
TCT CP xuÊt nhËp khÈu vμ XD ViÖt Nam

Cty CPXD c«ng tr×nh ngÇm

A B 1 2
A. Tμi s¶n ng¾n h¹n  (100 = 110 + 120 + 

130 + 140 + 150) 100
485,511,339,499 467,929,212,298

I. TiÒn vμ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn 110 1,788,001,967 11,652,086,004

1. TiÒn 111 V.01 1,788,001,967 11,652,086,004
2. C¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn 112
II. C¸c kho¶n ®Çu t− tμi chÝnh ng¾n h¹n 120 V.02 4,682,720,787 6,495,720,786

1. §Çu t− ng¾n h¹n 121 4,669,935,369 6,624,506,202
2. Dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n ®Çu t− 

ng¾n h¹n (*) 129
12,785,418 (128,785,416)

III. C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n 130 266,960,717,753 252,653,803,761

1. Ph¶i thu kh¸ch hμng 131 218,266,564,758 212,416,960,311
2. Tr¶ tr−íc cho ng−êi b¸n 132 43,587,268,152 35,761,053,224
3. Ph¶i thu néi bé ng¾n h¹n 133
4. Ph¶i thu theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch hîp ®ång 

x©y dùng 134

5. C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 135 V.03 6,991,637,945 6,584,146,550
6. Dù phßng c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi (*) 139 (1,884,753,102) (2,108,356,324)
IV. Hμng tån kho 140 196,145,841,073 183,697,393,782

1. Hμng tån kho 141 V.04 196,145,841,073 183,697,393,782
2. Dù phßng gi¶m gi¸ hμng tån kho (*) 149
V. Tμi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 150 15,934,057,919 13,430,207,965

1. Chi phÝ tr¶ tr−íc ng¾n h¹n 151

2. ThuÕ GTGT ®−îc khÊu trõ 152 3,244,144,206 4,069,120,983
3. ThuÕ vμ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i thu Nhμ n−íc 154 V.05 4,686,195
4. Tμi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 158 12,685,227,518 9,361,086,982
B - Tμi s¶n dμi h¹n (200 = 210 + 220 + 240 

+ 250 + 260) 200
123,053,557,852 128,572,721,974

I. C¸c kho¶n ph¶i thu dμi h¹n 210

1. Ph¶i thu dμi h¹n cña kh¸ch hμng 211

2. Vèn kinh doanh ë ®¬n vÞ trùc thuéc 212

3. Ph¶i thu dμi h¹n néi bé 213 V.06

4. Ph¶i thu dμi h¹n kh¸c 218 V.07

5. Dù phßng ph¶i thu dμi h¹n khã ®ßi (*) 219
II. Tμi s¶n cè ®Þnh 220 69,654,540,803 76,299,612,082

1. Tμi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 221 V.08 69,634,540,804 76,249,612,083
- Nguyªn gi¸ 222 164,980,878,520 166,800,291,689

- Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ (*) 223 ############# #############

2. Tμi s¶n cè ®Þnh thuª tμi chÝnh 224 V.09
- Nguyªn gi¸ 225

- Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ (*) 226

3. Tμi s¶n cè ®Þnh v« h×nh 227 V.10 19,999,999 49,999,999
- Nguyªn gi¸ 228 591,604,920 591,604,920

- Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ (*) 229 (571,604,921) (541,604,921)

4. Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang 230 V.11
III. BÊt ®éng s¶n ®Çu t− 240 V.12

B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n
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- Nguyªn gi¸ 241

- Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ (*) 242
IV. C¸c kho¶n ®Çu t− tμi chÝnh dμi h¹n 250 34,415,089,298 33,836,904,818

1. §Çu t− vμo c«ng ty con 251

2. §Çu t− vμo c«ng ty liªn kÕt, liªn doanh 252 19,677,565,000 16,377,565,000
3. §Çu t− dμi h¹n kh¸c 258 V.13 19,337,523,270 17,837,523,270
4. Dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n ®Çu t− dμi 

h¹n (*) 259
(4,599,998,972) (378,183,452)

V. Tμi s¶n dμi h¹n kh¸c 260 18,983,927,751 18,436,205,074

1. Chi phÝ tr¶ tr−íc dμi h¹n 261 V.14 18,983,927,751 18,436,205,074
2. Tμi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i 262 V.21

