
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Đường số 9, KCN Biên Hòa, Đồng Nai

Mẫu số: Q-01d

Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết 
minh

 30/06/2011  31/12/2010 

TÀI SẢN

A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 133,893,416,676     136,597,549,550     

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 5,391,433,975         10,361,064,826       

1. Tiền 111 V.1 5,391,433,975         10,361,064,826       

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 -                           -                           

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 78,448,911,220       81,868,861,447       

1. Phải thu khách hàng 131 72,140,033,617       77,339,411,407       

2. Trả trước cho người bán 132 8,985,635,636         7,272,893,340         

5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 300,075,544            233,390,277            

6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (2,976,833,577)        (2,976,833,577)        

IV. Hàng tồn kho 140 46,862,301,824       40,336,393,998       

1. Hàng tồn kho 141 V.4 46,862,301,824       40,336,393,998       

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 -                           -                           

V.Tài sản ngắn hạn khác 150 3,190,769,657         4,031,229,279         

1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 88,435,370              -                           

2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 -                           1,538,850,663         

3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 10,199,569              9,091,805                

4. Tài sản ngắn hạn khác 158 V.3 3,092,134,718         2,483,286,811         

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 81,135,315,404       84,110,994,093       

I. Các khoản phải thu dài hạn 210 -                           -                           

II.Tài sản cố định 220 64,626,511,458       67,956,180,547       

1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 61,690,757,500       65,072,904,565       

    - Nguyên giá 222 100,836,741,535     99,932,856,960       

    - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (39,145,984,035)      (34,859,952,395)      

2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 2,839,156,358         2,792,737,382         

    - Nguyên giá 225 6,330,077,465         5,585,474,315         

    - Giá trị hao mòn lũy kế 226 (3,490,921,107)        (2,792,736,933)        

3. Tài sản cố định vô hình 227 -                           -                           

4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 96,597,600              90.538.600

III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 2,441,030,000         2,441,030,000         

    - Nguyên giá 241 2,441,030,000         2,441,030,000         

    - Giá trị hao mòn lũy kế 242 -                           -                           

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.13 12,829,708,354       12,829,708,354       

1. Đầu tư vào công ty con 251 12,829,708,354       12,829,708,354       

V. Tài sản dài hạn khác 260 1,238,065,592         884,075,192            

1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 96,175,898              96,175,898              

3. Tài sản dài hạn khác 268 1,141,889,694         787,899,294            

VI. Lợi thế thương mại 269 -                           -                           

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 215,028,732,080     220,708,543,643     

Báo cáo tài chính

Tel: 061.3836 269      Fax: 0613 836 174

                           Đơn vị tính: VNĐ

          Quý II  năm tài chính 2011

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Trang 1



Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết 
minh

 30/06/2011  31/12/2010 

NGUỒN VỐN -                           -                           

A. NỢ PHẢI TRẢ 300 138,257,575,221     143,976,964,157     

I. Nợ ngắn hạn 310 127,036,416,210     132,755,805,146     

1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.15 88,876,804,015       99,675,188,503       

2. Phải trả người bán 312 22,795,879,997       19,631,906,994       

3. Người mua trả tiền trước 313 9,878,242,747         8,886,028,661         

4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 314 V.16 5,551,992,470         2,841,207,314         

5. Phải trả người lao động 315 409,397,127            917,444,862            

6. Chi phí phải trả 316 V.17 3,372,955                37,076,200              

7. Phải trả nội bộ 317 -                           -                           

8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 -                           -                           

9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.18 519,758,215            431,458,309            

10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 -                           -                           

11. Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 (999,031,316)           335,494,303            

II. Nợ dài hạn 330 11,221,159,011       11,221,159,011       

1. Phải trả dài hạn người bán 331 -                           -                           

2. Phải trả dài hạn nội bộ 332 -                           -                           

3. Phải trả dài hạn khác 333 89,792,000              89,792,000              

4. Vay và nợ dài hạn 334 V.20 11,131,367,011       11,131,367,011       

5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 -                           -                           

6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 -                           -                           

7. Dự phòng phải trả dài hạn 337 -                           -                           

8. Doanh thu chưa thực hiện 338 -                           -                           

9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 339 -                           -                           

B.VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 76,771,156,859       76,731,579,486       

I. Vốn chủ sở hữu 410 V.22 76,771,156,859       76,731,579,486       

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 34,276,370,000       34,276,370,000       

2. Thặng dư vốn cổ phần 412 26,720,892,735       26,720,892,735       

3. Vốn khác của chủ sở hữu 413 -                           -                           

4. Cổ phiếu quỹ 414 (427,842,000)           (427.842.000)

5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 -                           -                           

6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 -                           -                           

7. Quỹ đầu tư phát triển 417 5,613,272,337         5,613,272,337         

8. Quỹ dự phòng tài chính 418 1,601,656,707         1,601,656,707         

9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 -                           -                           

10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 8,986,807,080         8,947,229,707         

11. Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 -                           -                           

12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 422 -                           -                           

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 CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 439 -                           -                           

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 215,028,732,080     220,708,543,643     

Trang 2



Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết 
minh

 30/06/2011  31/12/2010 

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG -                           -                           

1. Tài sản thuê ngoài 01 -                           -                           

2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công 02 -                           -                           

3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược 03 -                           -                           

4. Nợ khó đòi đã xử lý 04 -                           -                           

5. Ngoại tệ các loại 05 -                           -                           

USD 40,374.41                178,553                   

ERO 418.74                     424                          

6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án 06 -                           -                           

     NGƯỜI LẬP BIỂU                                   KẾ TOÁN TRƯỞNG                          TỔNG GIÁM ĐỐC

  TRƯƠNG NGUYÊN BẢO                         NGUYỄN THỊ HUYỀN                      TRẦN HỮU CHUYỀN

Đồng Nai, ngày 20 tháng 07 năm 2011

Trang 3



Mẫu số: Q-02d

Quý II năm 2011

Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu
Thuyết 
minh

Q II. 2011 Q II. 2010
Số lũy kế từ đầu năm 
đến cuối quý này 

(Năm nay)

Số lũy kế từ đầu năm 
đến cuối quý này 

(Năm trước)

