
1. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n

§¬n vÞ b¸o c¸o:     C«ng ty cæ phÇn S«ng §μ 27 

§Þa chØ:   TÇng 3 - sè 86 Phan §×nh Phïng - TP Hμ TÜnh 

§¬n vÞ tÝnh: §ång

1 2 3 4 5

A - Tμi s¶n ng¾n h¹n (100=110+120+130+140+150) 100    119,922,959,033         126,931,615,408 

I � TiÒn vμ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn 110           351,987,013                146,106,067 

1. TiÒn 111 V.01           351,987,013                146,106,067 

2.  C¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn 112

II - C¸c kho¶n ®Çu t− tμi chÝnh ng¾n h¹n 120 V.02

1. §Çu t− ng¾n h¹n 121

2. Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− ng¾n h¹n (*)(2) 129

III - C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n 130      54,706,716,064           72,279,119,619 

1. Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 131      20,552,911,687           39,678,372,312 

2. Tr¶ tr−íc cho ng−êi b¸n 132           163,136,160             1,167,000,000 

3. Ph¶i thu néi bé ng¾n h¹n 133      33,005,857,089           30,503,506,423 

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        1,051,474,128                996,903,884 

6. Dù phßng ph¶i thu ng¾n h¹n khã ®ßi (*) 139           (66,663,000)                (66,663,000)

IV - Hμng tån kho 140      62,004,402,571           51,202,189,838 

1. Hµng tån kho 141 V.04      62,004,402,571           51,202,189,838 

2. Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho (*) 149

V- Tμi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 150        2,859,853,385             3,304,199,884 

1. Chi phÝ tr¶ tr−íc ng¾n h¹n 151           418,419,699             1,178,619,699 

2. ThuÕ GTGT ®−îc khÊu trõ 152           278,143,738                                 - 

3. ThuÕ vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i thu Nhµ n−íc 154 V.05

4. Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 155        2,163,289,948             2,125,580,185 

B- Tμi s¶n dμi h¹n(200=210+220+240+250+260) 200      56,129,099,409           57,464,908,591 

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      34,352,181,889           35,533,218,311 

1. Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 221 V.08        8,023,008,681             9,526,640,876 

- Nguyªn gi¸ 222      18,582,412,947           19,227,227,804 

- Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ ( * ) 223    (10,559,404,266)           (9,700,586,928)

2. Tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh 224 V.09

- Nguyªn gi¸ 225

- Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ ( * ) 226

MÉu sè  B 01 - DN

(Ban hμng theo Q§ sè 15/2006/Q§ - BTC

Ngμy 20/03/2006 cña Bé tr−ëng BTC)

b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n 

T¹i ngμy 30 th¸ng 06 n¨m 2011

Tμi s¶n M· sè ThuyÕt 

minh

 Sè cuèi kú 

30/06/2011

  Sè  ®Çu  kú    

01/01/2011



1 2 3 4 5

3. Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh 227 V.10                            -                                   - 

- Nguyªn gi¸ 228                            -                                   - 

- Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ ( * ) 229                            -                                   - 

4. Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang 230 V.11      26,329,173,208           26,006,577,435 

 III - BÊt ®éng s¶n ®Çu t− 240 V.12

- Nguyªn gi¸ 241

- Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ ( * ) 242

IV- C¸c kho¶n ®Çu t− tμi chÝnh dμi h¹n 250      21,690,000,000           21,690,000,000 

1. §Çu t− vµo c«ng ty con 251

2. §Çu t− vµo c«ng ty liªn kÕt, liªn doanh 252

3. §Çu t− dµi h¹n kh¸c 258 V.13      21,690,000,000           21,690,000,000 

4. Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− tµi chÝnh dµi h¹n (*) 259

