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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 

MẪU SỐ Q-01d 
Đơn vị tính : VND 

TÀI SẢN 
Mã 
số 

Thuyết 
minh 

30/06/2011 01/01/2011 

A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) 100     29,428,556,594    32,092,294,867 

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110          211,122,112           93,855,556 

1. Tiền 111 V.01        211,122,112           93,855,556 

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 V.02     2,300,063,000      3,559,528,160 

1. Đầu tư ngắn hạn 121       4,948,789,960      4,948,789,960 

2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2) 129      (2,648,726,960)    (1,389,261,800) 

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130     13,352,428,429    18,530,263,179 

1. Phải thu của khách hàng 131     12,639,117,225    17,928,561,136 

2. Trả trước cho người bán 132            57,500,100           11,300,100 

5. Các khoản phải thu khác 135 V.03        694,490,302         629,081,141 

6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*) 139           (38,679,198)         (38,679,198) 

IV. Hàng tồn kho 140       8,565,189,516      6,885,800,877 

1. Hàng tồn kho 141 V.04     8,565,189,516      6,885,800,877 

V. Tài sản ngắn hạn khác 150       4,999,753,537      3,022,847,095 

1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 V.05     1,497,102,145           29,192,410 

4. Tài sản ngắn hạn khác 158 V.06     3,502,651,392      2,993,654,685 

- Tài sản thiếu chờ xử lý (1381) 158A            74,246,560           74,246,560 

- Tạm ứng (141) 158B       3,428,404,832      2,919,408,125 

B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260) 200       5,147,340,229      5,271,955,267 

II. Tài sản cố định 220       4,344,511,987      4,469,127,025 

1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.08     1,382,016,104      1,506,631,142 

- Nguyên giá 222     12,621,543,415    12,621,543,415 

- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223    (11,239,527,311)  (11,114,912,273) 

3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10     2,952,000,000      2,952,000,000 

- Nguyên giá 228       2,952,000,000      2,952,000,000 

4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11          10,495,883           10,495,883 

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250            30,000,000           30,000,000 

3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13          30,000,000           30,000,000 

V. Tài sản dài hạn khác 260          772,828,242         772,828,242 

1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14        772,828,242         772,828,242 

Tổng cộng tài sản (270=100+200) 270     34,575,896,823    37,364,250,134 

 
 

NGUỒN VỐN Mã 
số 

Thuyết 
minh 

30/06/2011 01/01/2011 
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A. Nợ phải trả (300=310+330) 300     13,589,315,239    15,189,042,937 

I. Nợ ngắn hạn 310     13,494,613,238    15,070,551,936 

1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.15     4,643,476,000      8,032,985,870 

2. Phải trả người bán 312          957,284,693      1,075,939,135 

3. Người mua trả tiền trước 313       2,657,842,076         211,961,002 

4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.16     1,598,041,003      2,828,072,687 

5. Phải trả người lao động 315       2,157,149,869      1,108,199,463 

6. Chi phí phải trả 316 V.17          48,257,728         219,514,189 

9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.18     1,260,294,082      1,411,611,803 

11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323          172,267,787         182,267,787 

- Quỹ khen thưởng trích từ LN 323A            77,462,949           83,462,949 

- Quỹ phúc lợi trích từ LN 323B            94,804,838           98,804,838 

II. Nợ dài hạn 330            94,702,001         118,491,001 

6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336            39,782,001           58,571,001 

7. Dự phòng Phải trả dài hạn 337            54,920,000           59,920,000 

B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430) 400     20,986,581,584    22,175,207,197 

I. Vốn chủ sở hữu 410 V.22   20,986,581,584    22,175,207,197 

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411     18,611,410,000    18,611,410,000 

7. Quỹ đầu tư phát triển 417       1,476,397,124      1,476,397,124 

8. Quỹ dự phòng tài chính 418          210,622,640         210,622,640 

10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420          688,151,820      1,876,777,433 

Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400) 440     34,575,896,823    37,364,250,134 

 
 Vinh, ngày 24 tháng 7 năm 2011 

Giám đốc 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Đậu Thảo 

Kế toán trưởng 
 
 
 
 
 
 

Trần Vĩnh Phương 
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BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 
MẪU SỐ Q-02d 

         Đơn vị tính : VND 

CHỈ TIÊU 
Mã số 

Thuyết  
minh 

 Quý này năm nay  
 Quý này năm 

trước  
 01/01/2011-
30/06/2011  

 01/01/2010-
30/06/2010  

 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ                                          1 VI.25              2,763,270,956           4,782,892,192              3,250,110,110          4,819,345,792  