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.25 82,838,464,429 58,231,204,229 153,134,941,406             101,518,348,329         

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 VI.26 74,694,548 14,479,743             174,036,548                    14,479,793                  

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 10 VI.27 82,763,769,881 58,216,724,486 152,960,904,858             101,503,868,536         

4. Giá vốn hàng bán 11 VI.28 70,784,550,360 51,022,775,811 130,482,008,256             83,994,138,741           

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 20 11,979,219,521 7,193,948,675 22,478,896,602 17,509,729,795

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.29 10,438,266 14,079,019 1,031,180,054 571,084,918

7. Chi phí tài chính 22 VI.30 3,343,520,220 2,476,866,991 9,463,595,963 7,986,732,178

  - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 3,343,520,220 2,457,994,540 6,713,473,674 4,137,194,203

8. Chi phí bán hàng 24 2,204,767,047 687,103,913 3,603,679,963 1,771,392,151

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 2,010,326,518 1,284,207,456 3,807,443,683 4,316,518,092

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)} 30 4,431,044,002 2,759,849,334 6,635,357,047 4,006,172,292

11. Thu nhập khác 31 315,240                 -                          315,240                           38,020,000                  

12. Chi phí khác 32 22,225,455            -                          46,998,567                      178,634,458                

13. Lợi nhuận khác(40=31-32) 40 (21,910,215)           -                          (46,683,327)                     (140,614,458)               

14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh 45 (2,976,833,577)      -                          -                                  -                               

15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 50 4,409,133,787 2,759,849,334 6,588,673,720 3,865,557,834

16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VI.31 551,141,723 344,981,167 823,584,215 459,829,066

17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 -                        -                          -                                  -                               

18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 60 3,857,992,064 2,414,868,167 5,765,089,505 3,405,728,768

18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số 61 3,857,992,064           2,414,868,167             5,765,089,505                      3,405,728,768             

18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 62 -                        -                          -                                  -                               

19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 70 VI.32 1,126                     705                         1,688                              997                              

Đồng Nai, ngày 20 tháng 07 năm 2011

NGƯỜI LẬP BIỂU                                                             KẾ TOÁN TRƯỞNG                                               TỔNG GIÁM ĐỐC

 TRƯƠNG NGUYÊN BẢO                                                    NGUYỄN THỊ HUYỀN                                            TRẦN HỮU CHUYỀN

Đơn vị tính:VNĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Đường số 9, KCN Biên Hòa, Đồng Nai
Tel: 061.3836 269      Fax: 0613 836 174

Báo cáo tài chính
  Quý II năm tài chính 2011

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
(Dạng đầy đủ)

Trang 4



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI
Địa chỉ:Đường số 9, KCN Biên Hòa, Đồng Nai

Mẫu số: Q-03d

Chỉ tiêu
Mã chỉ 

tiêu
Thuyết 
minh

 Lũy kế từ đầu năm 
đến cuối quý này 

(Năm nay) 

Lũy kế từ đầu năm 
đến cuối quý này 

(Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 01 6,588,673,720          3,865,557,834          
2. Điều chỉnh cho các khoản
- Khấu hao TSCĐ 02 4,984,215,814          3,647,317,366          
- Các khoản dự phòng 03 -                           -                           
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 04 (1,096,546,449)        (704,679,223)           
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 (23,420,388)             (10,204,000)             
- Chi phí lãi vay 06 6,713,473,674          4,137,194,203          
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn  lưu động 08 17,166,396,371        10,935,186,180        
- Tăng, giảm các khoản phải thu 09 4,957,693,126          871,577,375             
- Tăng, giảm hàng tồn kho 10 (6,525,907,826)        (11,048,491,272)      

 Tăng, giảm các khoản phải trả
                                                                                                                          
(Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 11 3,702,736,015          14,101,517,027        
- Tăng, giảm chi phí trả trước 12 (88,435,370)             -                           
- Tiền lãi vay đã trả 13 (6,713,473,674)        (4,137,194,203)        
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14 (1,443,039,708)        
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15 5,111,827,130          19,461,233,870        
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 16 (5,749,448,560)        (8,224,653,177)        
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 11,861,387,212        20,516,136,092        
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 (909,943,575)           (36,384,182,221)      
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 22 -                           10,204,000               
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 -                           -                           
5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 -                           -                           
6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 -                           -                           
7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 363,361,324             
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (909,943,575)           (36,010,616,897)      
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31
2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, 
mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 32
3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 106,712,194,873      86,807,702,744        
4.Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (117,510,578,861)    (62,683,289,675)      
5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35 (762,522,119)           
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 (5,122,690,500)        (3,427,637,000)        
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 (15,921,074,488)      19,934,253,950        
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50 (4,969,630,851)        4,439,773,145          
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 10,361,064,826        2,115,216,647          
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 -                           
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70 5,391,433,975          6,554,989,792          

       NGƯỜI LẬP BIỂU                                       KẾ TOÁN TRƯỞNG                                         TỔNG GIÁM ĐỐC

  TRƯƠNG NGUYÊN BẢO                               NGUYỄN THỊ HUYỀN                                    TRẦN HỮU CHUYỀN

Báo cáo tài chính

                          (Theo phương pháp gián tiếp)
                                                                       Quý II năm 2011

Đồng Nai, ngày 20 tháng 07 năm 2011

Tel: 061.3836 269      Fax: 0613 836 174

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

Đơn vị tính: VNĐ

        Quý II năm tài chính 2011

Trang 5



COÂNG TY COÅ PHAÀN NHÖÏA ÑOÀNG NAI

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II năm 2011

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1.

2. 

34,276,370,000 đồng

3. Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất, thương mại, dịch vụ.

4. 

II. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1.

2.

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng tại doanh nghiệp

1.

2.

3.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng:

1.

Hình thức kế toán áp dụng: Nhât ký chung.

Nguyên tắc xác định các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: 

Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam: 

Chuùng toâi ñaõ thöïc hieän coâng vieäc keá toaùn theo quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc Vieät Nam veà cheá ñoä keá toaùn, chuaån möïc keá toaùn Vieät Nam; phuø hôïp vôùi nhöõng
chuaån möïc keá toaùn quoác teá vaø nhöõng thoâng leä keá toaùn ñöôïc Nhaø nöôùc Vieät Nam thöøa nhaän. 