V- Tμi s¶n dμi h¹n kh¸c 260             86,917,520                241,690,280 

1. Chi phÝ tr¶ tr−íc dµi h¹n 261 V.14             86,917,520                241,690,280 

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    176,052,058,442         184,396,523,999 

 nguån vèn 

1 2 3 4 5

A � Nî ph¶i tr¶ ( 300 = 310 +330) 300    164,850,869,323         165,894,094,721 

I. Nî ng¾n h¹n 310    145,235,684,113         144,791,321,263 

1. Vay vµ nî ng¾n h¹n 311 V.15      50,020,710,062           47,779,665,741 

2. Ph¶i tr¶ ng−êi b¸n 312      12,974,120,855           17,204,727,935 

3. Ng−êi mua tr¶ tiÒn tr−íc 313      10,281,321,646           11,055,141,868 

4. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ n−íc 314 V.16           248,887,498                578,320,899 

5. Ph¶i tr¶ ng−êi lao ®éng 315        6,629,739,698             7,320,677,820 

6. Chi phÝ ph¶i tr¶ 316 V.17        5,070,436,891                568,939,244 

7. Ph¶i tr¶ néi bé 317      34,286,474,880           36,145,548,797 

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      25,579,529,387           24,030,090,246 

10. Dù phßng ph¶i tr¶ ng¾n h¹n 320

11. Quü khen th−ëng, phóc lîi 323           144,463,196                108,208,713 

II - Nî dμi h¹n 330      19,615,185,210           21,102,773,458 

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      19,466,721,142           20,954,309,390 

5. ThuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ 335 V.21

6. Dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm 336           148,464,068                148,464,068 

7. Dù phßng ph¶i tr¶ dµi h¹n 337

Tμi s¶n M· sè ThuyÕt 

minh

 Sè cuèi kú 

30/06/2011

 Sè ®Çu  kú 

01/01/2011

M· sè ThuyÕt 

minh

 Sè cuèi kú 

30/06/2011

 Sè ®Çu  kú 

01/01/2011



 nguån vèn 

1 2 3 4 5

B � Nguån vèn chñ së h÷u (400=410+430) 400      11,201,189,119           18,502,429,278 

I. Vèn chñ së H÷u 410 V.22      11,201,189,119           18,502,429,278 

1. Vèn ®Çu t− cña chñ së h÷u 411      15,728,330,000           15,728,330,000 

2. ThÆng d− vèn cæ phÇn 412           652,000,000                652,000,000 

3. Vèn kh¸c cña chñ së h÷u 413

4. Cæ phiÕu quü (*) 414

5. Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n 415

6. Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i 416

7. Quü ®Çu t− ph¸t triÓn 417           751,959,550                674,204,110 

8. Quü dù phßng tµi chÝnh 418           534,268,745                475,952,165 

9. Quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u 419

10. Lîi nhuËn sau thuÕ ch−a ph©n phèi 420      (6,465,369,176)                971,943,003 

11. Nguån vèn ®Çu t− XDCB 421

II - Nguån kinh phÝ vμ quü kh¸c 430                            -                                   - 

1. Nguån kinh phÝ 432 V.23

2. Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ 433

Tæng céng nguån vèn (440=300+400) 440    176,052,058,442         184,396,523,999 

24

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

     TrÇn ThÞ Lan                            NguyÔn ThÞ Kim                                          NguyÔn V¨n Th¶o 

1. Tµi s¶n cho thuª ngoµi

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

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

4. Nî khã ®ßi ®· xö lý

5. Ngo¹i tÖ kh¸c

LËp ngμy 15 th¸ng 07 n¨m 2011

M· sè ThuyÕt 

minh

 Sè cuèi kú 

30/06/2011

 Sè ®Çu  kú 

01/01/2011

C¸c chØ tiªu ngoμi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n

ChØ tiªu ThuyÕt 

minh

 Sè cuèi kú  Sè ®Çu kú



2. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh

§¬n vÞ b¸o c¸o:     C«ng ty cæ phÇn S«ng §μ 27 

§Þa chØ:   TÇng 3 - sè 86 Phan §×nh Phïng - TP Hμ TÜnh 

M·

Sè

1 2 3 4 5 6 7

1. Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 01  VI.25    4,253,440,388      9,955,557,273                       9,295,422,630                   37,399,006,030 

2. C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu 02                                           -                                            - 

3. Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (10=01- 02) 10    4,253,440,388      9,955,557,273                       9,295,422,630                   37,399,006,030 

