
Báo cáo tài chính
Quý II  năm tài chính 2011

Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm

TÀI SẢN

A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 349,703,944,070             223,237,012,724             

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 28,822,886,121               3,734,066,863                 

1. Tiền 111 28,822,886,121               3,734,066,863                 

2. Các khoản tương đương tiền 112 -                                    -                                    

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

1. Đầu tư ngắn hạn 121 -                                    -                                    

2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 -                                    -                                    

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 183,275,281,945             115,748,905,833             

1. Phải thu khách hàng 131 133,374,734,483             90,920,965,890               

2. Trả trước cho người bán 132 30,093,932,295               21,499,659,852               

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 12,840,425,261               -                                    

4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 -                                    -                                    

5. Các khoản phải thu khác 135 10,213,036,308               6,575,126,493                 

6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,246,846,402)                (3,246,846,402)                

IV. Hàng tồn kho 140 110,780,559,163             81,923,930,045               

1. Hàng tồn kho 141 110,780,559,163             81,923,930,045               

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

V.Tài sản ngắn hạn khác 150 26,825,216,841               21,830,109,983               

1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 4,913,139,691                 2,265,220,283                 

2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 8,295,510,034                 7,132,456,337                 

3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 -                                    -                                    

4. Tài sản ngắn hạn khác 158 13,616,567,116               12,432,433,363               

B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) 200 267,990,343,181             246,420,812,032             

I. Các khoản phải thu dài hạn 210 -                                    -                                    

1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 -                                    -                                    

2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 -                                    -                                    

3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 -                                    -                                    

4. Phải thu dài hạn khác 218 -                                    -                                    

5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 -                                    -                                    

II.Tài sản cố định 220 247,376,734,253             226,233,138,559             

1. Tài sản cố định hữu hình 221 105,135,727,272             110,412,130,127             

    - Nguyên giá 222 148,680,645,224             144,763,891,079             

    - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (43,544,917,952)              (34,351,760,952)              

2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 -                                    3,072,708,125                 
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    - Nguyên giá 225 -                                    4,344,652,509                 

    - Giá trị hao mòn lũy kế 226 -                                    (1,271,944,384)                

3. Tài sản cố định vô hình 227 -                                    97,222                              

    - Nguyên giá 228 30,000,000                      30,000,000                      

    - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (30,000,000)                     (29,902,778)                     

4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 142,241,006,981             112,748,203,085             

III. Bất động sản đầu tư 240 -                                    -                                    

    - Nguyên giá 241 -                                    -                                    

    - Giá trị hao mòn lũy kế 242 -                                    -                                    

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 13,649,000,000               13,649,000,000               

1. Đầu tư vào công ty con 251 13,649,000,000               13,649,000,000               

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 -                                    -                                    

3. Đầu tư dài hạn khác 258 -                                    -                                    

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 -                                    -                                    

V. Tài sản dài hạn khác 260 6,964,608,928                 6,538,673,473                 

1. Chi phí trả trước dài hạn 261 6,964,608,928                 6,538,673,473                 

2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 -                                    -                                    

3. Tài sản dài hạn khác 268 -                                    -                                    

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 617,694,287,251             469,657,824,756             

NGUỒN VỐN

A. NỢ PHẢI TRẢ 300 542,163,728,996             392,088,646,067             

I. Nợ ngắn hạn 310 342,887,217,560             204,819,900,535             

1. Vay và nợ ngắn hạn 311 146,625,240,888             121,911,540,392             

2. Phải trả người bán 312 49,551,359,839               32,712,721,558               

3. Người mua trả tiền trước 313 77,585,897,526               18,022,336,588               

4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 314 8,213,073,329                 6,343,282,120                 

5. Phải trả người lao động 315 2,245,647,787                 3,061,849,456                 

6. Chi phí phải trả 316 20,001,579,616               -                                    

7. Phải trả nội bộ 317 7,778,301,264                 -                                    

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

9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 30,725,600,208               22,768,170,421               

10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 -                                    -                                    

11. Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 160,517,103                    -                                    

II. Nợ dài hạn 330 199,276,511,436             187,268,745,532             

1. Phải trả dài hạn người bán 331 -                                    -                                    

2. Phải trả dài hạn nội bộ 332 -                                    -                                    

3. Phải trả dài hạn khác 333 -                                    -                                    

4. Vay và nợ dài hạn 334 198,836,688,366             186,822,750,312             

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

6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 439,823,070                    445,995,220                    



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 75,530,558,255               77,569,178,689               

