
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG BÁO CÁO HỢP NHẤT

MẪU B 01-DN/HN
Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN
Mã 
số

Thuyết 
minh 30/09/2010 31/12/2009

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

100 490,776,586,640       47,740,994,282           

I- Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4 105,780,031,765       21,506,543,042           

1. Tiền 111 8,280,031,765           6,506,543,042             

2. Các khoản tương đương tiền 112 97,500,000,000         15,000,000,000           

II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 200,000,000,000       -                                  
1. Đầu tư ngắn hạn 121 200,000,000,000       -                                  

II- Các khoản phải thu ngắn hạn 130 181,864,922,932       21,085,947,552           

1. Phải thu khách hàng 131 5.1 42,013,485,513         14,677,196,797           

2. Trả trước cho người bán 132 5.2 129,858,752,710       3,551,656,312             

3. Các khoản phải thu khác 135 5.3 9,992,684,709           2,857,094,443             

III- Hàng tồn kho 140 2,059,666,966           1,571,922,870             
1. Hàng tồn kho 141 6 2,059,666,966           1,571,922,870             

IV- Tài sản ngắn hạn khác 150 1,071,964,977           3,576,580,818             
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 161,102,286              -                                  

1. Thuế GTGT được khấu trừ 152 565,181,844              2,671,512,941             

2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 7 -                                 784,849,950                

3. Tài sản ngắn hạn khác 158 345,680,847              120,217,927                

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

200 592,512,683,069       392,455,128,429         

I- Các khoản phải thu dài hạn 210 100,000,000,000       182,700,000,000         

1. Phải thu dài hạn khác 218 8 100,000,000,000       182,700,000,000         

II- Tài sản cố định 220 189,255,776,723       162,986,331,422         

1. Tài sản cố định hữu hình 221 9 9,354,588,861           3,748,866,692             

- Nguyên giá 222 16,354,965,497        7,956,460,365            

- Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,000,376,636)         (4,207,593,673)           

2. Tài sản cố định vô hình 227 10 16,333,335                -                                  

- Nguyên giá 228 21,000,000               -                                  

- Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4,666,665)                -                                  

3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 11 179,884,854,527       159,237,464,730         

III- Bất động sản đầu tư 240 12 -                                 -                                  

IV- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 296,394,000,000       45,000,000,000           

1. Đầu tư dài hạn khác 258 14 296,394,000,000       45,000,000,000           

V- Tài sản dài hạn khác 260 6,862,906,346           1,768,797,007             

1. Chi phí trả trước dài hạn 261 15 4,136,428,586           1,396,440,407             

2. Tài sản dài hạn khác 268 2,726,477,760           372,356,600                

C. LỢI THẾ THƯƠNG MẠI 269 16 216,663,273,018       234,613,432,430         (17,950,159,412)  

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200+269) 270 1,299,952,542,727    674,809,555,141         194,670,407        

MẪU B 01-DN/HN
Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN
Mã 
số

Thuyết 
minh 30/09/2010 31/12/2009

A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) 300 222,373,657,991       137,063,861,263         

I- Nợ ngắn hạn 310 85,173,316,511         62,564,841,612           

1. Vay và nợ ngắn hạn 311 17 -                                 45,000,000,000           

2. Phải trả người bán 312 5,496,711,540           14,613,410,628           

3. Người mua trả tiền trước 313 2,479,768,936           85,000,000                  
4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 18 27,476,322,136         176,493,992                

5. Phải trả người lao động 315 5,660,517,620           1,665,500,581             

5. Chi phí phải trả 316 38,355,920,270         113,411,323                
7. Phải trả nội bộ 317 -                                 -                                  
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 -                                 -                                  

6. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 19 5,165,610,977           791,335,158                
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 -                                 -                                  

BẢNG CÂN ĐỐI  KẾ TOÁN (TIẾP)

BẢNG CÂN ĐỐI  KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2010



11 Quỹ khen thưởng và phúc lợi 323 538,465,032              119,689,930                
II- Nợ dài hạn 330 137,200,341,480       74,499,019,651           
1. Phải trả dài hạn người bán 331 -                                 -                                  
2. Phải trả dài hạn nội bộ 332 -                                 -                                  

1. Phải trả dài hạn khác 333 20 -                                 8,493,031,460             

2 Vay và nợ dài hạn 334 21 133,170,806,116       65,937,359,231           
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 3,989,677,566           -                                  

3 Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 39,857,798                68,628,960                  

B- NGUỒN VỐN (400=410+430) 400 1,071,827,694,997    531,976,188,320         
I- Vốn chủ sở hữu 410 22 1,071,827,694,997    531,976,188,320         

1. Vốn điều lệ 411 1,000,000,000,000    530,000,000,000         
2. Quỹ đầu tư phát triển 417 1,467,967,597           -                                  

3. Quỹ dự phòng tài chính 418 393,715,174              15,459,459                  

4 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 69,966,012,226         1,960,728,861             

II- Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 -                                 -                                  
1. Nguồn kinh phí 432 -                                 -                                  
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433 -                                 -                                  

C- LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 500 5,751,189,739           5,769,505,558             

1. Vốn đầu tư của cổ đông thiểu số 5,271,412,011           5,526,057,093             

2. Lợi ích của cổ đông thiểu số 479,777,728              243,448,465                

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400+500) 440 1,299,952,542,727    674,809,555,141         

(0)                               -                                  
GOING CONCERN No going concern going concern

405,603,270,129       (14,823,847,330)         

Người lập biểu                                        Kế toán trưởng Tổng giám đốc



C«NG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG BÁO CÁO HỢP NHẤT

M· ChØ tiªu
ThuyÕt 
minh

Quý 3/2010
Luỹ lế từ đầu năm 
đến 30/09/2010

Năm 2009

01   1. Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô VI.25 72 993 675 819 232 954 534 180 169 870 008 741

02   2. C¸c kho¶n gi¶m trõ    

10   3. Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (10 = 01 - 02) 72 993 675 819 232 954 534 180 169 870 008 741

11   4. Gi¸ vèn hµng b¸n VI.27 56 002 967 769 112 225 654 288 133 769 857 255

20   5. Lîi nhuËn gép b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (20 = 10 - 11) 16 990 708 050 120 728 879 892 36 100 151 486

21   6. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh VI.26 10 740 028 515 15 481 580 071 62 586 649 660