4. Gi¸ vèn hµng b¸n 11  VI.27    3,463,644,732      9,049,215,655                       8,623,014,415                   34,421,135,393 

5. Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (20=10-11) 20       789,795,656         906,341,618                          672,408,215                     2,977,870,637 

6. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 21  VI.26           1,923,751              2,818,128                              4,717,865                             8,266,629 

7. Chi phÝ tµi chÝnh 22  VI.28    1,781,610,979         214,243,035                       4,996,955,591                         810,616,674 

 - Trong ®ã: Chi phÝ l·i vay 23    1,781,610,979         214,243,035                      4,996,955,591                         810,616,674 

8. Chi phÝ b¸n hµng 24                        -                             -                                             -                                            - 

9. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 25    1,329,611,543         587,939,107                       2,379,725,400                     1,486,532,696 

10. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh{30=20+(21-22)-(24+25)} 30   (2,319,503,115)         106,977,604                     (6,699,554,911)                         688,987,896 

11. Thu nhËp kh¸c 31       545,454,546                           -                            545,454,546 

12. Chi phÝ kh¸c 32       208,200,685                           -                            334,601,811 

13. Lîi nhuËn kh¸c (40=31-32) 40       337,253,861                           -                            210,852,735 

14. Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n tr−íc thuÕ (50=30+40) 50   (1,982,249,254)         106,977,604                     (6,488,702,176)                         688,987,896 

15. Chi phÝ thuÕ TNDN hiÖn hµnh 51  VI.30                        -              26,744,401                                           -                           172,246,974 

16. Chi phÝ thuÕ TNDN ho·n l·i 52  VI.30                        -                             -                                             -                                            - 

17. Lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp (60=50-51-52) 60   (1,982,249,254)            80,233,203                     (6,488,702,176)                         516,740,922 

18. L·i c¬ b¶n trªn cæ phiÕu (*) 70

§¬n vÞ tÝnh : §ång

ChØ tiªu ThuyÕt 

minh

Quý nμy n¨m 

2011

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

                            TrÇn ThÞ Lan                                                                 NguyÔn ThÞ Kim                                                                   NguyÔn V¨n Th¶o 

MÉu sè  B 02 - DN

(Ban hμng theo Q§ sè 15/2006/Q§ - BTC

Ngμy 20/03/2006 cña Bé tr−ëng BTC)

KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh

Quý nμy n¨m 

2010

Lòy kÕ tõ ®Çu n¨m ®Õn 

cuèi quý nμy ( n¨m 2011)

Lòy kÕ tõ ®Çu n¨m ®Õn 

cuèi quý nμy ( n¨m 2010)

Quý  II n¨m  2011



3. B¸o c¸o l−u chuyÓn tiÒn tÖ

§¬n vÞ b¸o c¸o:     C«ng ty cæ phÇn S«ng §μ 27 

§Þa chØ:   86 Phan §×nh Phïng - TP Hμ TÜnh - TØnh Hμ TÜnh 

M·

sè

I - L−u chuyÓn tiÒn tÖ tõ ho¹t ®éng SXKD

1. TiÒn thu tõ b¸n hµng, cung cÊp dÞch vô vµ doanh thu kh¸c 1      27,960,503,938      21,578,489,272 

2. TiÒn chi tr¶ cho ng−êi cung cÊp hµng hãa vµ dÞch vô 2      (4,821,305,960)    (12,235,484,862)

3. TiÒn chi tr¶ cho ng−êi lao ®éng 3      (2,278,529,673)          (842,762,075)

4. TiÒn chi tr¶ l·i vay 4      (2,028,720,759)      (1,699,386,017)

5. TiÒn chi nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 5           (41,605,991)                            - 

6. TiÒn thu kh¸c tõ ho¹t ®éng kinh doanh 6        5,357,782,595      30,840,313,251 

7. TiÒn chi kh¸c cho ho¹t ®éng kinh doanh 7      (8,537,731,821)    (21,882,894,341)

*L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ  ho¹t ®éng kinh doanh 20      15,610,392,329      15,758,275,228 

II - L−u chuyÓn tõ ho¹t ®éng ®Çu t−                            -                              - 