3. Tμi s¶n dμi h¹n kh¸c 268
Tæng céng tμi s¶n (270=100+200) 270 608,564,897,351 596,501,934,272

Tæng céng Tμi s¶n 0

A B 1 2
A - Nî ph¶i tr¶ (300 = 310 + 320) 300 511,139,639,958 486,018,478,289

I. Nî ng¾n h¹n 310 482,792,332,198 450,057,948,529

1. Vay vμ nî ng¾n h¹n 311 V.15 133,306,303,248 105,629,388,841
2. Ph¶i tr¶ ng−êi b¸n 312 189,769,756,145 197,381,417,806
3. Ng−êi mua tr¶ tiÒn tr−íc 313 123,746,631,031 114,287,122,959
4. ThuÕ vμ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhμ n−íc 314 V.16 3,685,190,839 4,600,873,009
5. Ph¶i tr¶ ng−êi lao ®éng 315 7,719,055,296 9,383,052,761
6. Chi phÝ ph¶i tr¶ 316 V.17 6,042,481,508 11,285,641,522
7. Ph¶i tr¶ néi bé 317
8. Ph¶i tr¶  theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch hîp ®ång 

x©y dùng 318

9. C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép ng¾n h¹n kh¸c 319 V.18 17,963,617,650 7,103,437,356
10. Dù phßng ph¶i tr¶ ng¾n h¹n 320

11. Quü khen th−ëng, phóc lîi 321 559,296,481 387,014,275
II. Nî dμi h¹n 330 28,347,307,760 35,960,529,760

1. Ph¶i tr¶ dμi h¹n ng−êi b¸n 331

2. Ph¶i tr¶ dμi h¹n néi bé 332 V.19

3. Ph¶i tr¶ dμi h¹n kh¸c 333

4. Vay vμ nî dμi h¹n 334 V.20 28,150,634,250 35,763,856,250
5. ThuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ 335 V.21

6. Dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lμm 336 196,673,510 196,673,510
7. Dù phßng ph¶i tr¶ dμi h¹n 337
B - Nguån vèn chñ së h÷u (400 = 410 + 320) 400 97,425,257,393 110,483,455,983

I. Vèn chñ së h÷u 410 V.22 97,425,257,393 110,483,455,983

1. Vèn ®Çu t− cña chñ së h÷u 411 63,321,900,000 63,321,900,000
2. ThÆng d− vèn cæ phÇn 412 31,679,340,000 31,679,340,000
3. Vèn kh¸c cña chñ së h÷u 413

4. Cæ phiÕu quü 414 (3,657,463,682) (3,657,463,682)
5. Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tμi s¶n 415

6. Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i 416 76,483,493 76,483,493
7. Quü ®Çu t− ph¸t triÓn 417 5,951,486,022 5,142,333,119
8. Quü dù phßng tμi chÝnh 418 1,332,215,944 1,205,057,893
9. Quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u 419

10. Lîi nhuËn sau thuÕ ch−a ph©n phèi 420 (1,278,704,384) 12,715,805,160
11. Nguån vèn ®Çu t− XDCB 421

Sè cuèi kúNguån vèn
M· 

sè

ThuyÕ

t minh
Sè ®Çu n¨m



II. Nguån kinh phÝ vμ quü kh¸c 430

1. Quü khen th−ëng, phóc lîi 431

2. Nguån kinh phÝ 432 V.23

3. Nguån kinh phÝ ®· h×nh thμnh TSC§ 433
Tæng céng nguån vèn (430=300+400) 440 608,564,897,351 596,501,934,272

Tæng céng nguån vèn 0

1. Tμi s¶n thuª ngoμi 1 V.24

2. VËt t−, hμng ho¸ nhËn gi÷ hé, nhËn gia c«ng 2

3. Hμng ho¸ nhËn b¸n hé, nhËn ký göi, ký c−îc 3

4. Nî khã ®ßi ®· xö lý 4

5. Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i 7

6. Dù to¸n chi sù nghiÖp, dù ¸n 8

C¸c chØ tiªu ngoμi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n
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Sè ®Çu n¨m Sè cuèi kú
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§¬n vÞ tÝnh: VN§