22   7. Chi phÝ tµi chÝnh VI.28  153 519 737 2 281 199 547 23 871 722 628

24   8. Chi phÝ b¸n hµng 2 648 674 965 5 884 034 525 4 172 634 493

25   9. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 10 439 716 073 26 546 511 218 9 552 788 517

30 10. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} 14 488 825 790 101 498 714 673 61 089 655 508

31 11. Thu nhËp kh¸c  38 421 000  39 701 331 59 283 312 812

32 12. Chi phÝ kh¸c  715 911 602  993 965 162 106 340 183 237

40 13. Lîi nhuËn kh¸c (40 = 31 - 32) - 677 490 602 - 954 263 831 -47 056 870 425

50 14. Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n tr−íc thuÕ (50 = 30 + 40) 13 811 335 188 100 544 450 842 14 032 785 083

51 15. Chi phÝ thuÕ TNDN hiÖn hµnh VI.30 4 643 880 849 25 431 133 890 3 754 735 480

52 16. Chi phÝ thuÕ TNDN ho·n l¹i VI.30    3 989 677 566

60 17. Lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp (60 = 50 - 51 - 52) 9 167 454 339 71 123 639 386 10 278 049 603

61 17.1 Lợi Ých cæ ®«ng thiÓu sè     325 142 493

62 17.2 Lîi nhuËn sau thuÕ cña c¸c Cæ ®«ng cña C«ng ty 9 167 454 339 71 123 639 386 9 952 907 110

B¸O C¸O KÕT QU¶ KINH DOANH Quý 3/2010



CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG BÁO CÁO HỢP NHẤT

MẪU B 03-DN/HN
Đơn vị tính: VND

Mã số  30/09/2010 Năm 2009 

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 01 100,544,450,842                     14,032,785,083                       
2. Điều chỉnh cho các khoản

- Khấu hao tài sản cố định 02 2,797,449,628                         2,191,712,960                         
- Các khoản dự phòng 03 -                                              -                                              
- (Lãi) chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 04 18,144,829,819                       (46,994)                                   
- Lợi thế thương mại phân bổ (15,481,580,071)                      7,122,961,416                         
- (Lãi) từ hoạt động đầu tư 05 -                                              (62,586,602,666)                      
- Chi phí lãi vay 06 2,281,199,547                         19,544,355,960                       

3. (Lỗ)/Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước 
thay đổi vốn  lưu động

08 108,286,349,765                     (19,694,834,241)                      

- Giảm/(Tăng) các khoản phải thu 09 (107,398,200,077)                    144,009,515,034                     
- Giảm hàng tồn kho 10 (487,744,096)                          199,401,650                            
- (Giảm)/Tăng các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay phải
trả và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 11 49,019,260,695                       (835,380,608,432)                    

- Giảm/(Tăng) chi phí trả trước 12 (2,901,090,465)                       3,197,001,588                         
- Tiền lãi vay đã trả 13 (2,281,199,547)                       (18,112,721,547)                      
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14 (454,129,930)                          (3,353,220,001)                       
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15 (8,493,031,460)                       -                                              
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 16 79,438,065,123                       (593,117,400)                          
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 114,728,280,008                     (729,728,583,349)                    

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
(84,695,893,394)                      (30,731,084,513)                      

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

22 -                                              18,519,284,506                       

3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23 -                                              

4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24 (451,394,000,000)                    -                                              

3. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác 25 (194,670,407)                          (222,938,867,040)                    
4. Tiền chi đầu tư để mua các công ty con (234,613,432,430)                    
5. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác 26 689,160,100,258                     
6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 13,596,325,631                       62,166,602,666                       

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (522,688,238,170)                    281,562,603,447                     
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu và nhận vốn góp 

của chủ sở hữu 31
470,000,000,000                     485,772,000,000                     

2. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 67,233,446,885                       356,207,799,393                     
3. Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (45,000,000,000)                      (364,063,000,000)                    
4. Cổ tức đã trả cho chủ sở hữu 36 (8,355,000,000)                       

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 492,233,446,885                     469,561,799,393                     
Lưu chuyển tiền thuần trong năm 50 84,273,488,723                       21,395,819,491                       
Tiền và các khoản tương đương tiền tồn đầu năm 60 21,506,543,042                       110,676,557                            
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ 61 -                                              46,994                                     

Tiền và các khoản tương đương tiền tồn cuối năm 70 105,780,031,765                     21,506,543,042                       

-                                              -                                              

Người lập biểu                                        Kế toán trưởng Tổng giám đốc

FORM B 03-DN/HN
Unit: VND

Codes  2009 2008 
I. CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
1. Profit before tax 01 100,544,450,842                     14,032,785,083                       
2. Adjustments for:

- Depreciation and amortisation 02 2,797,449,628                         2,191,712,960                         
- Unrealized foreign exchange difference 04 18,144,829,819                       (46,994)                                   
- Allocation of goodwill (15,481,580,071)                      7,122,961,416                         
- (Gain) from investing activities 05 -                                              (62,586,602,666)                      
- Interest expenses 06 2,281,199,547                         19,544,355,960                       

3. Operating (loss)/profit before movements in working
capital

08 108,286,349,765                     (19,694,834,241)                      

- Decrease/(Increase) in receivables 09 (107,398,200,077)                    144,009,515,034                     
- Decrease inventories 10 (487,744,096)                          199,401,650                            
- (Decrease)/Increase in accounts payable (not including 
accrued interests and business income tax payable) 11 49,019,260,695                       (835,380,608,432)                    

- Decrease/(Increase) in prepaid expenses 12 (2,901,090,465)                       3,197,001,588                         

CASH FLOW
For the year ended 31 December 2008

ITEMS

 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 
Cho kỳ hoạt động kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2010

      CHỈ TIÊU



- Interest paid 13 (2,281,199,547)                       (18,112,721,547)                      
- Corporate income tax paid 14 (454,129,930)                          (3,353,220,001)                       
- Other cash inflows 15 (8,493,031,460)                       -                                              
- Other cash outflows 16 79,438,065,123                       (593,117,400)                          
Net cash (used in)/from operating activities 20 114,728,280,008                     (729,728,583,349)                    

II. CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
1 Acquisition of fixed assets and other long-term assets 21 (84,695,893,394)                      (30,731,084,513)                      
2 Proceeds from sales of fixed assets and other long–term assets 22 -                                              18,519,284,506                       
3 Investments in other entities 25 (194,670,407)                          (222,938,867,040)                    
4 Investments in subsidiaries -                                              (234,613,432,430)                    
5 Cash recovered from investments in other entities 26 -                                              689,160,100,258                     
6 Interest, dividends and profit received 27 13,596,325,631                       62,166,602,666                       

