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Bảng thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời và được đọc cùng với bản báo cáo tài 
chính đính kèm. 

1. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp 

1.1. Hình thức sở hữu vốn 

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ được chuyển đổi từ Công ty 
Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng – Dịch vụ Tân Kỷ, số đăng ký kinh doanh 0301725747, 
do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 12 tháng 05 năm 1999; được 
thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần số 4103006214 
đăng ký lại lần thứ nhất ngày 15 tháng 03 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 16 
tháng 11 năm 2010 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp. 

Trụ sở chính đăng ký hoạt động kinh doanh của Công ty được đặt tại: số 63 Ung Văn 
Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 95.198.850.000 đồng. 

1.2. Ngành nghề kinh doanh  

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là:  

- Xây dựng công nghiệp, xây dựng dân dụng và trang trí nội thất. Xây dựng cầu đường. 
Mua bán vật liệu xây dựng. San lấp mặt bằng. Gia công cơ khí xây dựng. Xây dựng 
công trình thủy lợi, cơ sở hạ tầng khu công nghiệp – khu dân cư – khu đô thị, công 
trình cấp thoát nước – xử lý môi trường. Lắp đặt đường dây, trạm biến áp, thiết bị công 
nghiệp, hệ thống cơ điện lạnh. 

- Trang trí ngoại thất. Lập dự án đầu tư. Đo đạc bản đồ. Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài 
chính – kế toán). Tư vấn đấu thầu. Lập dự toán – tổng dự toán công trình. Kinh doanh 
bất động sản. Dịch vụ tư vấn về bất động sản. 

- Sản xuất, mua bán thiết bị - máy móc ngành xây dựng – công nghiệp, khu nhà tiền chế, 
thiết bị - dụng cụ trường học, thiết bị y tế, thiết bị văn phòng, dụng cụ thể dục thể thao 
(không sản xuất tại trụ sở và không kinh doanh súng đạn thể thao, vũ khí thô sơ). Sản 
xuất vật liệu xây dựng (không sản xuất tại trụ sở). 

- Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ. Kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế. Kinh doanh cơ 
sở lưu trú du lịch: khách sạn, nhà nghỉ du lịch; kinh doanh nhà hàng ăn uống (không 
kinh doanh nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ tại trụ sở). Kinh doanh phát triển khu du lịch 
(không hoạt động tại trụ sở). Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ôtô, đường thủy nội 
địa. Kinh doanh vận tải hành khách bằng ôtô. 

- Cho thuê văn phòng, kho bãi, thiết bị - máy móc ngành xây dựng – công nghiệp. 

- Trồng rừng và khai thác rừng trồng. Trồng cây công – nông lâm nghiệp. Sản xuất cây 
giống. Chăn nuôi gia súc, gia cầm (không hoạt động tại trụ sở). 

- Mua bán gỗ tròn, gỗ xẻ, máy móc – thiết bị - phụ tùng ngành công – nông – lâm – ngư 
nghiệp, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh). Chế biến gỗ (không hoạt động tại 
trụ sở). Sản xuất hàng mộc gia dụng (không chế biến gỗ tại trụ sở). 

- Sản xuất nông – lâm – thủy – hải sản (không chế biến thực phẩm tươi sống tại trụ sở). 
Đo đạc và bản đồ. 

- Môi giới bất động sản. Định giá bất động sản. Bổ sung: Sàn giao dịch bất động sản. 
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2. Năm tài chính, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 

2.1. Năm tài chính 

Năm tài chính của Công ty từ 01/01 đến 31/12   

2.2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán  

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là Đồng Việt Nam. 

3. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng  

3.1. Chế độ kế toán áp dụng 

Công ty áp dụng Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam. 

3.2. Hình thức kế toán áp dụng 

 Công ty áp dụng hình thức kế toán là Chứng từ ghi sổ. 

3.3. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán 

Công ty tuân thủ Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam để soạn thảo và trình bày các 
báo cáo tài chính cho kỳ tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 03 năm 2011 

4. Các chính sách kế toán áp dụng 

4.1. Nguyên tắc ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền 

 Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền 

Tiền bao gồm tiền tại quỹ, tiền đang chuyển và các khoản ký gởi không kỳ hạn. Tương 
đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn không quá 03 tháng, có khả năng chuyển đổi dễ 
dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền. 