I. Vốn chủ sở hữu 410 75,530,558,255               77,569,178,689               

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 51,500,000,000               51,500,000,000               

2. Thặng dư vốn cổ phần 412 14,250,000,000               14,250,000,000               

3. Vốn khác của chủ sở hữu 413 -                                    -                                    

4. Cổ phiếu quỹ 414 -                                    -                                    

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

6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 168,242,328                    -                                    

7. Quỹ đầu tư phát triển 417 6,455,719,177                 5,882,002,009                 

8. Quỹ dự phòng tài chính 418 680,415,333                    622,095,425                    

9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 207,685,943                    149,366,035                    

10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 2,268,495,474                 5,165,715,220                 

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 -                                    -                                    

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 617,694,287,251             469,657,824,756             

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 -                                    -                                    

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



Báo cáo tài chính
Quý ..II.  năm tài chính ..2011...

Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Quý này Năm nay Quý này Năm trước
 Lũy kế từ đầu năm 

đến cuối quý này (Năm nay) 
 Lũy kế từ đầu năm đến

 cuối quý này (Năm trước) 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 92,517,538,182               66,992,495,772                     101,483,351,219                     73,797,712,227                     

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

3. Doanh thu thuần về bán h àng và cung c ấp dịch vụ (10 = 01 - 010 92,517,538,182               66,992,495,772                     101,483,351,219                     73,797,712,227                     

4. Giá vốn hàng bán 11 76,707,953,563               53,318,234,672                     83,463,069,516                       58,338,248,589                     

5. Lợi nhuận gộp về bán h àng và cung c ấp dịch vụ(20=10-11) 20 15,809,584,619               13,674,261,100                     18,020,281,703                       15,459,463,638                     

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 33,602,160                      273,041,919                          65,718,458                              345,373,793                          

7. Chi phí tài chính 22 10,605,285,358               6,353,960,574                       12,005,784,541                       7,718,742,341                       

  - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 10,605,285,358               6,353,960,574                       12,005,784,541                       7,718,742,341                       

8. Chi phí bán hàng 24 -                                   -                                        -                                           -                                        

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 3,891,648,652                 5,118,118,386                       4,755,093,068                         5,849,483,214                       

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (2430 1,346,252,769                 2,475,224,059                       1,325,122,552                         2,236,611,876                       

11. Thu nhập khác 31 641,225,480                    1,109,079,469                       910,941,811                            1,167,915,971                       

12. Chi phí khác 32 759,169,117                    6,738,550                              904,443,042                            22,083,825                            

13. Lợi nhuận khác(40=31-32) 40 (117,943,637)                   1,102,340,919                       6,498,769                                1,145,832,146                       

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 50 1,228,309,132                 3,577,564,978                       1,331,621,321                         3,382,444,022                       

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 307,077,283                    609,206,245                          332,905,330                            609,206,245                          

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

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 60 921,231,849                    2,968,358,733                       998,715,991                            2,773,237,777                       

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 70 179                                  576                                        194                                          538                                        

CÔNG TY:CTCP Lilama 3
Địa chỉ:
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Báo cáo tài chính
Quý ...  năm tài chính .....

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. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 01 48,450,833,494                  76,886,646,761                  

2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ 02 (42,742,869,493)                 (27,352,518,970)                 

3. Tiền chi trả cho người lao động 03 (5,015,255,821)                   (7,260,013,909)                   

4. Tiền chi trả lãi vay 04 (6,724,025,183)                   (5,249,425,683)                   

5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05 (300,000,000)                      (402,411,166)                      

6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 23,028,705,787                  9,031,724,646                    

7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 (24,309,710,759)                 (7,916,876,153)                   

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 (7,612,321,975)                   37,737,125,526                  

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác21 -                                       (11,797,668,998)                 

2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn kh 22 -                                       -                                       

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 33,205,518                          32,028,761                         

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 33,205,518                          (11,765,640,237)                 

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 do32 -                                       -                                       

3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 38,186,979,055                  41,938,166,172                  

4.Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (38,544,929,252)                 (34,721,162,672)                 

5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35 -                                       (253,601,273)                      

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 -                                       -                                       

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 (357,950,197)                      6,963,402,227                    

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50 (7,937,066,654)                   32,934,887,516                  

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 36,591,710,447                  3,656,822,931                    

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 168,242,328                        -                                       

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70 28,822,886,121                  36,591,710,447                  

CÔNG TY:CTCP Lilama 3
Địa chỉ:
Tel: .............       Fax: .............

Mẫu số ......
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