NĂM NAY NĂM TRƯỚC NĂM NAY NĂM TRƯỚC

1. Doanh thu b¸n hμng vμ cung cÊp dÞch vô 01 VI.25 93,157,943,936 87,767,461,043 146,959,376,352 130,561,257,101
2. C¸c kho¶n gi¶m trõ 02

3. Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hμng vμ cung cÊp 

dÞch vô (10 = 01- 23)
10 93,157,943,936 87,767,461,043 146,959,376,352 130,561,257,101

4. Gi¸ vèn hμng b¸n 11 VI.27 79,016,741,267 77,226,557,177 124,378,659,747 112,773,613,175
5. Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hμng vμ cung cÊp 

dÞch vô (20 = 10 - 11)
20 14,141,202,669 10,540,903,866 22,580,716,605 17,787,643,926

6. Doanh thu ho¹t ®éng tμi chÝnh 21 VI.26 1,154,897,454 2,846,034,802 1,563,418,333 12,419,360,481
7. Chi phÝ tμi chÝnh 22 VI.28 13,757,634,429 3,542,195,958 18,569,403,924 7,521,139,551
- Trong ®ã: Chi phÝ l·i vay 23

8. Chi phÝ b¸n hμng 24

9. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 25 4,765,656,436 4,609,784,670 7,332,730,833 7,928,659,948
10. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 

[30 = 20 + (21-22) - (24+25)]
30 (3,227,190,742) 5,234,958,040 (1,757,999,819) 14,757,204,908

11. Thu nhËp kh¸c 31 2,218,801,329 721,854,318 2,218,801,329 748,844,318
12. Chi phÝ kh¸c 32 1,372,017,669 501,068,200 1,372,271,662 510,085,138
13. Lîi nhuËn kh¸c (40 = 31 - 32) 40 846,783,660 220,786,118 846,529,667 238,759,180
14. Tæng lîi nhuËn tr−íc thuÕ (50 = 30 + 40) 50 (2,380,407,082) 5,455,744,158 (911,470,152) 14,995,964,088
15. Chi phÝ thuÕ TNDN hiÖn hμnh 51 VI.30 1,363,936,039 367,234,232 3,748,991,021
16. Chi phÝ thuÕ TNDN ho·n l¹i 52 VI.30

17. Lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp doanh 

nghiÖp (60 =50 - 51 - 52)
60 (2,380,407,082) 4,091,808,119 (1,278,704,384) 11,246,973,067

18. L·i c¬ b¶n trªn cæ phiÕu 70             (380.412)                 849.910              (204.350)               2,336.111 

B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh
Quý II-2011
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TCT CP xuÊt nhËp khÈu vμ XD ViÖt Nam

Cty CPXD c«ng tr×nh ngÇm

1 2 3 4

I - L−u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng kinh doanh
1. TiÒn thu tõ b¸n hμng, cung cÊp dÞch vô vμ 

doanh thu kh¸c 01
58,388,041,846 73,536,737,878

2. TiÒn chi tr¶ cho ng−êi cung cÊp hμng hãa vμ 

dÞch vô 02
(25,230,037,851) (12,026,129,969)

3. TiÒn chi tr¶ cho ng−êi lao ®éng 03 (2,397,880,001) (3,285,547,373)
4. TiÒn chi tr¶ l·i vay 04 (560,900,000)
5. TiÒn chi nép thuÕ Thu nhËp doanh nghiÖp 05

6. TiÒn thu kh¸c tõ ho¹t ®éng kinh doanh 06 54,989,065,879 74,289,896,060
7. TiÒn chi kh¸c cho ho¹t ®éng kinh doanh 07 (63,601,046,323) (87,948,596,575)
L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 20 22,148,143,550 44,005,460,021
II - L−u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng ®Çu t−
1. TiÒn chi ®Ó mua s¾m, x©y dùng TSC§ vμ 

c¸c tμi s¶n dμi h¹n kh¸c 21
(357,511,591) (13,051,000)

2. TiÒn thu tõ thanh lý, nh−îng b¸n TSC§ vμ 

c¸c tμi s¶n dμi h¹n kh¸c 22

3. TiÒn chi cho vay, mua c¸c c«ng cô nî cña 

®¬n vÞ kh¸c 23
(6,500,000,000) (5,400,000,000)