Net cash from/(used in) investing activities 30 (522,688,238,170)                    281,562,603,447                     
III. CASH FLOWS FROM FINANCIAL ACTIVITIES
1. Proceeds from issuing stocks, receiving capital from 

shareholders 31 470,000,000,000                     485,772,000,000                     

2 Proceeds from borrowings 33 67,233,446,885                       356,207,799,393                     
3 Repayments of borrowings 34 (45,000,000,000)                      (364,063,000,000)                    
4 Dividends paid 36 -                                              (8,355,000,000)                       

Net cash from financing activities 40 492,233,446,885                     469,561,799,393                     
Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents 50 84,273,488,723                       21,395,819,491                       
Cash and cash equivalents at the beginning of the year 60 21,506,543,042                       110,676,557                            

Effect of changes in foreign exchange rates 61 -                                              46,994                                     
Cash and cash equivalents at the end of the year 70 105,780,031,765                     21,506,543,042                       

-                                              -                                              



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
 

1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT 
 

Hình thức sở hữu vốn 
 

Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (gọi tắt là “Công ty”), trước đây là Công ty cổ phần Xây dựng - Thương 

mại Bảo Long, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 7 số 0800338870 do Sở Kế hoạch và 

Đầu tư thành phố Hải Dương cấp ngày 23/08/2010 (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lần đầu số 0403000464 ngày 

24/07/2006). Vốn điều lệ của Công ty là 1.000 tỷ đồng, tổng số cổ phiếu là 100.000.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 

đồng/cổ phần.  

Công ty mẹ của Công ty là Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương.   
 
Đến ngày 30/09/2010, Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương có 02 công ty con như sau: 
 
- Công ty cổ phần Sài Gòn-Givral 

- Công ty cổ phần Dịch vụ hỗ trợ và Phát triển đầu tư 

 
   Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính 

 
Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty là: Đầu tư và xây dựng hạ tầng, nhà ở, văn phòng, nhà xưởng, kho bãi; 

thiết kế kỹ thuật (không bao gồm thiết kế các công trình và thiết kế quy hoạch xây dựng); tư vấn lập dự án xây dựng các 

công trình công nghiệp, nhà ở và công trình công cộng; cho thuê nhà xưởng, văn phòng, nhà ở và kho bãi; đại lý ký gửi, 

mua bán hàng hóa; kinh doanh dịch vụ khách sạn, ăn uống, giải khát; kinh doanh bất động sản; sản xuất và chế biến thực 

phẩm; mua bán lương thực, thực phẩm; Dịch vụ tư vấn, quản lý, quảng cáo Bất động sản.  

 
2. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT VÀ KỲ KẾ TOÁN 
 
 Cơ sở lập báo cáo tài chính hợp nhất 

 
Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với 

các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam.  
 

   Kỳ kế toán 
 
Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12.  

  
3. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU 

 
Sau đây là các chính sách kế toán chủ yếu được Công ty áp dụng trong việc lập báo cáo tài chính hợp nhất: 

Ước tính kế toán  

Việc lập báo cáo tài chính hợp nhất tuân thủ theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam và các 

quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam yêu cầu Ban Giám đốc phải có những ước tính và giả định ảnh hưởng đến 

số liệu báo cáo về công nợ, tài sản và việc trình bày các khoản công nợ và tài sản tiềm tàng tại ngày lập báo cáo tài chính 

hợp nhất cũng như các số liệu báo cáo về doanh thu và chi phí trong suốt năm tài chính. Kết quả hoạt động kinh doanh thực 

tế có thể khác với các ước tính, giả định đặt ra. 

Cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính  

Báo cáo tài chính hợp nhất hợp nhất các báo cáo tài chính của Công ty và báo cáo tài chính của các công ty do Công ty 

kiểm soát (các công ty con) được lập cho đến ngày 31 tháng 12 hàng năm. Việc kiểm soát này đạt được khi Công ty có khả 

năng kiểm soát các chính sách tài chính và hoạt động của các công ty nhận đầu tư nhằm thu được lợi ích từ hoạt động của 

các công ty này.  



 
Kết quả hoạt động kinh doanh của các công ty con được mua lại hoặc bán đi trong năm được trình bày trong báo cáo kết 

quả hoạt động kinh doanh hợp nhất từ ngày mua hoặc cho đến ngày bán khoản đầu tư ở công ty con đó. 

Trong trường hợp cần thiết, báo cáo tài chính của các công ty con được điều chỉnh để các chính sách kế toán được áp dụng 

tại Công ty và các công ty con khác là giống nhau. 

Tất cả các nghiệp vụ và số dư giữa các công ty trong cùng tập đoàn được loại bỏ khi hợp nhất báo cáo tài chính. 

Lợi ích của cổ đông thiểu số trong tài sản thuần của công ty con hợp nhất được xác định là một chỉ tiêu riêng biệt tách khỏi 

phần vốn chủ sở hữu của cổ đông của công ty mẹ. Lợi ích của cổ đông thiểu số bao gồm giá trị các lợi ích của cổ đông 

thiểu số tại ngày hợp nhất kinh doanh ban đầu (chi tiết xem nội dung trình bày dưới đây) và phần lợi ích của cổ đông thiểu 

số trong sự biến động của tổng vốn chủ sở hữu kể từ ngày hợp nhất kinh doanh. Các khoản lỗ tương ứng với phần vốn của 

cổ đông thiểu số vượt quá phần vốn của họ trong tổng vốn chủ sở hữu của công ty con được tính giảm vào phần lợi ích của 

Công ty trừ khi cổ đông thiểu số có nghĩa vụ ràng buộc và có khả năng bù đắp khoản lỗ đó. 

 
Hợp nhất kinh doanh 
 
Tài sản, công nợ và công nợ tiềm tàng của công ty con được xác định theo giá trị ghi sổ tại ngày mua công ty con. Bất kỳ 

khoản phụ trội nào giữa giá mua và tổng giá trị ghi sổ của tài sản được mua được ghi nhận là lợi thế kinh doanh. Bất kỳ 

khoản thiếu hụt nào giữa giá mua và tổng giá trị ghi sổ của tài sản được mua được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh 

doanh của kỳ kế toán phát sinh hoạt động mua công ty con.  