 3. Doanh thu thuần về BH và c/c DV (10=01- 03)                                10 VI.27              2,763,270,956           4,782,892,192          3,250,110,110          4,819,345,792  

 4. Giá vốn hàng bán                                                                             11 VI.28              2,650,746,039           2,949,574,571              3,100,557,613          2,980,317,113  

 5. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV (20=10-11)                                    20                  112,524,917               1,833,317,621                 149,552,497              1,839,028,679  

 6. Doanh thu hoạt động tài chính                                                          21 VI.29                   88,805,575                       126,759                   90,214,311                  3,791,470  

 7. Chi phí tài chính                                                                            22 VI.30              1,259,465,160             (841,170,882)              1,259,465,160            (837,506,171) 

 8. Chi phí bán hàng                                                                             24                                  -                    8,147,259                                 -                    9,614,102  

 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp                                                            25                  160,000,000               633,698,646                 160,000,000              633,698,646  

 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh                    30          (1,218,134,668)          2,032,769,357         (1,179,698,352)          2,037,013,572  

 11. Thu nhập khác                                                                               31                         681,818               100,000,000                     2,936,818              100,000,000  

 12. Chi phí khác                                                                                32                                  -                                   -                       2,255,000                                 -   

 13. Lợi nhuận khác (40=31-32)                                                             40                       681,818               100,000,000                      681,818              100,000,000  

 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)                               50          (1,217,452,850)          2,132,769,357         (1,179,016,534)          2,137,013,572  

 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành                                                         51 VI.31                                 -                533,192,340                     9,609,079              534,253,394  

 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)              60             (1,217,452,850)          1,599,577,017         (1,188,625,613)          1,602,760,178  

 Vinh, ngày 24 tháng 7 năm 2011 

Giám đốc 
 

 
 

Nguyễn Đậu Thảo 

Kế toán trưởng 
 

 
 

Trần Vĩnh Phương 
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BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 
(Theo phương pháp trực tiếp) 

TT Chỉ tiêu 
Mã 
số 

01/01-30/06/2011 01/01-30/06/2010 

I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh    

1 Tiền thu từ bán hàng, cung cấp DV và doanh thu khác 01      12,411,069,223         5,779,642,247 

2 Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ 02      (3,870,969,689)      (4,648,102,842) 

3 Tiền chi trả cho người lao động 03      (1,787,550,346)      (1,271,270,060) 

4 Tiền chi trả lãi vay 04 
   

(582,973,103) 
  

(334,994,400) 

5 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06        1,850,171,009         3,510,689,129 

6 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07      (2,607,066,979)      (1,613,445,295) 

  Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 20        5,412,680,115         1,422,518,779 

II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư     

4 Tiền thu lãi vay, cổ tức lợi nhuận được chia 27              90,214,311                 3,791,470 

  Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 30              90,214,311                 3,791,470 

III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính     

2 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33        1,500,000,000         2,000,000,000 

3 Tiền chi trả nợ gốc vay 34      (6,885,627,870)      (4,184,539,600) 

4 Cổ tức lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36    

  Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính 40      (5,385,627,870)      (2,184,539,600) 

  Lưu chuyển tiền tệ thuần trong kỳ 50           117,266,556  
  

(758,229,351) 

  Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 50              93,855,556         1,560,910,326 

  Ảnh hưởng của tỷ giá quy đổi 61    

  Tiền tồn cuối kỳ 70           211,122,112            802,680,975 

 Vinh, ngày 24 tháng 7 năm 2011 

Giám đốc 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Đậu Thảo 

Kế toán trưởng 
 
 
 
 
 
 

Trần Vĩnh Phương 
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

(Kỳ báo cáo : Từ 01/04/2011 -:- 30/06/2011) 
 
 
 
 I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp: 
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Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2 được thành lập theo Quyết định số 159/2004-
QĐ-BCN ngày 06 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) 
về việc chuyển Công ty xây lắp điện 3.2 (Công ty TNHH một thành viên) thành Công ty Cổ phần 
Xây lắp điện 3.2, là Công ty hoạt động độc lập trên mô hình Công ty mẹ - Công ty con của Tổng 
Công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam (VNECO). 

Căn cứ vào nghị quyết của Đại hội đồng năm 2006 và quyết định của Chủ tịch Hội đồng 
quản trị kiêm Giám đốc Công ty, đổi tên Công ty cổ phần xây lắp điện 3.2 thành Công ty cổ phần 
xây dựng điện VNECO2. 

Công ty hoạt động theo đăng ký kinh doanh số 2703000465 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 
tỉnh Nghệ An cấp ngày 27 tháng 02 năm 2008. 