4. TiÒn thu håi cho vay, b¸n l¹i c¸c c«ng cô nî 

cña ®¬n vÞ kh¸c 24
10,673,000,000

5. TiÒn chi ®Çu t− gãp vèn vμo ®¬n vÞ kh¸c 25 (650,000,000)
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
154,201,901 2,693,866,081

L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng ®Çu t− 30 3,969,690,310 (3,369,184,919)
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 chñ së h÷u, 

mua l¹i cæ phiÕu cña doanh nghiÖp ®· ph¸t 32

3. TiÒn vay ng¾n h¹n, dμi h¹n nhËn ®−îc 33 3,040,396,066
4. TiÒn chi tr¶ nî gèc vay 34 (34,680,769,400) (38,301,170,272)
5. TiÒn chi tr¶ nî thuª tμi chÝnh 35

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

L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng tμi chÝnh 40 (34,680,769,400) (35,260,774,206)
L−u chuyÓn tiÒn thuÇn trong kú (20+30+40) 50 (8,562,935,540) 5,375,500,896
TiÒn vμ t−¬ng ®−¬ng tiÒn ®Çu kú 60 10,350,937,507 17,716,629,962
¶nh h−ëng cña thay ®æi tû gi¸ hèi ®o¸i quy 
®æi ngo¹i tÖ 61
TiÒn vμ t−¬ng ®−¬ng tiÒn cuèi kú (50+60+61) 70 VII.34 1,788,001,967 23,092,130,858

lËp biÓu                                            KÕ to¸n tr−ëng Gi¸m ®èc

L−u chuyÓn tiÒn tÖ

(Theo ph−¬ng ph¸p trùc tiÕp)

Quý II-2011
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý 2 năm 2011

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D1- Tiền Cuối quý Đầu năm 

   - Tiền mặt              975,360,662        427,816,547 

   - Tiền gửi ngân hàng              812,641,305   11,224,269,457 

   - Tiền đang chuyển
Cộng           1,788,001,967   11,652,086,004 

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Cuối quý Đầu năm 

   - Chứng khoán đầu tư ngắn hạn 
   - Đầu tư ngắn hạn khác             4,669,935,369     6,624,506,202 

   - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn                12,785,418      (128,785,416)

Cộng           4,682,720,787     6,495,720,786 

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D3- Phải thu nội bộ ngắn hạn Cuối quý Đầu năm 

- Cho vay nội bộ ngắn hạn                                 -                           - 

- Phải thu nội bộ ngắn hạn khác                                 -                           - 

Cộng                                 -                           - 

Đơn vị tính: đồng Việt Nam
D4- Các khoản phải thu ngắn hạn khác Cuối quý Đầu năm 

- Phải thu về cổ phần hoá                                 -                           - 

- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia                                 -                           - 

- Phải thu người lao động

                                 -                           - 

- Cho vay ngắn hạn                                 -                           - 

- Phải thu khác                                 -                           - 

Cộng       266,960,717,753 252,653,803,761 

Đơn vị tính: đồng Việt Nam
D5- Hàng tồn kho Cuối quý Đầu năm 

    - Hàng mua đang đi đường

              672,923,692        440,613,722 

    - Nguyên liệu, vật liệu         15,997,305,150   22,953,403,112 

    - Công cụ, dụng cụ              359,807,599        569,104,240 



    - Chi phí SX, KD dở dang

       176,856,439,417 156,592,220,390 

    - Thành phẩm 
    - Hàng hóa 

           1,128,102,000 

    - Hàng gửi đi bán           1,131,263,215     3,142,052,318 

    - Hàng hoá kho bảo thuế
    - Hàng hoá bất động sản

Cộng giá gốc hàng tồn kho       196,145,841,073 183,697,393,782 

  
Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D8- Phải thu dài hạn nội bộ Cuối quý Đầu năm 

- Cho vay dài hạn nội bộ                                 -                           - 

- Phải thu dài hạn nội bộ khác                                 -                           - 

Cộng                                 -                           - 

Đơn vị tính: đồng Việt Nam
D9- Phải thu dài hạn khác Cuối quý Đầu năm 

- Ký quỹ, ký cược dài hạn                                 -                           - 

- Các khoản tiền nhận uỷ thác

                                 -                           - 

- Cho vay dài hạn không lãi                                 -                           - 

- Phải thu dài hạn khác                                   -                           - 