 Nguyên tắc chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán 

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được hạch toán theo tỷ giá hối đoái vào ngày phát 
sinh nghiệp vụ. Các khoản mục tiền và công nợ có gốc ngoại tệ được chuyển đổi sang 
đồng tiền hạch toán theo tỷ giá hối đoái vào ngày lập bảng cân đối kế toán. Tất cả các 
khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong quá trình thanh toán hoặc chuyển đổi vào cuối năm 
tài chính được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ. 

4.2. Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho 

 Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho 

Hàng tồn kho được hạch toán theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được 
thấp hơn giá gốc thì hạch toán theo giá trị thuần có thể thực hiện được. 

Giá gốc hàng tồn kho bao gồm: Chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực 
tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. 

Chi phí mua của hàng tồn kho bao gồm giá mua, các loại thuế không được hoàn lại, chi phí 
vận chuyển, bốc xếp, bảo quản trong quá trình mua hàng và các chi phí khác có liên quan 
trực tiếp đến việc mua hàng tồn kho. Các khoản chiết khấu thương mại và giảm giá hàng 
mua do hàng mua không đúng quy cách, phẩm chất được trừ (-) khỏi chi phí mua. 

 Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ tài chính 

Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp nhập trước xuất trước. 
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 Phương pháp hạch toán hàng tồn kho 

Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.  

 Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

Cuối kỳ tài chính, khi giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho nhỏ hơn giá gốc 
thì phải lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.  

Số dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn 
kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho.  

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được thực hiện trên cơ sở từng mặt hàng tồn kho. Đối với 
dịch vụ cung cấp dở dang, việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho được tính theo từng 
loại dịch vụ có mức giá riêng biệt. 

4.3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác 

 Nguyên tắc ghi nhận 

Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác thể hiện giá trị có thể thực hiện được theo 
dự kiến. 

 Nguyên tắc dự phòng phải thu khó đòi 

Dự phòng phải thu khó đòi được lập cho các khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán hoặc 
các khoản nợ có bằng chứng chắc chắn là không thu được.  

4.4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định 

 Nguyên tắc ghi nhận nguyên giá tài sản cố định hữu hình  

Tài sản cố định hữu hình được xác định giá trị ban đầu theo nguyên giá. Nguyên giá là 
toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để có được tài sản cố định hữu hình tính đến 
thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sử dụng. 

 Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định vô hình  

Tài sản cố định vô hình được xác định giá trị ban đầu theo nguyên giá. Nguyên giá là toàn 
bộ các chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để có được tài sản cố định vô hình tính đến thời 
điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sử dụng theo dự tính. 

 Phương pháp khấu hao  

Nguyên giá tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời 
gian hữu dụng dự tính của tài sản. 

Thời gian khấu hao ước tính cho một số nhóm tài sản như sau: 

+ Nhà cửa, vật kiến trúc 5 – 25  năm

+ Máy móc thiết bị 06 - 10 năm

+ Phương tiện vận tải truyền dẫn 06 năm

+ Thiết bị, dụng cụ quản lý 03 – 08 năm

+ Tài sản cố định vô hình Không tính khấu hao

 



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỶ 
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH   
Qúy 1 năm 2011 
Đơn vị tính là Đồng Việt Nam trừ trường hợp được ghi chú khác.   

 11

4.5. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định thuê tài chính 

 Nguyên tắc ghi nhận nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính 

Tài sản thuê tài chính được nhận theo giá trị hợp lý của tài sản tại thời điểm khởi đầu thuê 
tài sản. Nếu giá trị hợp lý cao hơn giá trị hiện tại của khoản thanh toán tối thiểu cho việc 
thuê tài sản thì ghi theo giá trị hiện tại của khoản thanh toán tối thiểu.  

 Nguyên tắc và phương pháp khấu hao tài sản cố định thuê tài chính  

Chính sách khấu hao nhất quán với chính sách khấu hao của tài sản cùng loại thuộc sở hữu 
của Công ty.  