Việc lựa chọn số liệu và thông tin cần phải trình bày trong Bản Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính được thực hiện theo nguyên tắc trọng yếu qui định tại Chuẩn
mực số 21 - Trình bày Báo Cáo Tài Chính.

Baùo caùo taøi chính ñaõ ñöôïc trình baøy moät caùch trung thöïc vaø hôïp lyù tình hình taøi chính, keát quaû kinh doanh vaø caùc luoàng tieàn cuûa doanh nghieäp. Ñeå ñaûm
baûo yeâu caàu trung thöïc vaø hôïp lyù, caùc baùo caùo taøi chính ñöôïc laäp vaø trình baøy treân cô sôû tuaân thuû vaø phuø hôïp vôùi caùc Chuaån möïc keá toaùn, Cheá ñoä keá
toaùn Vieät Nam vaø caùc quy ñònh coù lieân quan hieän haønh.

Niên độ kế toán: bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 kết thúc vào ngày 31 tháng 12.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán và lập báo cáo tài chính: Việt Nam đồng.

Chế độ kế toán áp dụng:

Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Quyết Định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài Chính. 

Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần.

Vốn điều lệ: 

Ngành nghề kinh doanh:

Saûn xuaát oáng nhöïa, phuï kieän vaø caùc saûn phaåm nhöïa, dieâm queït, saûn phaåm may maëc xuaát khaåu, vaät lieäu xaây döïng coâng ngheä môùi. Xaây döïng nhaø laép
gheùp, coâng trình ñieän nöôùc. Kinh doanh du lòch löõ haønh noäi ñòa vaø caùc dòch vuï du lòch. Mua baùn vaät tö, nguyeân lieäu phuïc vuï saûn xuaát cuûa doanh nghieäp.
Xaây döïng coäng trình daân duïng, coâng nghieäp, giao thoâng, thuûy lôïi, caáp thoaùt nöôùc. San laáp maët baèng. Ñaïi lyù böu ñieän.

Công ty con:

Coâng ty Coå Phaàn Nhöïa Ñoàng Nai Mieàn Trung ñöôïc thaønh laäp theo giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh soá 3303070169 ñaêng kyù laàn ñaàu ngaøy 27 thaùng 12
naêm 2005 vaø ñaêng kyù thay ñoåi laàn thöù hai ngaøy 26 thaùng 12 naêm 2007 do Sôû Keá hoaïch vaø Ñaàu tö Tænh Quaûng Ngaõi caáp.

Vốn điều lệ:  10.000.000.000 đồng, trong đó tỷ lệ góp vốn của Công Ty l à: 84%.

Trụ sở hoạt động: Lô 6, Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, Điện B àn , tỉnh Quảng Nam.

Chi nhánh:

Năm 2006, Công Ty thành lập thêm chi nhánh theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh số 4113021814 ngày 21 tháng 4 năm 2006 (Đăng ký
thay đổi lần thứ I, ngày 08 tháng 8 năm 2006).

Địa chỉ chi nhánh: 198 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Mẫu số B09- DN

Đơn vị tính : VNĐ

Thành lập: 

Công ty Cổ Phần Nhựa Đồng Nai được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4703000083 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp
ngày 02 tháng 01 năm 2004 (Đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 09 tháng 07 năm 2008).

Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng nai.

Công ty có Chi nhánh hạch toán phụ thuộc và một Công ty con với các thông tin sau:
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2.

3.

Phương pháp xác định giá trị hàng hóa tồn kho cuối kỳ: Bình quân gia quyền.

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: theo phương pháp kê khai thường xuyên.

4.

5.

6.

6.1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư vào công ty liên kết

Caùc Coâng ty ñöôïc xem laø coâng ty lieân keát vôùi coâng ty khi coâng ty coù voán chuû sôû höõu daøi haïn trong caùc coâng ty naøy töø 20% ñeán döôùi 50% (töø 20% ñeán
döôùi 50% quyeàn bieåu quyeát), coù aûnh höôûng ñaùng keå trong caùc quyeát ñònh veà chính saùch taøi chính vaø hoaït ñoäng taïi caùc coâng ty naøy. 

Khoản đầu tư vào công ty liên kết được ghi nhận theo phương pháp giá gốc.

Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn bao goàm tieàn maët taïi quyõ, tieàn göûi ngaân haøng, tieàn ñang chuyeån vaø caùc khoaûn ñaàu tö ngaén haïn coù thôøi haïn goác
khoâng quaù ba thaùng, coù tính thanh khoaûn cao, coù khaû naêng chuyeån ñoåi deã daøng thaønh caùc löôïng tieàn xaùc ñònh vaø khoâng quaù nhieàu ruûi ro trong chuyeån
ñoåi thaønh tieàn. 

Nguyeân taéc vaø phöông phaùp chuyeån ñoåi caùc ñoàng tieàn khaùc ra ñoàng tieàn söû duïng trong keá toaùn: Nhöõng nghieäp vuï lieân quan ñeán caùc loaïi ngoaïi teä phaùt
sinh trong naêm ñöôïc qui ñoåi sang ñoàng Vieät Nam theo tyû giaù bình quaân lieân ngaân haøng taïi thôøi ñieåm phaùt sinh nghieäp vuï.

Caùc cheânh leäch phaùt sinh do quy ñoåi ngoaïi teä vaø ñaùnh giaù laïi soá dö caùc taøi khoaûn tieàn teä vaø coâng nôï coù goác ngoaïi teä vaøo ngaøy cuoái nieân ñoä ñöôïc thöïc
hieän theo Chuaån möïc keá toaùn Vieät Nam soá 10 (VAS 10) "Aûnh höôûng cuûa vieäc thay ñoåi tyû giaù hoái ñoaùi".

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

Nguyeân taéc ghi nhaän TSCÑ höõu hình: laø toaøn boä caùc chi phí maø doanh nghieäp boû ra ñeå coù taøi saûn coá ñònh tính ñeán thôøi ñieåm ñöa taøi saûn ñoù vaøo traïng
thaùi saün saøng söû duïng. Caùc chi phí phaùt sinh sau ghi nhaän ban ñaàu chæ ñöôïc ghi taêng nguyeân giaù taøi saûn coá ñònh neáu caùc chi phí naøy chaéc chaén laøm taêng
lôïi ích kinh teá trong töông lai do söû duïng taøi saûn ñoù. Caùc chi phí khoâng thoûa maõn ñieàu kieän treân ñöôïc ghi nhaän laø chi phí trong kyø.

Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư được mua bao gồm giá mua và các chi phí liên quan trực tiếp như phí dịch vụ tư vấn về luật pháp liên quan, thuế
trước bạ và chi phí giao dịch có liên quan khác.

Nguyeân taéc ghi nhaän haøng toàn kho: Haøng toàn kho ñöôïc tính theo giaù goác: bao goàm chi phí mua, chi phí cheá bieán vaø caùc chi phí lieân quan tröïc tieáp khaùc
phaùt sinh ñeå coù ñöôïc haøng toàn kho ôû ñòa ñieåm vaø traïng thaùi hieän taïi tröø (-) döï phoøng giaûm giaù vaø döï phoøng haøng loãi thôøi. (Thöïc hieän theo chuaån möïc keá
toaùn soá 02 " Haøng toàn kho").

Döï phoøng cho haøng toàn kho ñöôïc trích laäp cho phaàn giaù trò döï kieán bò toån thaát do caùc khoaûn suy giaûm trong giaù trò (do giaûm giaù, keùm phaåm chaát, loãi thôøi
v.v.) coù theå xaûy ra ñoái vôùi vaät tö, thaønh phaåm, haøng hoaù toàn kho thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa doanh nghieäp döïa treân baèng chöùng hôïp lyù veà söï suy giaûm giaù
trò vaøo thôøi ñieåm laäp baûng caân ñoái keá toaùn. Soá taêng hoaëc giaûm khoaûn döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho ñöôïc keát chuyeån vaøo giaù voán haøng baùn trong kyø. 

Các khoản phải thu được trình bày trên báo cáo tài chính theo giá trị gốc trừ dự phòng cho các khoản phải thu khó đòi.

Dự phòng nợ phải thu khó đòi được xác định dựa vào đánh giá của Ban Tổng Giám Đốc về các khoản nợ có dấu hiệu không khả năng thu hồi hoặc dựa vào
tuổi nợ quá hạn của các khoản nợ.

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho :

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

Bất động sản đầu tư của Công Ty là Quyền sử dụng đất không có thời hạn nên không tính khấu hao.

Khi tài sản cố định được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được đưa vào
thu nhập hay chi phí trong kỳ.

Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ thuê tài chính: Nguyên giá được ghi nhận dựa trên hợp đồng thuê, đã trừ các khoản giảm giá từ phía nhà cung cấp tài sản thuê
(Thực hiện theo chuẩn mực số 06 "Thuê tài sản" ).

Phöông phaùp khaáu hao TSCÑ: Khaáu hao ñöôïc tính döïa treân nguyeân giaù cuûa taøi saûn coá ñònh vaø theo phöông phaùp khaáu hao ñöôøng thaúng. Tyû leä khaáu hao
haøng naêm döïa treân thôøi gian höõu duïng döï tính cuûa TSCÑ phuø hôïp vôùi quyeát ñònh soá 206/2003/QÑ-BTC ban haønh ngaøy 12/12/2003 cuûa Boä Taøi Chính. 

Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư
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Doanh thu bán hàng

Khi kết quả hợp đồng được ước tính một cách đáng tin cậy

Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu: Nguồn vốn kinh doanh được xác định theo giấy phép kinh doanh của Công ty và giá trị của các khoản vốn
góp thực tế được ghi nhận trên sổ sách kế toán của Công ty. 

+ Ñoái vôùi caùc hôïp ñoàng xaây döïng quy ñònh nhaø thaàu ñöôïc thanh toaùn theo giaù trò khoái löôïng thöïc hieän, doanh thu lieân quan ñeán hôïp ñoàng ñöôïc ghi
nhaän töông öùng vôùi phaàn coâng vieäc ñaõ hoaøn thaønh do khaùch haøng xaùc nhaän trong kyø vaø ñöôïc phaûn aùnh treân hoaù ñôn ñaõ laäp.

Coå phieáu ngaân quyõ ñöôïc ghi nhaän theo giaù trò thöïc teá soá coå phieáu do coâng ty phaùt haønh sau ñoù mua laïi ñöôïc tröø vaøo voán chuû sôû höõu cuûa Coâng ty. Coâng
ty khoâng ghi nhaän caùc khoaûn laõi/(loã) khi mua, baùn, phaùt haønh caùc coâng cuï voán chuû sôû höõu cuûa mình.

Nguyeân taéc ghi nhaän lôïi nhuaän chöa phaân phoái: ñöôïc ghi nhaän laø soá lôïi nhuaän (hoaëc loã) töø keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp sau khi tröø (-
) chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp cuûa kyø hieän haønh vaø caùc khoaûn ñieàu chænh do aùp duïng hoài toá thay ñoåi chính saùch keá toaùn vaø ñieàu chænh hoài toá sai
soùt troïng yeáu cuûa caùc naêm tröôùc.

 Nguyên tắc trích lập các khoản dự trữ, các quỹ từ lợi nhuận sau thuế: Căn cứ vào Điều lệ của Công ty và Quyết định của Hội Đồng Quản Trị.  

 Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:  

- Doanh thu baùn haøng: Ñöôïc ghi nhaän khi phaàn lôùn ruûi ro vaø lôïi ích gaén lieàn vôùi quyeàn sôû höõu saûn phaåm, haøng hoùa ñöôïc chuyeån giao cho ngöôøi mua vaø
khoâng coøn toàn taïi yeáu toá khoâng chaéc chaén ñaùng keå lieân quan ñeán vieäc thanh toaùn tieàn, chi phí keøm theo hoaëc khaû naêng baùn haøng bò traû laïi.

Doanh thu hợp đồng xây dựng lắp đặt:

+ Đối với các hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch, doanh thu liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng
với phần công việc đã hoàn thành do Công ty tự xác định.

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn hoặc nhỏ hơn giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu phát hành lần đầu, phát hành
bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu ngân quỹ. 