Cộng                                 -                           - 

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D13- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang Cuối quý Đầu năm 

Tổng số chi phí XDCB dở dang                                 -                           - 

Đơn vị tính: đồng Việt Nam
D17- Đầu tư dài hạn khác Cuối quý Đầu năm 

- Đầu tư cổ phiếu                                 -                           - 

- Đầu tư trái phiếu                                 -                           - 

- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu 

                                 -                           - 

- Cho vay và cho thuê tài chính dài hạn                                 -                           - 

- Đầu tư dài hạn khác                                 -                           - 

Cộng         34,415,089,298   33,836,904,818 

Đơn vị tính: đồng Việt Nam
D19- Vay và nợ ngắn hạn Cuối quý Đầu năm 



a. Vay và nợ ngắn hạn       133,306,303,248 ##############

- Vay ngắn hạn ngân hàng
- Vay ngắn hạn tổ chức                                 -                           - 

- Vay ngắn hạn cá nhân                                 -                           - 
b. Nợ dài hạn đến hạn trả           9,116,000,000  18,232,000,000 

- Nợ dài dài hạn đến hạn trả ngân hàng
- Nợ dài hạn đến hạn trả tổ chức                                 -                           - 

- Nợ dài hạn đến hạn trả cá nhân                                 -                           - 

Cộng       142,422,303,248 123,861,388,841 
          

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D20- Chi phí phải trả Cuối quý Đầu năm 

- Trích trước hoạt động kinh doanh                                 -                           - 

- Trích trước các khoản lãi repo cổ phiếu                                 -                           - 

- Trích trước lãi sử dụng vốn                                 -                           - 

- Trích trước khác                                 -                           - 

Cộng                                 -                           - 

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D21- Phải trả ngắn hạn nội bộ Cuối quý Đầu năm 

- Vay ngắn hạn nội bộ                                 -                           - 

- Phải trả ngắn hạn nội bộ khác

                                 -                           - 

Cộng                                 -                           - 

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D22- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn Cuối quý Đầu năm 

    - Tài sản thừa chờ giải quyết
    - Kinh phí công đoàn                22,423,833        112,463,205 

    - Bảo hiểm xã hội              928,806,094        417,566,170 

    - Bảo hiểm y tế
 - Phải trả về cổ phần hoá
 - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
 - Doanh thu chưa thực hiện
 - Các khoản phải trả, phải nộp khác         16,911,606,323     6,473,926,581 

Cộng         17,862,836,250     7,003,955,956 

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D23- Phải trả dài hạn nội bộ

 Cuối quý  Đầu năm 

- Vay dài hạn nội bộ                                 -                           - 



- Phải trả dài hạn nội bộ khác

                                 -                           - 

Cộng                                 -                           - 

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D24- Vay và nợ dài hạn Cuối quý Đầu năm 
- Vay và nợ ngân hàng
- Vay và nợ tổ chức                                 -                           - 

- Vay và nợ cá nhân                                 -                           - 

Cộng         28,150,634,250  35,763,856,250 

c- Các khoản nợ thuê tài chính
Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D27- Nguồn kinh phí Cuối quý Đầu năm 
- Nguồn kinh phí còn lại đầu năm                                 -                           - 
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm                                 -                           - 
- Chi sự nghiệp                                 -                           - 

- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm                                 -                           - 

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D28- Tài sản thuê ngoài Cuối quý Đầu năm 

(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài                                 -                           - 

      - TSCĐ thuê ngoài                                 -                           - 

      - Tài sản khác thuê ngoài                                 -                           - 

(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của 
hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang 
theo các thời hạn                                  -                           - 

      - Từ 1 năm trở xuống                                 -                           - 

      - Trên 1 năm đến 5 năm                                 -                           - 

      - Trên 5 năm                                 -                           - 

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D29- Doanh thu Lũy kế Quý II/2011 Năm trước 

- Doanh thu bán hàng       146,959,376,352 130,561,257,101 

- Doanh thu cung cấp dịch vụ                                 -                           - 

- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh 
nghiệp có hoạt động xây lắp)                                  -                           - 

+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi 
nhận trong kỳ;                                  -                           - 

+ Tổng doanh thu luỹ kế của hợp đồng xây 
dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo                                  -                           - 