4.6. Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí đi vay  

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang 
được tính vào giá trị của tài sản đó khi doanh nghiệp chắc chắn thu được lợi ích kinh tế 
trong tương lai do sử dụng tài sản đó và chi phí đi vay có thể xác định được một cách đáng 
tin cậy. Tỷ lệ vốn hóa được tính theo tỷ lệ lãi suất bình quân gia quyền trong kỳ, ngoại trừ 
các khoản vay riêng biệt. 

4.7. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính 

 Các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên kết được ghi nhận theo giá gốc. 

 Các khoản góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát 

Giá trị vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát là giá trị vốn góp được các bên tham 
gia liên doanh thống nhất đánh giá và được chấp thuận trong biên bản góp vốn. 

 Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác được ghi nhận theo giá gốc. 

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

Cuối năm tài chính, khi giá trị thuần có thể thực hiện được của chứng khoán đầu tư nhỏ 
hơn giá gốc thì phải lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán. Số dự phòng giảm giá đầu 
tư chứng khoán được lập là số chênh lệch giữa giá gốc của chứng khoán đầu tư lớn hơn giá 
trị thuần có thể thực hiện được của chúng. 

4.8. Ghi nhận chi phí phải trả và dự phòng phải trả 

 Chi phí phải trả được ghi nhận căn cứ vào các thông tin có được vào thời điểm cuối 
năm và các ước tính dựa vào thống kê kinh nghiệm.   

 Theo Luật Bảo hiểm Xã hội, Công ty và các nhân viên phải đóng góp vào quỹ Bảo 
hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam quản lý. Mức đóng bởi mỗi bên được tính 
bằng 1% của mức thấp hơn giữa lương cơ bản của nhân viên. 

4.9. Nguồn vốn chủ sở hữu 

 Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu. 

 Ghi nhận và trình bày cổ phiếu ngân quỹ 

Cổ phiếu ngân quỹ được ghi nhận theo giá mua và được trình bày như một khoản giảm 
vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán. 

 Ghi nhận cổ tức 

Cổ tức được ghi nhận là một khoản phải trả vào ngày công bố cổ tức. 
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 Nguyên tắc trích lập các quỹ dự trữ từ lợi nhuận sau thuế  

Các quỹ được trích lập và sử dụng theo Điều lệ Công ty. 

4.10. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu 

 Doanh thu bán hàng được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu 
được. Trong hầu hết các trường hợp doanh thu được ghi nhận khi chuyển giao cho người 
mua phần lớn rủi ro và lợi ích kinh tế gắn liền với quyền sở hữu hàng hóa.  

 Doanh thu về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác 
định một cách đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều 
kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc hoàn thành vào ngày 
lập bảng cân đối kế toán của kỳ đó. 

4.11. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu, chi phí hợp đồng xây dựng 

Doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng xây dựng được xác định theo phần công việc 
hoàn thành do nhà thầu tự xác định hoặc phần công việc hoàn thành được khách hàng xác 
định trong kỳ. Phần công việc hoàn thành được xác định theo (1) tỷ lệ phần trăm giữa chi 
phí đã phát sinh cho phần công việc đã hoàn thành tại một thời điểm so với tổng chi phí dự 
toán (2) đánh giá phần công việc đã hoàn thành (3) tỷ lệ phần trăm giữa khối lượng xây 
lắp đã hoàn thành so với tổng khối lượng xây lắp phải hoàn thành của hợp đồng. 

4.12. Thuê tài sản 

Các hợp đồng được phân loại là các hợp đồng thuê tài chính khi các điều khoản của hợp 
đồng thuê về căn bản chuyển giao mọi rủi ro và lợi ích liên quan đến quyền sở hữu tài sản 
cho Công ty. Các hợp đồng không thỏa điều kiện nêu trên được phân loại là thuê hoạt 
động. 

Các khoản thanh toán tiền thuê hoạt động được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động 
kinh doanh theo phương pháp đường thẳng dựa vào thời hạn của hợp đồng thuê. 

4.13.  Thuế 

 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 
hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại: Chi phí thuế TNDN hiện hành được xác định trên 
cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành; chi phí thuế 
TNDN hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh 
lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được 
thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán, dựa trên các mức thuế suất (và các luật thuế) có 
hiệu lực tại ngày kết thúc năm tài chính. 