1. TiÒn chi ®Ó mua s¾m, x©y dùng TSC§ vµ c¸c tµi s¶n dµi h¹n 

kh¸

21                            -   

2. TiÒn thu tõ thanh lý, nh−îng b¸n TSC§ vµ c¸c tµi s¶n dµi h¹n 

kh¸

22                            -   

( Ph−¬ng ph¸p trùc tiÕp )
 Quý  2  n¨m 2011

§¬n vÞ tÝnh :§ång

ChØ tiªu Lòy kÕ tõ ®Çu 

n¨m ®Õn cuèi 

quý nμy ( n¨m 

2011)

Lòy kÕ tõ ®Çu 

n¨m ®Õn cuèi 

quý nμy ( n¨m 

2010)

ThuyÕt 

minh

MÉu sè  B 03 - DN

(Ban hμng theo Q§ sè 15/2006/Q§ - BTC

Ngμy 20/03/2006 cña Bé tr−ëng BTC)

  L−u chuyÓn tiÒn tÖ

kh¸
3. TiÒn chi cho vay, mua c¸c c«ng cô nî cña ®¬n vÞ kh¸c 23                            -                              - 

4. TiÒn thu håi cho vay, b¸n l¹i c¸c c«ng cô nî cña ®¬n vÞ kh¸c 24                            -                              - 

5. TiÒn chi ®Çu t− gãp vèn vµo ®¬n vÞ kh¸c 25                            -                              - 

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               4,717,865               8,266,629 

*L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ  ho¹t ®éng ®Çu t− 30               4,717,865               8,266,629 

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 32                            -                              - 

doanh nghiÖp ®· ph¸t hµnh                            -                              - 

3. TiÒn vay ng¾n h¹n, dµi h¹n nhËn ®−îc 33        2,350,000,000      10,931,016,370 

4. TiÒn chi tr¶ nî gèc vay 34    (17,759,229,248)    (26,694,112,335)

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    (15,409,229,248)    (15,763,095,965)

*L−u chuyÓn tiÒn thuÇn trong kú (50=20+30+40) 50           205,880,946               3,445,892 

TiÒn vμ t−¬ng ®−¬ng tiÒn ®Çu kú 60           146,106,067        1,194,848,132 

¶nh h−ëng cña thay ®æi tû gi¸ quy ®æi ngo¹i tÖ 61

TiÒn vμ t−¬ng ®−¬ng tiÒn cuèi kú (70=50+60+61) 70 VII.34           351,987,013        1,198,294,024 

                         Hμ TÜnh , ngμy 15 th¸ng 07 n¨m 2011

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

      TrÇn ThÞ Lan                           NguyÔn ThÞ Kim                                       NguyÔn V¨n Th¶o 



 C«ng ty cæ phÇn S«ng §μ 27 Mẫu số B09 - DN
Hμ TÜnh (Ban hành theo QĐ số15/2006/QĐ - BTC

Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp 
1-Hình thức sở hữu vốn Cæ phÇn

2-Lĩnh vực kinh doanh X©y dùng c¬ b¶n

3-Nghành nghề kinh doanh  X©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp

4-Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

II, Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
1-Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày  01/01/2011 kết thúc vào ngày 31/12/2011).

2-Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. §ång ViÖt  Nam

III. Chuẩn mức kế toán và Chế độ kế toán áp dụng
1-Chế độ kế toán áp dụng ChÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp võa vµ nhá

2-Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Tu©n thñ mäi quy ®Þnh cña tõng chuÈn mùc kÕ to¸n cña 

Bé tµi chÝnh vµ chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh.

3-Hình thức kế toán áp dụng: NhËt ký chung

IV. Các chính sách kế toán áp dụng
1-Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.

  Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.

2-Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

 -Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho; : Theo gi¸ gèc

 -Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho; : Gi¸ ®Ých danh

 -Phương pháp hạch toán hàng tồn kho; : KiÓm kª ®Þnh kú

 -Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. : Ch−a thùc hiÖn

3-Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:

 -Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính ); Nguyªn gi¸, hao mßn luü kÕ, gi¸ trÞ cßn l¹i

 -Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính ). KhÊu hao b×nh qu©n

B¶n thuyÕt minh b¸o c¸o tμi chÝnh

quý II  n¨m 2011



4-Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư

 -Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư;

 -Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.