Cộng       146,959,376,352 130,561,257,101 

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D30- Các khoản giảm trừ doanh thu Lũy kế Quý II/2011 Năm trước 



    - Chiết khấu thương mại                                 -                           - 

    - Giảm giá hàng bán                                 -                           - 

    - Hàng bán bị trả lại                                 -                           - 

    - Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)                                 -                           - 

    - Thuế tiêu thụ đặc biệt                                 -                           - 

    - Thuế xuất khẩu                                 -                           - 

Cộng                                 -                           - 

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D31- Giá vốn hàng bán Lũy kế Quý II/2011 Năm trước 

- Giá vốn của hàng hóa đã bán       124,378,659,747 112,773,613,175 

- Giá vốn của thành phẩm đã bán                                 -                           - 

- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp                                 -                           - 

- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của 
BĐS đầu tư đã bán                                  -                           - 

- Chi phí kinh doanh BĐS đầu tư                                 -                           - 

- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho                                 -                           - 

- Các khoản chi phí vượt mức bình thường                                 -                           - 

- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho                                 -                           - 

Cộng       124,378,659,747 112,773,613,175 

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D32- Doanh thu hoạt động tài chính Lũy kế Quý II/2011 Năm trước 

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay                                 -                           - 

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

- Cổ tức, lợi nhuận được chia                                 -                           - 

- Lãi bán chứng khoán                                 -                           - 

- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện                                 -                           - 

- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện                                 -                           - 

- Lãi bán hàng trả chậm                           - 

- Doanh thu hoạt động tài chính khác           1,563,418,333   12,419,360,481 

Cộng           1,563,418,333   12,419,360,481 

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D33- Chi phí hoạt động tài chính Lũy kế Quý II/2011 Năm trước 

- Lãi tiền vay                                 -                           - 

- Chi phí mua bán chứng khoán                                 -                           - 

- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài                                 -                           - 

- Lỗ bán ngoại tệ                                 -                           - 

- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện                                 -                           - 

- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện                                 -                           - 

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

- Chi phí tài chính khác                                 -                           - 

Cộng         18,569,403,924     7,521,139,551 



Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D34- Chi phí bán hàng Lũy kế Quý II/2011 Năm trước 

- Chi phí nhân viên                                 -                           - 

- Chi phí nguyên vật liệu                                 -                           - 

- Chi phí khấu hao tài sản cố định                                 -                           - 

- Chi phí bảo hành nhà chung cư                                 -                           - 

- Chi phí dịch vụ mua ngoài                                 -                           - 

- Chi phí bằng tiền khác                                 -                           - 

Cộng                                 -                           - 

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D35- Chi phí quản lý Lũy kế Quý II/2011 Năm trước 

- Chi phí nhân viên                                 -                           - 

- Chi phí nguyên vật liệu                                 -                           - 

- Chi phí đồ dùng văn phòng                                 -                           - 

- Chi phí khấu hao tài sản cố định                                 -                           - 

- Thuế, phí và lệ phí                                 -                           - 

- Phân bổ lợi thế kinh doanh và giá trị thương                                 -                           - 

- Chi phí dự phòng                                 -                           - 

- Chi phí dịch vụ mua ngoài                                 -                           - 

- Chi phí bằng tiền khác                                 -                           - 

Cộng           7,332,730,833     7,928,659,948 

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D36- Thu nhập khác Lũy kế Quý II/2011 Năm trước 

- Thu tiền nhượng bán, thanh lý tài sản cố định                                 -                           - 

- Giá trị công trình được cắt giảm theo quyết 
toán do TCT làm chủ đầu tư                                  -                           - 

- Thu nhập công nợ không đối tượng                                 -                           - 

- Thu nhập khác                                 -                           - 

Cộng           2,218,801,329        748,844,318 

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D37- Chi phí khác Lũy kế Quý II/2011 Năm trước 

- Giá trị còn lại của TSCĐ nhượng bán, thanh lý                                 -                           - 

- Xử lý hàng tồn kho                                 -                           - 

- Chi phí khác                                 -                           - 

Cộng           1,372,271,662        510,085,138 

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D39- Cam kết Cuối quý Đầu năm 
+ … -                              -                         
+ … -                              -                         
+ … -                              -                         
+ … -                              -                         
+ … -                              -                         



+… -                              -                         
Cộng                                 -                           - 
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