 Công ty có nghĩa vụ nộp thuế TNDN với thuế suất 25% trên thu nhập chịu thuế 

 Các báo cáo thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng 
luật và các qui định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích 
theo nhiều cách khác nhau, dẫn đến số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị 
thay đổi theo quyết định cuối cùng của cơ quan thuế.  

 

4.14. Các bên liên quan 

Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng 
 đáng kể đối với bên kia trong việc ra quyết định tài chính và hoạt động. 

5. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trên bảng cân đối kế toán  
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5.1. Tiền và các khoản tương đương tiền 

 Cuối quý  Đầu năm 

Tiền mặt  79.660.717  17.861.669

Tiền gửi ngân hàng 21.996.272.765  679.125.700

Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn dưới 3 tháng 38.500.000.000  66.557.772.800

Tổng cộng 60.575.933.482  67.254.760.169

5.2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 

 Cuối quý Đầu năm 

Chứng khoán đầu tư ngắn hạn 

- Cổ phiếu CIC 

Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị

90 1.749.975 90 1.749.975

Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (634.020) (634.020)

Đầu tư ngắn hạn khác 7.278.927.763 6.553.927.763

Tổng cộng 7.280.043.718 6.555.043.718

Đầu tư ngắn hạn khác là các khoản tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn từ 3 tháng trở lên. 

5.3. Các khoản phải thu ngắn hạn 

 Cuối quý  Đầu năm 

Phải thu khách hàng 26.557.112.547  47.058.301.426

Trả trước cho người bán  40.297.261.363  39.888.084.134

Các khoản phải thu khác 42.297.261.363  42.143.098.298

Cộng các khoản phải thu ngắn hạn 109.073.109.925  129.089.483.858

Dự phòng phải thu khó đòi -  -

Giá trị thuần của các khỏan phải thu 109.073.109.925  129.089.483.858

Các khoản phải thu khách hàng được chi tiết như sau: 

 Cuối quý  Đầu năm 

Phải thu về thực hiện khối lượng công việc xây 
dựng hoàn thành 26.347.412.547  46.902.301.426

Phải thu tiền cho thuê văn phòng . 209.700.000  156.000.000

Công ty CP Tư Vấn Thiết Kế Tân Kỷ  192.000.000  156.000.000

Công ty CP Cơ Điện Tân Kỷ  14.400.000  -

Công ty CP BT & CKĐS Tân Kỷ  3.300.000  -

Cộng 26.557.112.547  47.058.301.426

Trả trước cho người bán là trả trước cho nhà cung cấp và nhà thầu phụ. Trong đó: trả trước 
cho Công ty CP Tư Vấn Thiết Kế Tân Kỷ công trình Splendor 2 là 200.000.000 đồng, 
công trình MAT1 là 60.000.000 đồng (xem thêm mục 7) 
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Các khoản phải thu khác được chi tiết như sau: 

 Cuối quý  Đầu năm 

Phải thu về Dự án Chung cư Splendor – Gò Vấp 14.030.000.0000  14.030.000.0000

Phải thu lãi vay được vốn hóa của Dự án Chung 
cư Splendor – Đà Nẵng 11.305.067.473  10.743.022.751

Phải thu do chi hộ Công ty CP Tư Vấn Thiết Kế 
Tân Kỷ 11.431.000  11.431.000

Phải thu khác Cty Cơ Điện Tân Kỷ 12.418.827  0

Phải thu khác 16.938.344.063  17.358.644.547

Cộng 42.297.261.363  42.143.098.298

5.4. Hàng tồn kho 

 Cuối quý  Đầu năm 

Nguyên liệu, vật liệu 938.983.956  738.717.820

Công cụ, dụng cụ 66.432.000  66.432.000

Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 161.978.231.370  131.184.511.835

Cộng giá gốc hàng tồn kho 162.983.647.326  131.989.661.655

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -  -

Giá trị thuần có thể thực hiện  162.983.647.326  131.989.661.655

5.5. Tài sản ngắn hạn khác 

Đây là khoản tạm ứng cho các đội thi công và nhân viên Công ty để phục vụ cho mục đích 
kinh doanh và các khoản ký quỹ ngắn hạn. 