 
Lợi thế thương mại 

 
Lợi thế thương mại trên báo cáo tài chính hợp nhất là phần phụ trội giữa mức giá phí hợp nhất kinh doanh so với phần lợi 

ích của Công ty trong tổng giá trị ghi sổ của tài sản, công nợ và công nợ tiềm tàng của công ty con, công ty liên kết, hoặc 

đơn vị góp vốn liên doanh tại ngày thực hiện nghiệp vụ đầu tư. Lợi thế thương mại được coi là một loại tài sản vô hình, 

được tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng trên thời gian hữu dụng ước tính của lợi thế kinh doanh đó là 10 năm 

(theo VAS11 - Hợp nhất kinh doanh, thời gian hữu dụng ước tính tối đa không quá 10 năm). 

Lợi thế kinh doanh có được từ việc mua công ty liên kết được tính vào giá trị ghi sổ của công ty liên kết. Lợi thế kinh 

doanh từ việc mua các công ty con và các cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát được trình bày riêng như một loại tài sản vô 

hình trên bảng cân đối kế toán hợp nhất. 

Khi bán công ty con, công ty liên kết hoặc đơn vị góp vốn liên doanh, giá trị còn lại của khoản lợi thế thương mại chưa 

khấu hao hết được tính vào khoản lãi/lỗ do nghiệp vụ nhượng bán công ty tương ứng. 

 
Tiền và các khoản tương đương tiền 

 
Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi không kỳ hạn, các khoản đầu tư ngắn 

hạn, có khả năng thanh khoản cao, dễ dàng chuyển đổi thành tiền và ít rủi ro liên quan đến việc biến động giá trị. 

Các khoản phải thu và dự phòng nợ khó đòi 
 
Dự phòng phải thu khó đòi được trích lập cho những khoản phải thu đã quá hạn thanh toán từ sáu tháng trở lên, hoặc các 

khoản thu mà người nợ khó có khả năng thanh toán do bị thanh lý, phá sản hay các khó khăn tương tự. 

Số dư phải thu dài hạn của Công ty tại thời điểm 30 tháng 09 năm 2010 là khoản tiền ứng trước cho các đối tác để thực 

hiện các dự án bất động sản trong các năm tiếp theo. Theo đánh giá của Công ty, các khoản ứng trước này chắc chắn có thể 

thu hồi trong tương lai. Do vậy Công ty không trích lập dự phòng phải thu khó đòi tại thời điểm 30 tháng 09 năm 2010. 

Hàng tồn kho 
 



Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn 

kho bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp và chi phí sản xuất chung, nếu có, để có được hàng 

tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá gốc của hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền. 

Giá trị thuần có thể thực hiện được được xác định bằng giá bán ước tính trừ các chi phí để hoàn thành cùng chi phí tiếp thị, 

bán hàng và phân phối phát sinh.  

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho của Công ty được trích lập theo các quy định kế toán hiện hành. Theo đó, Công ty được 

phép trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho lỗi thời, hỏng, kém phẩm chất và trong trường hợp giá trị thực tế của hàng 

tồn kho cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán. Theo đánh giá của Công ty, tại 

thời điểm 30 tháng 09 năm 2010, Công ty không có hàng hóa tồn kho lỗi thời, hỏng, kém phẩm chất. Theo đó, Công ty 

không trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho tại thời điểm 30 tháng 09 năm 2010. 

 
Tài sản cố định hữu hình và khấu hao 
 
Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình 

bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.  

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính, cụ thể như 

sau: 

 Năm 2010 
 (Số năm) 
  

Máy móc và thiết bị 03 - 09 
Thiết bị văn phòng 05 - 08 
Phương tiện vận tải 05 - 08 

  
Tài sản cố định vô hình và khấu hao  
 
Tài sản cố định vô hình thể hiện giá trị quyền sử dụng đất và được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. 

Quyền sử dụng đất được phân bổ theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian sử dụng lô đất. 

 
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 
 
Các tài sản đang trong quá trình xây dựng phục vụ mục đích sản xuất, cho thuê, quản trị hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác 

được ghi nhận theo giá gốc. Chi phí này bao gồm chi phí dịch vụ và chi phí lãi vay có liên quan phù hợp với chính sách kế 

toán của Công ty. Việc tính khấu hao của các tài sản này được áp dụng giống như với các tài sản khác, bắt đầu từ khi tài 

sản ở vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. 

 Các khoản đầu tư chứng khoán 
 
Các khoản đầu tư chứng khoán được ghi nhận bắt đầu từ ngày mua khoản đầu tư chứng khoán và được xác định giá trị ban 

đầu theo nguyên giá và các chi phí liên quan đến giao dịch mua các khoản đầu tư chứng khoán. 

Tại các kỳ kế toán tiếp theo, các khoản đầu tư chứng khoán được xác định theo nguyên giá trừ các khoản dự phòng giảm 

giá đầu tư chứng khoán. 

Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán được trích lập theo các quy định về kế toán hiện hành. Theo đó, Công ty được 

phép trích lập dự phòng cho các khoản đầu tư chứng khoán tự do trao đổi có giá trị ghi sổ cao hơn giá thị trường tại ngày 

kết thúc niên độ kế toán. 

Các khoản trả trước dài hạn 
 
Chi phí trả trước dài hạn phản ánh giá trị công cụ, dụng cụ và các khoản chi phí trả trước khác, được coi là có khả năng 

đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho Công ty với thời hạn từ một năm trở lên. Các chi phí này được vốn hóa dưới 



hình thức các khoản trả trước dài hạn và được phân bổ vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, sử dụng 

phương pháp đường thẳng trong vòng ba năm theo các quy định kế toán hiện hành. 

Ghi nhận doanh thu 
 
Doanh thu được ghi nhận khi kết quả giao dịch được xác định một cách đáng tin cậy và Công ty có khả năng thu được các 

lợi ích kinh tế từ giao dịch này. Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi giao hàng và chuyển quyền sở hữu cho người mua. 

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi có bằng chứng về tỷ lệ dịch vụ cung cấp được hoàn thành tại ngày kết thúc 

niên độ kế toán. 

Lãi tiền gửi được ghi nhận trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư các tài khoản tiền gửi và lãi suất áp dụng. Lãi từ 

các khoản đầu tư được ghi nhận khi Công ty có quyền nhận khoản lãi.  

