phiếu thường
 - Cổ phiếu ưu đãi

* Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/1cổ phiếu .

972,013                              972,013                               
-                                          -                                           

-                                          -                                           
972,013                              972,013                               

28,000                                28,000                                 
28,000                                28,000                                 

1,000,013                           1,000,013                            
-                                          -                                           

1,000,013                           1,000,013                            
1,000,013                           1,000,013                            

Từ 01/01/2010 đến 
30/09/2010

Từ 01/01/2009 đến
30/09/2009

-                                          4,360,000,000                     

-                                          -                                           
10,000,130,000                  10,000,130,000                   

10,000,130,000                  9,000,000,000                     
-                                          1,000,130,000                     

Từ 01/01/2010 đến 
30/09/2010

Từ 01/01/2009 đến
30/09/2009

10,000,130,000                  10,000,130,000                   

10,000,130,000   100% 10,000,130,000                   100%
4,900,063,700     4,900,063,700                     

4,900,063,700     49% 4,900,063,700                     49%
5,100,066,300     51% 5,100,066,300                     51%

30/09/2010 % 01/01/2010 %

5,950,000,000                    3,549,912,868                     
9,701,219,899                    3,993,491,967                     

9,701,219,899                    3,993,491,967                     

3,751,219,899                    443,579,099                        

-                                          -                                           
-                                            -                                            

-                                          -                                           
-                                          -                                           

9,701,219,899                    3,993,491,967                     
-                                          -                                           

30/09/2010 01/01/2010
9,701,219,899                    3,993,491,967                     

341,791,188                       543,592,721                        

72,897,250                          
32,454,000                         119,012,603                        

-                                          -                                           
325,936,268                       200,201,000                        

-                                          -                                           
-                                          -                                           



17 .Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Doanh thu bán hàng
Doanh thu cung cấp dịch vụ
Doanh thu xây dựng
Cộng

18 .Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

Doanh thu thuần sản phẩm, hàng hoá
Doanh thu thuần dịch vụ
Doanh thu thuần về xây dựng
Cộng

19 .Giá vốn hàng bán

Giá vốn của hàng hoá đã bán
Giá vốn của thành phẩm đã bán
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp
Cộng

20 .Doanh thu hoạt động tài chính

Lãi tiền gửi, tiền cho vay
Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu
Cổ tức, lợi nhuận được chia
Cộng

21 .Chi phí tài chính

Lãi tiền vay
Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm
Chi phí tài chính khác
Cộng

22 .Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 06 tháng đầu năm 2010

Thuế TNDN phải nộp quý 3 năm 2010

2 .Số liệu so sánh

Nguyễn Tuân Đỗ Thị Xuân Hòa Lê Văn Kế

Số liệu đầu năm là số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán ASNAF 
Việt Nam.

Vĩnh phúc, ngày 15 tháng 10 năm 2010
Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc

Thuế suất thuế TNDN 25% 5
164,175,116                       6=4x5

Các khoản điều chỉnh giảm -                                          3
Tổng thu nhập chịu thuế TNDN 6 tháng đầu năm 2010 656,700,464                       4=1+2-3

656,700,464                       1
Các khoản điều chỉnh tăng (chi phí không hợp lý, hợp -                                          2

2,374,848,633                    700,597,027                        

 Từ 01/07/2010 đến
30/09/2010 Diễn giải 

1,632,000                           -                                           

2,373,216,633                    700,597,027                        
-                                          -                                           

90,196,685                         16,797,382                          

 Từ 01/01/2010 đến 
30/09/2010 

Từ 01/01/2009 đến
30/09/2009

90,196,685                         16,797,382                          

 Từ 01/01/2010 đến 
30/09/2010 

Từ 01/01/2009 đến
30/09/2009

32,048,714,940                  34,187,135,427                   

32,048,714,940                  34,187,135,427                   
-                                          -                                           

 Từ 01/01/2010 đến 
30/09/2010 

Từ 01/01/2009 đến
30/09/2009

-                                          -                                           
42,596,924,556                  50,154,931,333                   

42,596,924,556                  50,154,931,333                   
-                                          -                                           

 Từ 01/01/2010 đến 
30/09/2010 

Từ 01/01/2009 đến
30/09/2009

42,596,924,556                  50,154,931,333                   

-                                          -                                           
-                                          -                                           

Từ 01/01/2010 đến 
30/09/2010

Từ 01/01/2009 đến
30/09/2009

42,596,924,556                  50,154,931,333                   





627,819,313          