Phöông phaùp giaù goác laø phöông phaùp keá toaùn maø khoaûn ñaàu tö ñöôïc ghi nhaän ban ñaàu theo giaù goác, sau ñoù khoâng ñieàu chænh theo nhöõng thay ñoåi cuûa
phaàn sôû höõu cuûa caùc nhaø ñaàu tö trong taøi saûn thuaàn cuûa beân nhaän ñaàu tö. Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh chæ phaûn aùnh khoaûn thu nhaäp cuûa caùc
nhaø ñaàu tö ñöôïc phaân chia töø lôïi nhuaän thuaàn luyõ keá cuûa beân nhaän ñaàu tö.

Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư vào công ty con

Caùc Coâng ty ñöôïc xem laø coâng ty con cuûa coâng ty khi coâng ty naém quyeàn kieåm soaùt taïi caùc coâng ty naøy. Quyeàn kieåm soaùt ñöôïc xaùc laäp khi coâng ty naém
giöõ treân 50% quyeàn bieåu quyeát ôû coâng ty con ñeå coù quyeàn kieåm soaùt caùc chính saùch taøi chính vaø hoaït ñoäng cuûa caùc coâng ty ñoù.

Khoaûn ñaàu tö vaøo coâng ty con ñöôïc ghi nhaän theo phöông phaùp giaù goác ñöôïc qui ñònh trong Chuaån möïc keá toaùn soá 25 - Baùo caùo taøi chính hôïp nhaát vaø
keá toaùn khoaûn ñaàu tö vaøo coâng ty con. Döï phoøng giaûm giaù trò ñaàu tö ñöôïc laäp theo yù kieán cuûa Ban Giaùm ñoác khi caùc khoaûn giaûm giaù trò naøy khoâng phaûi
laø taïm thôøi. Döï phoøng ñöôïc hoaøn nhaäp vôùi ñieàu kieän giaù trò ghi soå sau hoaøn nhaäp khoâng vöôït quaù giaù trò ghi soå cuûa khoaûn ñaàu tö neáu nhö döï phoøng chöa
ñöôïc ghi nhaän.

- Nguyên tắc ghi nhận theo giá gốc

Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư vào công ty con (tiếp theo )

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

 Ghi nhận theo thực tế phát sinh và được hạch toán vào chi phí trong kỳ, không thực hiện việc trích trước chi phí hàng năm. 

 Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu 

- Döï phoøng toån thaát cho caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính vaøo caùc toå chöùc kinh teá khaùc khi caùc toå chöùc kinh teá naøy bò loã (tröø tröôøng hôïp loã theo keá hoaïch ñaõ
ñöôïc xaùc ñònh trong phöông aùn kinh doanh tröôùc khi ñaàu tö). Vôùi möùc trích laäp töông öùng vôùi tæ leä goùp voán cuûa Coâng Ty trong caùc toå chöùc kinh teá naøy.

- Khi thanh lý một khoản đầu tư, phần chênh lệch giữa giá trị thanh lý thuần và giá trị ghi sổ đươc hạch toán vào thu nhập hay chi phí trong kỳ. 

Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả :

Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hóa, dịch vụ đã sử dụng trong kỳ nhưng chưa có hoá đơn, chứng
từ.
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13.

V. 

1. Tiền và các khoản tương đương tiền 30/06/2011 31/12/2010

- Tiền mặt 618,472,862                     2,880,176,067        

- Tiền gửi ngân hàng 4,772,961,113                  7,480,888,759        

+ VND 3,598,934,488                  4,089,960,093        

+ USD 1,161,482,037                  3,380,372,780        

+ ERO 12,544,588                       10,555,886             

Cộng 5,391,433,975                   10,361,064,826       

3. Các khoản phải thu khác và tài sản ngắn hạn khác 30/06/2011 31/12/2010

- Các khoản phải thu 300,075,544                      233,390,277            

+ Bảo hiểm xã hội 66,685,267                       -                          

+ Bảo hiểm xã hội của CNV -                                    -                          

+ Kinh phí công đoàn -                                    -                          

+ Lãi góp vốn 129,778,359                     129,778,359           

* Thuế TNCN - CNV 22,817,954                       22,817,954             

* Thuế xuất, nhập khẩu 803,344                            803,344                  

Thuế thu nhập doanh nghiệp 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. 

Thueá TNDN hieän haønh ñöôïc tính döïa treân thu nhaäp chòu thueá naêm hieän haønh * thueá suaát thueá TNDN naêm hieän haønh. Thu nhaäp chòu thueá ñöôïc tính döïa
treân keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh trong naêm vaø ñieàu chænh taêng, giaûm cho caùc khoaûn doanh thu vaø chi phí khoâng khaáu tröø theo Luaät thueá TNDN hieän
haønh vaø caùc khoaûn laõi/loã do caùc naêm tröôùc mang sang, neáu coù.

 Năm 2009, Công ty được miễn giảm 50% thuế TNDN và giảm thêm 30% thuế TNDN phải nộp theo qui định hiện hành của chính sách thuế. 

 Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng Cân Đối Kế Toán 

Chi phí thueá TNDN trong naêm bao goàm: thueá TNDN hieän haønh vaø thueá thu nhaäp hoaõn laïi. Thueá thu nhaäp doanh nghieäp ñöôïc ghi nhaän trong baùo caùo
keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh. (Thöïc hieän theo chuaån möïc keá toaùn soá 17 " Thueá thu nhaäp doanh nghieäp).

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Tieàn laõi, coå töùc vaø lôïi nhuaän ñöôïc chia ghi nhaän khi Coâng ty coù khaû naêng thu ñöôïc lôïi ích kinh teá töø giao dòch vaø doanh thu ñöôïc xaùc ñònh töông ñoái chaéc
chaén. Tieàn laõi ñöôïc ghi nhaän treân cô sôû thôøi gian vaø laõi suaát töøng kyø. Coå töùc vaø lôïi nhuaän ñöôïc chia ñöôïc ghi nhaän khi coå ñoâng ñöôïc quyeàn nhaän coå töùc
hoaëc caùc beân tham gia goùp voán ñöôïc quyeàn nhaän lôïi nhuaän töø goùp voán.