Ngoại tệ   
Các nghiệp vụ phát sinh bằng các loại ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Chênh lệch tỷ giá 

phát sinh từ các nghiệp vụ này được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất. 

Số dư các tài sản bằng tiền và công nợ phải thu, phải trả có gốc ngoại tệ tại ngày kết thúc niên độ kế toán được chuyển đổi 

theo tỷ giá tại ngày này. Chênh lệch tỷ giá phát sinh do đánh giá lại các tài khoản này được hạch toán vào báo cáo kết quả 

hoạt động kinh doanh hợp nhất. Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các số dư tại ngày kết thúc niên độ kế toán không 

được dùng để chia cho chủ sở hữu.  

Chi phí đi vay 
 
Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc mua, đầu tư xây dựng hoặc sản xuất những tài sản cần một thời gian tương đối 

dài để hoàn thành đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh được cộng vào nguyên giá tài sản cho đến khi tài sản đó được đưa vào 

sử dụng hoặc kinh doanh. Các khoản thu nhập phát sinh từ việc đầu tư tạm thời các khoản vay được ghi giảm nguyên giá 

tài sản có liên quan.  

Tất cả các chi phí lãi vay khác được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh khi phát sinh. 
 
Các khoản dự phòng 
 
Các khoản dự phòng được ghi nhận khi Công ty có nghĩa vụ nợ hiện tại do kết quả từ một sự kiện đã xảy ra, và Công ty có 

khả năng phải thanh toán nghĩa vụ này. Các khoản dự phòng được xác định trên cơ sở ước tính của Ban Giám đốc về các 

khoản chi phí cần thiết để thanh toán nghĩa vụ nợ này tại ngày kết thúc niên độ kế toán. 

Thuế 
Thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại và số thuế hoãn lại. 
 
Số thuế hiện tại phải trả được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm. Thu nhập chịu thuế khác với lợi nhuận thuần 

được trình bày trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất vì thu nhập chịu thuế không bao gồm các khoản thu 

nhập hay chi phí tính thuế hoặc được khấu trừ trong các năm khác và ngoài ra không bao gồm các chỉ tiêu không chịu thuế 

hoặc không được khấu trừ. 

Thuế thu nhập hoãn lại được tính trên các khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và cơ sở tính thuế thu nhập của các khoản 

mục tài sản hoặc công nợ trên báo cáo tài chính hợp nhất và được ghi nhận theo phương pháp bảng cân đối kế toán. Thuế 

thu nhập hoãn lại phải trả phải được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời còn tài sản thuế thu nhập hoãn lại 

chỉ được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để khấu trừ các khoản chênh lệch tạm thời.  

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được 

thanh toán. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất trừ trường hợp 

khoản thuế đó có liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu. Trong trường hợp đó, thuế thu nhập 

hoãn lại cũng được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu. 



Việc xác định thuế thu nhập của Công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, những quy định này thay 

đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế thu nhập doanh nghiệp tùy thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan 

thuế có thẩm quyền. 

 
Các loại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam 

4. TIỀN       
   30/09/2010     31/12/2009 
   VND     VND 
        

Tiền mặt    
2,528,878,323      

1,885,254,440 

Tiền gửi ngân hàng    
5,751,153,442      

4,621,288,602 

Các khoản tương đương tiền (*)    
97,500,000,000      

15,000,000,000 
        

     
105,780,031,765      

21,506,543,042 
        

  
                                      

-    
  

- 
5.1 PHẢI THU KHÁCH HÀNG       
   30/09/2010     31/12/2009 
   VND     VND 
        
Các khoản phải thu khách hàng khác của Công ty 
OHC 

   
15,628,340,906      

10,060,000,000 

Công ty CP khách sạn Bông sen    
166,539,167      

- 

Công ty TNHH Lotteriea Việt Nam    
199,445,345      

- 

Siêu thị Maximart Cộng Hoà    
255,215,000      

- 

Công ty TNHH MTV bánh Brodrad    
12,434,720,700      

- 

Các khoản phải thu khách hàng khác của Givral    
13,329,224,395      

4,617,196,797 

Các khoản phải thu khách hàng khác của  IOC    
-      

- 
        

     
42,013,485,513      

14,677,196,797 

  
                    

-    
                    

-  
5.2 TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN       
   30/09/2010     31/12/2009 
   VND     VND 
        

Công ty cổ phần Điểm hẹn Thiên Nhiên    
134,853,218      

- 

Công ty TNHH Đối tác Việt    
215,306,400      

- 

Euro Continent    
112,168,422      

- 

Các khoản trả trước khác của Công ty OHC    
296,241,850      

6,300,000 

Công ty CP ĐTXD Sông Đà    
122,586,720,000      

- 

Công ty TNHH Hữu Toàn Việt Nam    
362,183,120      

- 

Công ty CP Nguyên Tiến Đạt    
3,733,000,000      

- 



Doanh nghiệp tư nhân Công nghệ H&T    
1,570,691,500      

- 

ACCOR ASIA PACIFIC    
321,640,000      

- 

Các khoản trả trước khác của Givral    
223,518,200      

812,051,397 

Các khoản trả trước khác của  IOC    
302,430,000      

2,733,304,915 
        

     
129,858,752,710      

3,551,656,312 

  
                    

-    
                    

-  
5.3 CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 
KHÁC        
   30/09/2010     31/12/2009 
   VND     VND 

Bà Nguyễn Thị Thu Hà (*)    
-      

2,000,000,000 

Phải thu khác    
9,992,684,709      

437,094,443 

     
9,992,684,709      

2,857,094,443 
        

 
6. HÀNG TỒN KHO       
   30/09/2010     31/12/2009 
   VND     VND 
        
Nguyên liệu, vật liệu    

1,968,570,062    
  

1,324,398,339 
Công cụ, dụng cụ    

100,000    
  

- 
Hàng hoá    

90,996,904    
  

247,524,531 
        
     

2,059,666,966    
  

1,571,922,870 

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho        
- 

7. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU NHÀ NƯỚC     
        
   30/09/2010     31/12/2009 
   VND     VND 
        

Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ    
565,417,523      

2,671,512,941 

Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước    
-      

784,849,950 

Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa    
-      

784,849,950 
        

     
565,417,523      

3,456,362,891 
        
8. PHẢI THU DÀI HẠN KHÁCH HÀNG     
   30/09/2010     31/12/2009 
   VND     VND 
        

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (1)    
100,000,000,000      

100,000,000,000 

Euro Metal Cans Holding Co PTE LTD     
-      

80,000,000,000 

Công ty TNHH Togi Việt Nam     
-      

1,000,000,000 



Công ty Cổ phần Viptour-Togi    
-      

1,700,000,000 
        

     
100,000,000,000      

182,700,000,000 
        
    