5.6. Phải thu dài hạn khác 

12.300.000.000 đồng là khoản góp vốn của Công ty với Công ty TNHH TM-XD-KD Nhà 
Thanh Nhựt hợp tác đầu tư xây dựng và khai thác kinh doanh dự án Chung cư cao tầng tại 
phường 6, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 
02/HĐHTKD ngày 20 tháng 12 năm 2007 

3.745.000.000 đồng là khoản góp vốn của Công ty với Công ty TNHH TM-XD-KD Nhà 
Thanh Nhựt và Công ty TNHH Việt Rạng Đông hợp tác đầu tư xây dựng và khai thác kinh 
doanh dự án Chung cư cao tầng The Splendor Quận 12 tại phường Thạnh Xuân, quận 12, 
Tp. Hồ Chí Minh theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2010/HĐHTKD-VRĐ ngày 13 
tháng 09 năm 2010 

 

(Phần tiếp theo ở trang 15) 
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5.7. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình 

ĐVT: 1.000 đồng 

Khoản mục Nhà cửa Máy móc 
thiết bị 

Phương tiện 
vận tải 

truyền dẫn 

Thiết bị, 
dụng cụ 
quản lý 

Tổng cộng 

Nguyên giá   

Số dư đầu năm 2011 619.400 17.018.232 2.647.352 637.232 20.922.216

Mua trong quý 1 năm 
2011 

- - 454.545 - 454.545

Thanh lý, nhượng bán - - - - -

Mua lại tài sản thuê - - - - -

Số dư cuối quý 1 
năm 2011 

619.400 17.018.232 3.101.897 637.232 21.376.761

Giá trị hao mòn lũy kế  

Số dư đầu năm 2011 129.042 6.245.954 1.673.170 405.507 8.453.673

Khấu hao trong quý 1 năm 
2011 

15.485 442.392 110.306 22.206 590.389

Thanh lý, nhượng bán - - - - -

Mua lại tài sản thuê - - - - -

Số dư cuối quý 1 
năm 2011 

144.527 6.688.346 1.783.476 427.713 9.044.062

Giá trị còn lại   

Tại ngày đầu năm 2011 490.358 10.772.278 974.182 231.725 12.468.543

Tại ngày 31/03/2011     474.873 10.329.886 1.318.421 209.519 12.332.699

Nguyên giá của tài sản đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng là 2.503.383.117 đồng. 

Gía trị còn lại cuối kỳ của tài sản đã dùng thế chấp là 3.799.202.935 đồng. 

 

(Phần tiếp theo ở trang 16) 
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5.8. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính 

Khoản mục Phương tiện vận tải, 
truyền dẫn 

Tổng cộng 

Nguyên giá  

Số dư đầu năm 2011 8.067.666.175 8.067.666.175

Mua lại tài sản thuê trong quý 1 năm 2011 - -

Thuê tài chính trong quý 1 năm 2011 - -

Số dư cuối quý 1 năm 2011 8.067.666.175 8.067.666.175

Giá trị hao mòn lũy kế  

Số dư đầu năm 2011 573.340.735 573.340.735

Khấu hao trong quý 1 năm 2011 149.655.913 149.655.913

Mua lại tài sản thuê - 

Số dư cuối quý 1 năm 2011 722.996.648 722.996.648

Giá trị còn lại  

Tại ngày đầu năm 7.494.325.440 7.494.325.440

Tại ngày 31/03/2011  7.344.669.527 7.344.669.527

 

5.9. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình 

Khoản mục Quyền sử dụng đất Tổng cộng

Nguyên giá    

Số dư đầu năm 2011 42.278.775.000 42.278.775.000

Thanh lý, nhượng bán trong quý 1 năm 2011 - -

        Số dư cuối quý 1 năm 2011 42.278.775.000 42.278.775.000

Giá trị hao mòn lũy kế  

Số dư đầu năm 2011 - -

        Số dư cuối quý 1 năm 2011 - -

Giá trị còn lại   

Tại ngày đầu năm 42.278.775.000 42.278.775.000

       Tại ngày cuối quý 1 năm 2011 42.278.775.000 42.278.775.000
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5.10. Đầu tư tài chính dài hạn 