Nếu không thể xác định được kết quả hợp đồng một cách chắc chắn, doanh thu sẽ chỉ được ghi nhận ở mức có thể thu hồi được của các chi phí đã được ghi
nhận.

 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

Ñöôïc ghi nhaän khi khoâng coøn nhöõng yeáu toá khoâng chaéc chaén ñaùng keå lieân quan ñeán vieäc thanh toaùn tieàn hoaëc chi phí keøm theo. Tröôøng hôïp dòch vuï
ñöôïc thöïc hieän trong nhieàu kyø keá toaùn thì vieäc xaùc ñònh doanh thu trong töøng kyø ñöôïc thöïc hieän caên cöù vaøo tyû leä hoaøn thaønh dòch vuï taïi ngaøy cuoái kyø. 

Doanh thu được ghi nhận khi tiền lãi phát sinh trên cơ sở trích trước (có tính đến lợi tức mà tài sản đem lại) trừ khi khả năng thu hồi tiền lãi không chắc chắn.
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+ Phải thu khác 79,990,620                       79,990,620             

- Tài sản ngắn hạn khác 3,092,134,718                   2,483,286,811         

Tạm ứng CNV 1,478,073,987                  1,794,246,422        

Ký quỹ, ký cược ngắn hạn 1,614,060,731                  689,040,389           

+ Ký quỹ tại Vietcombank KCN Biên Hòa -                                     -                           

+ Ký quỹ tại Vietinbank KCN Biên Hòa 1,450,593,944                  515,812,981           

+ Ký quỹ tại Vietcombank KCN Biên Hòa -                                     -                           

+ Ký quỹ tại Vietinbank KCN Biên Hòa -                                    -                           

+ Ký quỹ tại ABBank -                                    -                           

+ Bảo lãnh tiền mặt 62,048,488                       62,048,488             

+ Ký quy tại Công ty cấp nước Thủ Đức 85,137,960                       85,137,960             

+ Ký quỹ khác 16,280,339                       26,040,960             

4. Hàng tồn kho 30/06/2011 31/12/2010
- Nguyên liệu, vật liệu 23,827,748,907                17,102,780,178      
- Công cụ, dụng cụ 283,077,975                     282,937,975           
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 8,842,082,599                  9,187,664,434        
- Thành phẩm 11,444,872,787                10,902,152,746      

- Hàng hóa 2,464,519,556                  2,860,858,665        

46,862,301,824                 40,336,393,998       

5. Các khoản thuế phải thu 30/06/2011 31/12/2010

- Thuế TNCN nộp thưa 10,199,569                       9,091,805                

Cộng 10,199,569                        9,091,805                

8. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình  

 Nhà xưởng, vật kiến trúc  Máy móc thiết bị 
Phương tiện 

vận tải
 Thiết bị quản lý  Tổng Cộng 

Nguyên giá TSCĐ hữu hình 

Số dư đầu năm 14,962,107,952                    79,796,788,918                      3,127,440,002   2,046,520,088                  99,932,856,960      

-                           

- Mua trong năm 396,359,573                         507,525,002                           903,884,575           

- Thanh lý -                           

Số dư cuối năm 15,358,467,525                    80,304,313,920                      3,127,440,002   2,046,520,088                  100,836,741,535    

Giá trị hao mòn lũy kế

Số dư đầu năm 6,853,062,420                      24,658,519,038                      1,687,355,730   1,661,015,207                  34,859,952,395      

- Khấu hao trong năm 634,046,606                         3,438,038,797                        124,885,290      89,060,947                       4,286,031,640        

- Thanh lý -                           

Số dư cuối năm 7,487,109,026                      28,096,557,835                      1,812,241,020   1,750,076,154                  39,145,984,035      

Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình

Tại ngày đầu năm 8,109,045,532                      55,138,269,880                      1,440,084,272   385,504,881                     65,072,904,565      

Tại ngày cuối năm 7,871,358,499                      52,207,756,085                      1,315,198,982   296,443,934                     61,690,757,500      

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay là:  50,123,994,827      

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:  15,935,594,596      

Cộng giá gốc hàng tồn kho

Khoản mục 

- Đầu tư XDCB hoàn
thành 

 (*) Khoản lãi năm 2009 phải thu từ hoạt động góp vốn vàøo Công ty Cổ Phần Nhựa Đồng Nai Miền Trung. 
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9. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

 Máy móc                thiết bị 
Phương tiện    

vận tải
 Thiết bị             quản lý  Tổng Cộng 

Nguyên giá TSCĐ hữu hình 

Số dư đầu năm 5,585,474,315                        5,585,474,315        

744,603,150                           744,603,150           

- Mua trong năm (*) -                          

- Thanh lý -                          

Số dư cuối năm 6,330,077,465                        6,330,077,465        

Giá trị hao mòn lũy kế

Số dư đầu năm 2,792,736,933                        2,792,736,933        

698,184,174                           698,184,174           

Số dư cuối năm 3,490,921,107                        3,490,921,107        

Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình

Tại ngày đầu năm 2,792,737,382                        2,792,737,382        

Tại ngày cuối năm 2,839,156,358                        2,839,156,358        

11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 30/06/2011 31/12/2010

Thiết bị máy móc đang lắp đặt (máy Amut) 96,597,600                       90,538,600             

Cộng 96,597,600                        90,538,600              

12. Tăng giảm bất động sản đầu tư

Số đầu năm
Tăng trong 

năm
 Giảm trong           năm  Số cuối năm 

 Nguyên giá bất động sản đầu tư

- Quyền sử dụng đất (*) 2,441,030,000                        2,441,030,000        

 Giá trị hao mòn lũy kế

- Quyền sử dụng đất

 Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư

2,441,030,000                        2,441,030,000        

13. Đầu tư tài chính dài hạn 30/06/2011 31/12/2010

12,829,708,354                12,829,708,354      

Công Ty Cổ Phần Nhựa Đồng Nai Miền Trung - tỉ lệ vốn góp 84% 12,829,708,354                12,829,708,354      

14. Chi phí trả trước dài hạn 30/06/2011 31/12/2010

- Trục vít 96,175,898                       96,175,898             

Cộng 96,175,898                        96,175,898              

15. Vay và nợ ngắn hạn 30/06/2011 31/12/2010
85,509,953,641               91,321,855,612       

+ Ngân hàng Công Thương Việt Nam - CN. KCN. Biên Hòa 29,393,980,739                31,938,257,265      

+ Ngân hàng Việt Nam Thương Tín - CN Tp.HCM 15,432,579,385                17,244,711,152      

- Vay ngắn hạn

* Giá trị quyền sử dụng đất đầu tư tại Quận 2 - Tp.Hồ Chí Minh.