(1) Khoản tiền trả trước cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“OGC”) (công ty mẹ của Công ty) về 
việc chuyển nhượng lại quyền thực hiện Dự án “Khách sạn Sao Hôm” tại Nha Trang. Bao gồm các khoản chi 
sau: 

Số tiền 63 tỷ đồng trả cho OGC tương đương với số tiền OGC phải trả cho các đối tác để có quyền tham gia 
góp vốn vào Công ty TNHH T&T Đại Dương. Cụ thể OGC đã ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Thương 
mại Du lịch và Đầu tư phát triển để thành lập Công ty TNHH T&T Đại Dương với số vốn điều lệ là 70 tỷ, 
trong đó OGC sở hữu 90% vốn điều lệ tương đương 63 tỷ đồng; Bà Đào Thu Thảo sở hữu 10% vốn điều lệ, 
tương đương 7 tỷ đồng. 

Số tiền 37 tỷ đồng trả cho OGC tương ứng với số tiền mà OGC đã ký kết với các nhà thầu để thực hiện các 
hạng mục liên quan đến việc triển khai dự án trên. 

 
 

        
9. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH        
        

 Máy móc   Phương tiện  Thiết bị    
  thiết bị   vận tải  văn phòng    Cộng 
  VND   VND   VND    VND 
NGUYÊN GIÁ         

Tại ngày 01/01/2010   
6,084,347,372    

1,832,393,913     
39,719,080     

7,956,460,365 

Mua trong năm   
7,016,916,282    

1,327,148,668     
54,440,182     

8,398,505,132 
Hợp nhất tài sản công ty 
con 

  
-    

-     
-     

- 

Giảm trong năm   
-    

-     
-     

- 

Tại ngày 30/09/2010   
13,101,263,654    

3,159,542,581     
94,159,262     

16,354,965,497 
        
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ       

Tại ngày 01/01/2010   
3,662,396,422    

516,229,115     
28,968,136     

4,207,593,673 

Khấu hao trong năm     
2,520,999,904    

256,814,978     
14,968,081     

2,792,782,963 
Hợp nhất tài sản công ty 
con 

  
-    

-     
-     

- 

Tại ngày 30/09/2010   
6,183,396,326    

773,044,093     
43,936,217     

7,000,376,636 
        
GIÁ TRỊ CÒN LẠI        

Tại ngày 30/09/2010  6,917,867,328    
2,386,498,488     

50,223,045     
9,354,588,861 

        

Tại ngày 31/12/2009  2,421,950,950    
1,316,164,798     

10,750,944     
3,748,866,692 

        
        
        
        
10. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH        



    Phần mềm    
     Kế toán    Cộng 
      VND    VND 
NGUYÊN GIÁ         

Tại ngày 01/01/2010         
- 

Mua trong năm        
21,000,000     

21,000,000 

Giảm trong năm (*)     
-     

- 

Tại ngày 30/09/2010        
21,000,000     

21,000,000 
        
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ       

Tại ngày 01/01/2010         
- 

Hao mòn trong năm          
4,666,665     

4,666,665 

Giảm trong năm      
- 

Tại ngày 30/09/2010        
4,666,665     

4,666,665 
        
GIÁ TRỊ CÒN LẠI        

Tại ngày 30/09/2010        
16,333,335     

16,333,335 
        

Tại ngày 31/12/2009        
-     

- 
        

 
 

11. XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG- phát sinh     
        
   30/09/2010     31/12/2009 
   VND     VND 

Tại ngày 1 tháng 1    
159,237,464,730      

- 

Tăng trong năm    
103,915,169,457      

161,750,356,935 

Kết chuyển sang tài sản cố định    
-      

- 

Chi phí giảm trừ do thay đổi công trình xây dựng    
(83,267,779,660)     

(2,512,892,205) 
        

Tại ngày 31 tháng 12    
179,884,854,527      

159,237,464,730 
        

                                        
-                                          

-  
XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG- công trình     
        
   30/09/2010     31/12/2009 
   VND     VND 
        

Khách sạn Sài Gòn Givral (1) 
   

93,208,710,868      
81,627,291,552 

Khách sạn IOC Hội An (2) 
   

86,676,143,659      
77,610,173,178 

        

     
179,884,854,527      

159,237,464,730 



        

                                        
-                                           

-  

(1) Công trình xây dựng khách sạn với tiêu chuẩn 4 sao tại 144 Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh với tổng mức vốn đầu tư dự kiến khoảng 258.8 tỷ của Công ty Cổ phần Sài Gòn Givral 
        

(2) Dự án khu du lịch Novotel - Imperial Hội An với tiêu chuẩn 5 sao với tổng mức vốn đầu tư dự kiến khoảng 
280 tỷ của Công ty Cổ phần Công ty Cổ phần Dịch vụ hỗ trợ và 
Phát triển đầu tư 
        
        
14. ĐẦU TƯ DÀI HẠN KHÁC     
   30/09/2010     31/12/2009 
  VND   VND 

Công ty CP Việt Liên Á - Phú Hưng Gia 157,500,000,000    0 

Euro Metal Cans Holding Co PTE LTD (2) 85,100,000,000    -   

Công ty TNHH Togi Việt Nam (2) 1,000,000,000    -   

Công ty Cổ phần Viptour-Togi (3) 21,700,000,000    -   

Đoàn Văn An ( CP OJB) 31,094,000,000    -   

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng VNT (*) 
-     45,000,000,000 

        
  296,394,000,000   45,000,000,000 
        
15. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN- phát sinh       
   30/09/2010     31/12/2009 
   VND     VND 
        

Tại ngày 1 tháng 1    
1,396,440,407      

3,989,778,100 

Tăng    
7,263,366,280      

2,811,882,132 

Phân bổ vào chi phí trong năm    
(4,523,378,101)     

(1,559,081,557) 

Giảm khác    
-      

(3,846,138,268) 
        

Tại ngày 31 tháng 12    
4,136,428,586      

1,396,440,407 
        
        
CHI TIẾT CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN- nội 
dung       

   30/09/2010     31/12/2009 
   VND     VND 
        

Chi phí lãi vay    
-      

143,639,832 

Chi phí sửa chữa cửa hàng    
3,070,183,240      

1,031,100,575 

Chi phí trả trước dài hạn khác    
1,066,245,346      

221,700,000 
        

     
4,136,428,586      

1,396,440,407 
        
        