5-Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

 - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;

 -Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;

 -Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;

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

6-Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:

 -Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay;

 -Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ;

7-Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:

 -Chi phí trả trước; Chi phÝ lËp dù ¸n má ®¸, c¸c chi phÝ dù ¸n khai th¸c má ®Êt

 -Chi phí khác;

 -Phương pháp phân bổ chi phí trả trước; Theo khèi l−îng vµ gi¸ trÞ thùc tÕ

 -Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.

8-Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

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

10-Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

 -Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu. Theo sè vèn thùc tÕ gãp.

 -Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.

 -Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.

 -Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối. L·i tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2008.

11-Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

 -Doanh thu bán hàng; Tu©n thñ ®Çy ®ñ 5 ®iÒu kiÖn ghi nhËn doanh thu quy ®Þnh t¹i chuÈn mùc sè 14 " Doanh thu vµ thu nhËp kh¸c"

 -Doanh thu cung cấp dịch vụ;

 -Doanh thu hoạt động tài chính; Tu©n thñ ®Çy ®ñ 2 ®iÒu kiÖn ghi nhËn doanh thu H§TC quy ®Þnh t¹i chuÈn mùc sè 14 

 Doanh thu vµ thu nhËp kh¸c

 -Doanh thu hợp đồng xây dựng.



12-Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính. Chi phÝ tµi chÝnh ®−îc ghi nhËn trong B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh

lµ tæng chi phÝ tµi chÝnh ph¸t sinh trong kú( Kh«ng bï trõ víi doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh)

13-Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

Chi phÝ thuÕ thu nhËp hiÖn hµnh ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së thu nhËp chÞu thuÕ vµ thuÕ suÊt thuÕ TNDN trong n¨m hiÖn hµnh.

14-Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

15-Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

01-Tiền Cuối kỳ Đầu năm

 -Tiền mặt 204,800,063         107,735,324        

 -Tiền gửi ngân hàng 147,186,950         38,370,743          

 -Tiền đang chuyển

Cộng 351,987,013         146,106,067        
02 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn: Cuối kỳ Đầu năm

 - Chứng khoán đầu tư ngắn hạn

 - Đầu tư ngắn hạn khác

 - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 

Cộng 0 0
03-Các khoản phải thu ngắn hạn khác Cuối năm Đầu năm

 -Phải thu về cổ phần hoá

 -Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia

 -Phải thu người lao động

 - Phải thu kinh phí công đoàn 26,963,353           

 -Phải thu khác 1,024,510,775      996,903,884        

Cộng 1,051,474,128      996,903,884        

04-Hàng tồn kho Cuối kỳ Đầu năm

 -Hàng mua đang đi đường

 -Nguyên liệu, vật liệu 1,181,671,442      1,392,217,861     

(Đơn vị tính: §ång .)



 -Công cụ, dụng cụ 836,911,124         937,220,577        

 -Chi phí SX, KD dở dang 58,571,429,806    48,778,621,113   

 -Thành phẩm 1,414,390,199      94,130,287          

 -Hàng hoá -                        -                       

 -Hàng gửi đi bán

 -Hàng hoá kho bảo thuế

 -Hàng hoá bất động sản

Cộng giá gốc hàng tồn kho 62,004,402,571    51,202,189,838   
*Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả:…………………………………………………….

*Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:…………………………………………………….

*Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:……………………………………

05-Thuế và các khoản phải thu Nhà nước Cuối kỳ Đầu năm

 -Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa

 -…

 -Các khoản khác phải thu Nhà Nước

Cộng -                        -                       

06-Phải thu dài hạn nội bộ Cuối kỳ Đầu năm

 -Cho vay dài hạn nội bộ

 -…

 -Phải thu dài hạn nội bộ khác

Cộng -                        -                       
07-Phải thu dài hạn khác Cuối kỳ Đầu năm

 -Ký quỹ, ký cược dài hạn

 -Các khoản tiền nhận uỷ thác

 -Cho vay không có lãi

 -Phải thu dài hạn khác

Cộng -                        -                       
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