 Cuối quý Đầu năm 

 
Số 

lượng 
Giá trị 

Số 
lượng 

Giá trị 

Đầu tư vào công ty liên kết 740.000.000  740.000.000

- Công ty CP Tư Vấn Thiết Kế Tân 
Kỷ 

25.000 250.000.000 25.000 250.000.000

-Công ty Cơ Điện Tân Kỷ 49.000 490.000.00 49.000 490.000.00

Đầu tư dài hạn khác 10.595.500.000  10.595.500.000

  - Công ty CP ĐT và PT Hồng Hà 899.550 8.995.500.000 899.550 8.995.500.000

- Công ty CP BT và CKĐS Tân Kỷ 160.000 1.600.000.000 80.000 800.000.000

Cộng giá gốc các khoản đầu 
tư dài hạn 

11.335.500.000 11.335.500.000

Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn - -

Giá trị thuần của đầu tư tài 
chính dài hạn 

11.335.500.000 11.335.500.000

 Phân loại Vốn góp đến Tỷ lệ góp vốn 

  31/03/2011     

Công ty CP Tư Vấn Thiết Kế Tân Kỷ Liên kết 250.000.000 25% 

Công ty CP Cơ Điện Tân Kỷ Liên kết 490.000.000 24,5% 

Cộng  740.000.000 

 

5.11. Tài sản dài hạn khác 

Đây là khoản ký quỹ, ký cược bảo lãnh dự thầu các công trình xây dựng và ký quỹ cho 
hợp đồng thuê tài chính. 

5.12. Vay và nợ ngắn hạn 

 Cuối quý  Đầu năm 

Vay ngân hàng  53.061.711.802  47.688.397.705

Nợ thuê tài chính đến hạn trả 1.446.563.999  1.912.358.194

Tổng cộng 54.508.275.801  49.600.755.899

 

(Phần tiếp theo ở trang 18) 

 

 

 

5.13. Phải trả người bán và người mua trả tiền trước 
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 Cuối quý  Đầu năm 

Phải trả người bán 30.254.554.035  30.461.809.012

Người mua trả tiền trước               121.649.183.396  102.702.108.594

Tổng cộng 163.903.737.431  133.163.917.606

Đây là khoản nợ phải trả và trả trước trong điều kiện kinh doanh bình thường của công ty. 

 

5.14. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 

 Cuối quý  Đầu năm 

Thuế giá trị gia tăng -  2.337.879.257

Thuế thu nhập doanh nghiệp 3.913.604.664  4.314.298.802

Thuế thu nhập cá nhân 131.589.826  2.071.417

Tổng cộng 4.054.194.490  6.654.249.476

 

5.15. Chi phí phải trả 

Đây là khoản trích trước chi phí nguyên vật liệu công trình Cao ốc Văn phòng công ty 
Trường Sơn và Công trình Bút bi Thiên Long 

 

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

 Cuối quý  Đầu năm 

Các khoản phải trả, phải nộp khác 48.641.365.452  62.704.232.359

Tổng cộng 48.641.365.452  62.704.232.359

 Các khoản phải trả, phải nộp khác được chi tiết như sau: 

 Cuối quý  Đầu năm 

Phải trả tạm ứng cho các đội thi công 27.488.315.912  32.135.120.105

Phải trả tiền vay Dự án Splendor - Gò Vấp 13.506.276.962  13.506.276.962

Vốn góp nhận từ Dự án Splendor - Thủ Đức. 
Trong đó, Công ty CP Cơ điện Tân Kỷ góp 
1.520.000.000 đồng- xem thêm mục 7 6.080.000.000  6.080.000.000

Khác 1.566.772.578  10.982.835.292

Cộng 48.641.365.452  62.704.232.359

 

 

 

5.17. Phải trả dài hạn khác 



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỶ 
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH   
Qúy 1 năm 2011 
Đơn vị tính là Đồng Việt Nam trừ trường hợp được ghi chú khác.   

 19

Đây là khoản vốn góp nhận từ các bên góp vốn Dự án Splendor Đà Nẵng. 