- Đầu tư vào Công ty con (*)

(*) Theo Baùo caùo taøi chính taïi ngaøy 31/12/2010, vaø baùo caùo Keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31/12/2010ñaõ ñöôïc kieåm toaùn
bôûi Coâng Ty TNHH Kieåm Toaùn Vaø Dòch Vuï Tin Hoïc TP.HCM AISC ngaøy 22/02/2011, Coâng Ty Coå Phaàn Nhöïa Ñoàng Nai Mieàn Trung coù soá laõi sau thueá
naêm 2010 laø: 564.842.906 ñoàng. Laõi naêm 2010 cuûa Coâng ty con chöa ñöôïc phaân chia, chöa ghi nhaän vaøo Keát quaû hoïat ñoäng kinh doanh 2010 cuûa Coâng Ty
Coå Phaàn Nhöïa Ñoàng Nai theo tyû leä voán goùp.

- Mua trong năm

- Khấu hao trong năm

Khoản mục 

- Quyền sử dụng đất

Khoản mục 
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+ Ngân hàng ANZ -  Tp. Hồ Chí Minh 16,047,494,551                18,931,914,806      

+ Ngân hàng An Bình - CN. Bình Tân - TP.HCM -                                    -                          

+ Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - CN. Biên Hòa 24,379,898,966                22,532,670,775      

3,366,850,374                   8,353,332,891         

+ Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - CN. Biên Hòa 2,155,462,880                  5,805,308,480        

+ Công ty TNHH Tài chính Chailease 911,387,494                     1,804,024,411        

+ Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - CN. Tân Bình - TP.HCM

+ Ngân hàng Công Thương Việt Nam - CN. KCN. Biên Hòa 300,000,000                     744,000,000           

Cộng 88,876,804,015                 99,675,188,503       

16. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 30/06/2011 31/12/2010

- Thuế GTGT đầu ra 2,490,929,874                  -                           

- Thuế TNDN 2,162,270,236                  1,338,686,021        

- Thuế GTGT hàng nhập khẩu 856,847,895                     1,502,521,293        

- Thue khác 41,944,465                       

Cộng 5,551,992,470                   2,841,207,314         

17. Chi phí phải trả 30/06/2011 31/12/2010

- Phải trả tiền điện -                                     

- Phải trả tiền nước 3,372,955                         37,076,200             

- Chi phí lãi vay phải trả -                                     -                           

Cộng 3,372,955                          37,076,200              

18. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 30/06/2011 31/12/2010

- Kinh phí công đoàn -                                     -                           

- Bảo hiểm xã hội, BHYT+BHTN 88,299,906                       -                           

- CBCNV Công ty Nhựa Đồng Nai 200,020,439                     200,020,439           

- Phải trả HĐQT và BKS 158,492,454                     158,492,454           

- Tiền thi hành án 1,238,000                         1,238,000                

- Trả tiền cổ phiếu 64,050,000                       64,050,000             

- Phải trả khác 7,657,416                         7,657,416                

519,758,215                      431,458,309            

30/06/2011 31/12/2010
- Vay dài hạn

+ Ngân hàng Công Thương Việt Nam - CN. KCN Biên Hoà -                                     -                           
+ Công ty Tài Chính Chailease -                                     -                           

+ Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - CN. Biên Hoà 11,131,367,011                11,131,367,011      
Cộng 11,131,367,011               11,131,367,011       

- Khoản vay được đảm bảo bằng                             máy móc thi ết bị hình thành từ vốn vay

22. Vốn chủ sở hữu:

a-   Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu (xem trang số 28)

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sởõ hữu 30/06/2011 31/12/2010

Vốn góp của các cổ đông 34,276,370,000                34,276,370,000      

Cộng 34,276,370,000                 34,276,370,000       

+ Mục đích vay: bổ sung vốn lưu động phục vụsản xuất kinh doanh của Công Ty, thanh toán tiền mua nguyên vật liệu, hàng hóa trong và ngoài nước,
tiền lương cho công nhân.

- Nợ dài hạn đến hạn trả

20. Vay và nợ dài hạn
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c- 30/06/2011  Năm 2010 

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu 34,276,370,000                34,276,370,000      

+ Vốn góp đầu năm 34,276,370,000                34,276,370,000      

+ Vốn góp tăng trong năm

+ Vốn góp cuối năm 34,276,370,000      

- Cổ tức đã chia 3,427,637,000                  3,427,637,000        

d-  30/06/2011  Năm 2010 

Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:

- Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông 15% 15%

đ-  30/06/2011  31/12/2010 

3,427,637                         3,427,637                

3,427,637                         3,427,637                

3,427,637                         3,427,637               

12,510                               12,510                    

                               12,510 12,510                    

3,415,127                         3,415,127                

3,415,127                         3,415,127               

*Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10,000                              10,000                    

e- Các quỹ của doanh nghiệp:

* Mục đích trích lập các quỹ:

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh

25. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 01)  31/03/2011-30/06/2011 
 31/03/2010-
30/06/2010 

- Doanh thu bán thành phẩm, hàng hoá 81,310,446,034                50,013,636,597      

- Doanh thu hợp đồng xây dựng 1,528,018,395                  5,827,355,351        

- Doanh thu cung cấp dịch vụ -                                     2,390,212,281        

Cộng 82,838,464,429                 58,231,204,229       

26. Các khoản giảm trừ doanh thu  31/03/2011-30/06/2011 
 31/03/2010-
30/06/2010 

- Hàng bán bị trả lại, chiết khấu thương mại 74,694,548                       14,479,743             

27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vu  31/03/2011-30/06/2011 
 31/03/2010-
30/06/2010 

- Doanh thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá 81,235,751,486                       49,999,156,854 

- Doanh thu hợp đồng xây dựng 1,528,018,395                           5,827,355,351 

- Doanh thu cung cấp dịch vụ -                                              2,390,212,281 

Cộng 82,763,769,881                 58,216,724,486       

28. Giá vốn hàng bán  31/03/2011-30/06/2011 
 31/03/2010-
30/06/2010 

- Giá vốn thành phẩm, hàng hoá đã bán                  69,056,617,861 51,022,775,811      

- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng

+ Cổ phiếu phổ thông

- Số lượng cổ phiếu được mua lại

+ Cổ phiếu phổ thông

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:

+ Cổ phiếu phổ thông

- Quỹ đầu tư phát triển: Đầu tư máy móc trang thiết bị, bổ sung vốn cho công ty khi gặp khó khăn trong huy đông vốn và cần đổi mới máy móc thiết bị. 