16. LỢI THẾ THƯƠNG MẠI       
   30/09/2010     31/12/2009 
   VND     VND 

Tại ngày 01 tháng 01 
   

234,613,432,430      
- 

Tăng trong năm 
   

194,670,407      
241,736,393,846 

Phân bổ trong năm 
   

(18,144,829,819)     
(7,122,961,416) 

        

Tại ngày 31 tháng 12    
216,663,273,018      

234,613,432,430 
        
LỢI THẾ THƯƠNG MẠI- đối tượng       
   30/09/2010     31/12/2009 
  VND     VND 
       

Công ty Cổ phần Sài Gòn- Givral 
   

124,831,894,912      
135,336,266,910 

Công ty Cổ phần Dịch vụ hỗ trợ và Phát triển đầu tư 
   

91,831,378,106      
99,277,165,520 

        

  
   

216,663,273,018      
234,613,432,430 

       
        
17.  VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN       
   30/09/2010     31/12/2009 
   VND     VND 
        

Vay ngắn hạn ngân hàng                                       
-    45,000,000,000 

        

     
-      

45,000,000,000 
        

Khoản vay ngắn hạn ngân hàng tại ngày 31/12/2009 thể hiện khoản vay của Ngân hàng Thương mại cổ phần 
Dầu khí Toàn Cầu-GP Bank theo hợp đồng tín dụng số 10/HĐTD-NH/GPB-DNHO/09 ngày 02/07/2009 với số 
tiền là 45 tỷ đồng để tham gia vào hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng 
VNT. Khoản vay có thời hạn 12 tháng, lãi suất là 9,2%/năm, lãi vay được trả vào ngày 25 hàng tháng. Khoản 
vay được bảo đảm bằng tín chấp. Đã tất toán  khoản vay này trong tháng 06/2010 
        

 
 

18. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC     
        
   30/09/2010     31/12/2009 
   VND     VND 
Thuế    

-      
- 

Thuế giá trị gia tăng    
2,645,415,035      

- 
Thuế thu nhập doanh nghiệp     

24,006,807,539      
170,328,112 

Thuế thu nhập cá nhân    
392,000,283      

6,165,880 
Thuế nhà thầu    

432,099,279      
- 

     
27,476,322,136      

176,493,992 
        



    
19. PHẢI TRẢ PHẢI NỘP KHÁC       
   30/09/2010     31/12/2009 
   VND     VND 
        
Bảo hiểm xã hội    

24,456,027      
7,580,595 

Bảo hiểm y tế    
90,000      

- 
Kinh phí công đoàn    

19,364,585      
- 

Tiền cổ tức phải trả    
-    

  
- 

Phải trả, phải nộp khác    
5,121,700,365    

  
783,754,563 

        

  
   

5,165,610,977    
  

791,335,158 
        
        
20. PHẢI TRẢ DÀI HẠN KHÁC       
   30/09/2010     31/12/2009 
   VND     VND 
        

Công ty Cổ phần Dịch vụ hỗ trợ và Phát triển đầu tư    
-      

8,493,031,460 
        

     
-      

8,493,031,460 

     
-                                           

-  
21. VAY VÀ NỢ DÀI HẠN       
        
   30/09/2010     31/12/2009 
   VND     VND 
        

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương                 
80,246,079,245      

54,985,559,838 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam                 
52,924,726,871      

10,951,799,393 
        

     
133,170,806,116      

65,937,359,231 
        
Chi tiết từng khoản vay như sau:       

Vay vốn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng công trình Khu 
du lịch Novotel-Imperial Hội An theo Hợp đồng tín dụng dài hạn số 0060/2007/HĐTD-OJBĐN ngày 
20/11/2007 với số tiền vay là 196 tỷ đồng. Khoản vay có thời hạn vay là 138 tháng kể từ ngày nhận nơ đầu 
tiên, thời gian ân hạn gốc và lãi là 42 tháng. Thời gian trả gốc vay là hàng quý chậm nhất vào ngày 10 quý 
sau, kỳ trả nợ đầu tiên là quý III/2011. Khoản vay áp dụng lãi suất thả nổi, thay đổi định kỳ 3 tháng 1 lần vào 
ngày đầu tiên của quý, lãi bằng lãi tiền gửi tiết kiện kỳ hạn 12 tháng trả lãi cuối kỳ của Oceanbank cộng biên 
độ 0,5%/tháng. Lãi vay trả hàng quý cùng kỳ hạn với trả nợ gốc. Công ty sử dụng tài sản đảm bảo là tài sản 
gắn liền với đất hình thành từ vốn vay, may móc và thiết bị nội thất văn phòng với giá trị tài sản đảm bảo 
hình thành trong tương lai tạm tính theo giá trị dự toán là 280 tỷ đồng. 
        



Vay vốn Ngân hàng Phương Nam để thực hiện Dự án Xây dựng khách sạn Sài Gòn - Givral theo Hợp đồng 
tín dụng số 051/10/-HĐTD.09 ngày 10/11/2009. Theo quy định hợp đồng, NH Phương Nam đồng ý cho 
Givral vay 140 tỷ để thực hiện dự án 4 sao Sài Gòn Givral tại 144 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, quận Phú 
Nhuận, TP HCM. Thời hạn vay là 3 năm kể từ ngày nhận nơ đầu tiên. Lãi suất trong hạn là 0,875%/tháng, 
lãi vay trả hàng tháng/quý. Trả gốc cuối kỳ. Công ty sử dụng tài sản đảm bảo là phần tài sản hình thành trong 
tương lai theo giấy phép xây dựng số 238/GPXD-SXD-TKCS của Sở xây dựng TP.HCM ký ngày 
11/12/2007, tổng giá trị tài sản thế chấp cầm cố là 157.168.000.000 VNĐ 
        
LỊCH TRẢ NỢ VAY DÀI HẠN       

   30/09/2010     31/12/2009 
   VND     VND 

Trong vòng một năm    
-      

- 

Trong năm thứ hai    
53,924,726,871      

11,951,799,393 

Từ năm thứ ba đến năm thứ năm    
79,246,079,245      

53,985,559,838 

Sau năm năm     
-      

- 

     
133,170,806,116      

65,937,359,231 
Trừ: số phải trả trong vòng 1 năm tiếp theo 
(được trình bày ở phần nợ ngắn hạn) 