 Cuối quý  Đầu năm 

Phải trả dài hạn khác 23.290.255.046  23.290.255.046

Tổng cộng 23.290.255.046  23.290.255.046

Chi tiết như sau: 

 Cuối quý  Đầu năm 

Công ty CP Đầu Tư và Xây Dựng Cotec 10.528.959.877  10.528.959.877

- Vốn góp 7.880.062.700  7.880.062.700

- Lãi vay phải trả 2.648.897.177  2.648.897.177

Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Hồng Hà 12.873.704.112  12.761.295.169

- Vốn góp 8.930.062.700  8.930.062.700

- Lãi vay phải trả 3.943.641.412  3.831.232.469

Cộng 23.402.663.989  23.290.255.046

 

5.18. Vay và nợ dài hạn 

 

 Cuối quý  Đầu năm 

Vay ngân hàng 17.978.794.700  19.440.021.710

Vay cá nhân Công ty để bổ sung vốn lưu động 8.176.641.567  8.176.641.567

Nợ thuê tài chính 3.000.561.185  3.000.561.185

Tổng cộng 29.155.997.452  30.617.224.462

Vay ngân hàng gồm: khoản vay để mua 2 lô đất với diện tích tổng cộng là 12.617,7 m2 tại Khu 
dân cư số 03, phường Khuê Trung, Quận Cảm Lệ, Tp Đà Nẵng có thời hạn 05 năm, lãi suất vay 
trong hạn tại thời điểm 31/03/2011 là 18%/ năm, số dư tại thời điểm 31/03/2011 là 
12.850.000.000 đồng và khoản vay để nhập khẩu máy mốc thiết bị, số dư tại 31/03/2011 là 
5.128.794.700 đồng. 

 

(Phần tiếp theo ở trang 20) 
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5.19. Vốn chủ sở hữu 

5.19.1. Biến động của Vốn chủ sở hữu 

 
 

Vốn đầu tư của 
chủ sở hữu 

Thặng dư vốn cổ 
phần Cổ phiếu quỹ 

Quỹ thuộc vốn 
chủ sở hữu 

Lợi nhuận chưa 
phân phối 

 
Khác 

 
Cộng 

Số dư đầu năm 2010 60.500.000.000 8.790.000.000 (1.009.266.875) 1.551.091.784 20.549.684.412 - 90.381.509.321 

Tăng vốn năm 2010 34.698.850.000 11.458.925.000 - - - - 46.157.775.000 

Lợi nhuận năm 2010 - - - - 21.913.180.601 - 21.913.180.601 

Trích quỹ - - - 1.610.734.074 (2.416.101.111) - (805.367.037) 

Chia cổ tức - - - - (21.319.885.000)
-

(21.319.885.000) 

Mua lại cổ phiếu quỹ - - (1.429.324.400) - -
- 

(1.429.324.400) 

Giảm khác - - - - (129.000.000)
(424.814.721)

(553.814.721) 

Số dư cuối năm 2010 
Số dư đầu năm 2011 

95.198.850.000 20.248.925.000 (2.438.591.275) 3.161.825.858 18.597.878.902 (424.814.721) 134.344.073.764 

Lợi nhuận quý 1 năm 
2011 

- - - - 1.112.290.304 - 1.112.290.304 

Trích quỹ - - - - - - - 

Mua lại cổ phiếu quỹ - - - - - - - 

Tăng vốn - - - - - - - 

Tăng, giảm khác - - - - (205.000.000) 424.814.721 219.814.721 

Số dư cuối quý 1 95.198.850.000 20.248.925.000 (2.438.591.275) 3.161.825.858 19.505.169.206 0 135.676.178.789 
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5.19.2. Cổ phần 

 Cuối quý  Đầu năm

 Số lượng cổ phần phổ thông đăng ký phát hành  9.519.885  9.519.885

 Số lượng cổ phần phổ thông đã bán ra công chúng 9.519.885  9.519.885

 Số lượng cổ phần được mua lại làm cổ phiếu quỹ (100.000)  (100.000)

 Số lượng cổ phần phổ thông đang lưu hành 9.419.885  9.419.885

 Mệnh giá cổ phần đang lưu hành: 10.000 VNĐ/ cổ phần. 