- Quyõ döï phoøng taøi chính ñöôïc duøng ñeå: Buø ñaép nhöõng toån thaát, thieät haïi veà taøi saûn, coâng nôï khoâng thu hoài ñöôïc xaûy ra trong quaù trình kinh doanh
vaø nhöõng khoaûn loã do hoaït ñoäng lieân doanh theo Quyeát ñònh cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò.

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

34,276,370,000                                              

Cổ tức:

Cổ phiếu:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành:
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- Giá vốn xây dựng                    1,727,932,499 -                           

- Giá vốn dịch vụ cung cấp -                           

Cộng 70,784,550,360                 51,022,775,811       

29. Doanh thu hoạt động tài chính  31/03/2011-30/06/2011 
 31/03/2010-
30/06/2010 

- Lãi tiền gửi, cho vay 10,438,266                       14,079,019             

- Cổ tức, lợi nhuận được chia -                                     

-  Lãi chênh lệch tỷ giá -                                     

- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện -                                     

Cộng 10,438,266                        14,079,019              

30. Chi phí tài chính  31/03/2011-30/06/2011 
 31/03/2010-
30/06/2010 

- Lãi tiền vay 3,343,520,220                  2,457,994,540        

- Lỗ chênh lệch tỷ giá -                                     -                           

- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện -                                     -                           

- Chi phí khác -                                     18,872,451             

Cộng 3,343,520,220                   2,476,866,991         

31.  31/03/2011-30/06/2011 
 31/03/2010-
30/06/2010 

4,409,133,787                  2,759,849,334        

Các khoản điều chỉnh tăng giảm để tính thuế -                                     -                           

- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện -                                    -                          

4,409,133,787                  2,759,849,334        

Lợi nhuận kế toán trước thuế

Tổng thu nhập chịu thuế 

Chi phí thuế TNDN hiện hành
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-  Tổng chi phí thuế TNDN phải nộp 551,141,723                     344,981,167           

+ Chi phí thuế TNDN tính theo thuế suất 25% 1,102,283,447                  689,962,334           

+ Chi phí thuế TNDN được miễn giảm (50%) 551,141,723                     344,981,167           

Lợi nhuận sau thuế TNDN 3,857,992,064                   2,414,868,167         

32.  31/03/2011-30/06/2011 
 31/03/2010-
30/06/2010 

Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN 3,857,992,064                  2,414,868,167        

Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông 3,843,911,378                  2,406,054,515        

Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong năm 3,415,127                         3,415,127                

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1,126                                 705                           

33.  31/03/2011-30/06/2011 
 31/03/2010-
30/06/2010 

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu 57,400,236,918                36,721,198,540      

- Chi phí nhân công 2,542,262,711                  2,416,675,577        

- Chi phí khấu hao 2,307,697,845                  1,674,449,361        

- Chi phí dịch vụ mua ngoài, Chi phí khác bằng tiền 12,749,446,452                12,181,763,702      

Cộng 74,999,643,925                 52,994,087,180       

     NGƯỜI LẬP BIỂU                                            KẾ TOÁN TRƯỞNG                                TỔNG GIÁM ĐỐC

  TRƯƠNG NGUYÊN BẢO                                 NGUYỄN THỊ HUYỀN                             TRẦN HỮU CHUYỀN

 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Đồng Nai, ngày 20 tháng 07 năm 2011

Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố
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COÂNG TY COÅ PHAÀN NHÖÏA ÑOÀNG NAI Mẫu số B09- DN

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II năm 2011 Đơn vị tính : VNĐ

22. Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu 

 Vốn góp 
 Thặng dư vốn cổ 

phần 
 Cổ phiếu quỹ  

 Quỹ đầu tư phát 
triển 

 Quỹ dự phòng tài 
chính 

 Cộng 

                  34,276,370,000 26,720,892,735         (427,842,000)     3,134,330,760     1,091,578,266      8,623,148,997     73,418,478,758         

Lợi nhuận sau thuế năm 2010 8,811,286,528     8,811,286,528          
Tạm chia cổ tức đợt 2 năm 2009 (3,427,637,000)   (3,427,637,000)       
Chi thù lao HĐQT và BKS (1,050,391,918)   (1,050,391,918)       
Trích quỹ từ lợi nhuận năm 2009 2,478,941,577    510,078,441         (2,989,020,018)   -                          
Trích quỹ KT - PL từ lợi nhuận năm 2009 (1,020,156,882)   (1,020,156,882)       

34,276,370,000                  26,720,892,735         (427,842,000)     5,613,272,337     1,601,656,707      8,947,229,707     76,731,579,486         

Lợi nhuận sau thuế năm 2011 5,765,089,505     5,765,089,505          

Trả cổ tức đợt 1 năm 2010 (3,415,127,000)   (3,415,127,000)         
Trả cổ tức đợt 2 năm 2010 (1,707,563,500)   (1,707,563,500)       
Chi thù lao HĐQT và BKS (602,821,632)      (602,821,632)          

-                          

                  34,276,370,000 26,720,892,735         (427,842,000)     5,613,272,337     1,601,656,707      8,986,807,080     76,771,156,859         

 Khoản mục 
 Lợi nhuận sau 
thuế chưa phân 

phối 

 Số dư đầu năm 2010 

 Số dư cuối năm 2010. Số 
dư đầu năm 2011 

 Số dư cuối năm 2011 
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