   
-      

- 
        

Số phải trả sau ngày kết thúc năm tài chính    
133,170,806,116      

65,937,359,231 
       

 
 

22. VỐN CHỦ SỞ HỮU         
           

  Vốn 
điều lệ  

Lợi nhuận  
sau thuế 

chưa phân phối 
 

Quỹ dự 
phòng  

tài chính 
 Quỹ ĐTPT  Tổng cộng 

  VND  VND  VND  VND  VND 
                  
Số dư tại ngày 
01/01/2009 

  10,000,000,000    362,821,751  15,459,459  0   10,378,281,210 

                  
Tăng vốn trong năm 
  520,000,000,000    -  -  -  520,000,000,000 

Lợi nhuận trong năm 
  

-     9,952,907,110  -  -  9,952,907,110 

Tạm ứng cổ tức 
năm 2008 

  -     
(355,000,000) 

   
- 

    
-  

 (355,000,000) 

Tạm ứng cổ tức 
năm 2009 

  -       
(8,000,000,000) 

   
- 

    
-  

 (8,000,000,000) 

                  
Số dư tại ngày 
31/12/2009 

  530,000,000,000    1,960,728,861  15,459,459  0   531,976,188,320 

                  
                  
Tăng vốn trong 
năm   470,000,000,000             470,000,000,000 
Lợi nhuận trong 
năm       70,759,320,394        70,759,320,394 
Phân phối các quỹ       (2,754,037,029)  378,255,715  1,467,967,597   (907,813,717) 
                  
Số dư tại ngày 
30/092010 

  1,000,000,000,000    69,966,012,226  393,715,174  1,467,967,597   1,071,827,694,997 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. DOANH THU       
   30/09/2010    Năm 2009 
   VND    VND 
        

Doanh thu bán Bất động sản đầu tư   
-     

108,549,011,897 

Doanh thu cho thuê Bất động sản đầu tư   
-     

3,116,657,781 

Doanh thu kinh doanh bánh kẹo và đồ uống   
72,993,675,819     

58,204,339,063 

         72,993,675,819     
169,870,008,741 

    
(159,960,858,361)       

25. GIÁ VỐN HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ ĐÃ CUNG CẤP       
   30/09/2010    Năm 2009 
   VND    VND 

        56,002,967,769     
133,769,857,255 

        

Giá vốn bán Bất động sản đầu tư   
-     

89,933,312,297 

Giá vốn cho thuê Bất động sản đầu tư   
-     

832,593,532 

Giá vốn kinh doanh bánh kẹo và đồ uống   
56,002,967,769     

43,003,951,426 
   different     

         56,002,967,769     
133,769,857,255 

        
26. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH     
        
   30/09/2010    Năm 2009 
   VND    VND 

Lãi tiền gửi, tiền cho vay   
8,740,028,515     

818,699,033 

Cổ tức đầu tư chứng khoán dài hạn   
2,000,000,000     

955,333,333 

Lãi đầu tư mua bán chứng khoán   
-     

56,412,570,300 

Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện   
-     

46,994 

Doanh thu tài chính khác   
-     

4,400,000,000 
        

         10,740,028,515     
62,586,649,660 

        

             
(4,741,551,556)                                  

-  
27. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH     



   30/09/2010    Năm 2009 
   VND    VND 
        

Chi phí lãi vay   
153,519,737     

19,544,355,960 

Chi phí tài chính khác   
-     

4,327,366,668 
        

    
153,519,737     

23,871,722,628 
        

  
           
(2,127,679,810)   

                               
-  

28. LỢI NHUẬN TỪ HOẠT ĐỘNG KHÁC       
        
   30/09/2010    Năm 2009 
   VND    VND 
Lãi tính trên các khoản tiền ứng trước của các hợp đồng:   

- 
    

59,283,012,812 
- Hợp đồng mua bán cổ phần với Công ty Cổ phần Đầu tư Massan 
(1) 

      
46,199,332,223 

- Hợp đồng mua bán trái phiếu với Ông Nguyễn Quỳnh Lâm (2)       
13,083,680,589 

Khác   
38,421,000     

300,000 

Thu nhập khác   
38,421,000     

59,283,312,812 
        
Lãi tính trên các khoản tiền nhận ứng trước  
của các hợp đồng: 

  
- 

    
- 

- Hợp đồng xây dựng với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ 
tầng VNT (3) 

      
46,199,332,223 

- Hợp đồng xây dựng với Công ty TNHH Đại Dương (3)       
6,476,569,788 

- Hợp đồng xây dựng với Công ty Cổ phần Bảo Linh (3)       
25,063,925,334 

- Hợp đồng xây dựng với Công ty TNHH VNT (3)       
14,734,774,859 

- Hợp đồng mua bán trái phiếu với Công ty Cổ phần Chứng khoán 
Đại Dương (2) 

      
13,796,255,067 

Khác   
715,911,602     

69,325,966 

Chi phí khác   
715,911,602     

106,340,183,237 
        

(Lỗ) từ hoạt động khác   
(677,490,602)     

(47,056,870,425) 
        
        
29.  THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP       
   30/09/2010    Năm 2009 
   VND    VND 
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho năm hiện tại       

Lợi nhuận trước thuế        13,811,335,188     
14,032,785,083 

Điều chỉnh cho thu nhập chịu thuế        

Trừ: Thu nhập không chịu thuế   
-     

(973,953,927) 

Cộng: Chi phí không được khấu trừ thuế   
715,911,602     

69,325,966 

Thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp        14,527,246,790     
13,128,157,122 

Trong đó:        



- Thu nhập chuyển nhượng bất động sản -       
16,566,228,975 

- Lãi từ hoạt động kinh doanh 14,488,825,790     
3,684,889,563 

Thuế suất thông thường 25%   25% 

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp   
4,643,880,849     

5,363,907,828 

Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại   
-     

- 

Trừ: thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm (*)   
-     

(1,609,172,348) 
        

Thuế thu nhập doanh nghiệp   
4,643,880,849     

3,754,735,480 
        

           
(20,787,253,041)                                  

-  
        

THUẾ THU NHẬP HOÃN LẠI  Hà Nội, ngày             tháng         năm 
2010  

        
Người lập biểu                                                            Kế toán 
trưởng      Giám đốc 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu       
        

 