5.19.3. Lãi cơ bản trên cổ phần 

 Kỳ này  Kỳ trước 

Lãi/Lỗ sau thuế của cổ đông của Công ty 1.112.290.304  3.185.454.645

Số cổ phần phổ thông lưu hành bình quân trong kỳ 9.419.885  5.950.000

Lãi cơ bản trên cổ phần (EPS) 118  535

6. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả kinh doanh 

6.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

 Kỳ này  Kỳ trước 

Doanh thu hợp đồng xây dựng 77.999.380.604  78.770.102.247

Doanh thu thuần  77.999.380.604  78.770.102.247

6.2. Giá vốn hàng bán 

 Kỳ này  Kỳ trước 

Giá vốn của dịch vụ xây dựng đã cung cấp 72.930.392.455  71.734.243.498

Tổng cộng  72.930.392.455  71.734.243.498

6.3. Doanh thu hoạt động tài chính 

 Kỳ này  Kỳ trước 

Lãi tiền gửi, tiền cho vay, tiền ký quỹ 2.013.544.922  178.505.359

Cổ tức, lợi nhuận được chia 49.000.000  49.000.000

Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 142.137  63.309

Doanh thu hoạt động tài chính khác -  -

Tổng cộng 2.062.687.059  227.568.668
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6.4. Chi phí hoạt động tài chính 

 Kỳ này  Kỳ trước 

Chi phí lãi vay 1.928.954.123  585.732.161

Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 642.318.202  4.015

Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn/dài 
hạn -  -

Chi phí hoạt động tài chính khác 181.402.264  35.944.070

Tổng cộng  2.752.674.589  621.680.246

 

6.5. Thu nhập khác 

 Kỳ này  Kỳ trước 

Cho thuê văn phòng 62.818.181  71.454.546

Cho thuê vận thăng, cẩu tháp, coffa... 88.181.818  0

Thu từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định 0  2.727.273

Bán phế liệu, CCDC 0  35.062.790

Thu nhập khác 223.067.040  1.121.411

Tổng cộng  374.067.039  110.366.020

 

6.6. Chi phí khác 

 Kỳ này  Kỳ trước 

Chi phí cho thuê văn phòng 58.814.495  53.731.854

Chi phí cho thuê vận thăng, cẩu tháp, coffa 57.573.846  0

Gía vốn tài sản cố định nhượng bán, thanh lý 0  0

Chi phí khác 256  271.269.563

Tổng cộng  116.388.597  325.001.417

 

(Phần tiếp theo ở trang 23) 
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7. Thông tin về các bên có liên quan 

 Các bên liên quan gồm có: 

Bên liên quan Mối quan hệ 

Công ty CP Tư Vấn Thiết Kế Tân Kỷ Liên kết 

Công ty CP Cơ Điện Tân Kỷ Liên kết 

 Tại ngày lập bảng cân đối kế toán, số dư với các bên liên quan như sau: 

 Cuối quý  Đầu năm 

Phải thu - xem thêm mục [5.3] 466.400.000  356.000.000

Phải thu khác - xem thêm mục [5.3] 23.849.827  11.431.000

Phải trả  306.072.000  306.072.000

Phải trả khác - xem thêm mục [5.16] 1.520.000.000  1.520.000.000

 

 Thù lao Hội đồng quản trị và Thu nhập của Ban Giám đốc: 

 Kỳ này  Kỳ trước 

Thù lao Hội đồng quản trị 60.000.000  39.500.000

Lương Ban Giám đốc 418.607.000  348.000.000

Tổng cộng 478.607.000  387.500.000

 

8. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 

 Kỳ này  Kỳ trước 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 1.112.290.304  3.185.454.654

 

9. Phê duyệt phát hành báo cáo tài chính 

Báo cáo tài chính cho kỳ tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 03 năm 2011 được Tổng 
Giám đốc Công ty phê duyệt và phát hành vào ngày 20 tháng 04 năm 2011 

  TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2011. 

KẾ TOÁN TRƯỞNG TỔNG GIÁM ĐỐC 
  

  

  

  

  

HUỲNH TIÊN HOÀNH TRẦN VĂN TUẤN 
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