Công ty hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần 

Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần 

- Vốn điều lệ hiện tại : 18.611.410.000 đồng

- Cổ đông nhà nước nắm giữ : 5.854.100.000 đồng

- Cổ đông khác nắm giữ : 12.757.310.000 đồng

          
  

Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính 

Lĩnh vực kinh doanh: Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO2 hoạt động trong các 
lĩnh vực như : Xây lắp, sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại, dịch vụ. 

Ngành nghề kinh doanh: Xây lắp các công trình lưới điện và trạm biến áp đến 500KV, 
các công trình nguồn điện, công trình công nghiệp dân dụng, công trình giao thông, thuỷ lợi, hạ 
tầng kỹ thuật đô thị. Sản xuất, mua bán các vật liệu xây dựng (Gạch BLOCK, gạch TERRAZZO) 
các sản phẩm bê tông khác. Gia công chế tạo vật tư phụ kiện phục vụ cho xây lắp các công trình 
điện. Sản xuất các sản phẩm cơ khí, cột thép. Mua bán vật tư thiết bị điện. Thí nghiệm hiệu chỉnh 
xác định chỉ tiêu kỹ thuật các thiết bị điện, các công trình điện. Tư vấn đầu tư, tư vấn xây dựng 
(lập và thẩm định dự án đầu tư, tư vấn quản lý dự án). Khảo sát công trình. đầu tư kinh doanh 
nhà, dịch vụ nhà đất. Mua bán hàng trang trí nội thất, ngoại thất. Thiết kế quy hoạch, thiết kế 
công trình; 

 

 

II. Cơ sở lập báo cáo tài chính và kỳ kế toán: 

Cơ sở lập Báo cáo tài chính 

Báo cáo tài chính kèm theo được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc 
giá gốc và phù hợp với chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy 
định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. 

Báo cáo tài chính kèm theo thông tin nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt 
động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp 
thuận chung tại các nước khác ngoài Việt Nam. 
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Hình thức sổ kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ. 

Kỳ kế toán 

Niên độ kế toán đầu tiên của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01/2005 đến hết ngày 
31/12/2005 

Kỳ kế toán này bắt đầu từ ngày 01/04/2011 và kết thúc vào ngày 30/06/2011. 

III. Chế độ kế toán áp dụng và thực hiện các chuẩn mực kế toán Việt Nam 

Công ty áp dụng Chế độ kế toán Doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 
15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính. 

Công ty đã thực hiện các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn băn bản hướng dẫn 
Chuẩn mực do Nhà nước ban hành. Báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy 
định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành 
đang áp dụng. 

IV. Tóm tắt các chính sách kế toán chủ yếu 

Tiền và các khoản tương đương tiền 
Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản ký 

cược, ký quỹ, các khoản đầu tư ngắn hạn hoặc các khoản đầu tư có khả năng thanh khoản cao. 

Các khoản có khả năng thanh khoản cao là các khoản có khẳ năng chuyển đổi thành các 
khoản tiền mặt xác định và ít rủi ro liên quan đến việc biến động gía trị chuyển đổi của các khoản 
này. 

Hàng tồn kho 
Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá trị gốc và giá trị thuần có 

thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi  phí nguyên vật liệu trực tiếp,, chi phí lao 
động trực tiếp và chi phí sản xuất chung, nếu có, để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng 
thái hiện tại. Giá gốc của hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền. Giá 
trị thuần có thể thực hiện được xác định bằng giá bán ước tính trừ đi các chi phí để hoàn thành 
cùng chi phí tiếp thị, bán hàng và phân phối phát sinh. 

Tài sản cố định và khấu hao 
Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn luỹ kế. 
Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên 

quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. 
Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời 

gian hữu dụng ước tính. Thời gian khấu hao cụ thể như sau : 
Nhà cửa, vật kiến trúc 10-30 năm 

Máy móc thiết bị 5-8 năm 

Phương tiện vận tải 6-10 năm 

Thiết bị quản lý 3-5 năm 
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Tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất lâu dài, diện tích 1.800m2 tại thị xã Cửa Lò, 
tỉnh Nghệ An, nguyên giá 2.952.000.000 đồng. Tài sản này không trích khấu hao theo hướng dẫn 
tại Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ tài chính. 

Các khoản đầu tư tài chính 
Các khoản đầu tư tài chính được xác định theo phương pháp giá gốc. 
Dự phòng đầu tư tài chính được lập theo thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07 tháng 12 

năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Ghi nhận doanh thu 
Doanh thu được ghi nhận khi kết quả giao dịch được xác định một cách đáng tin cậy và 

Công ty có khả năng thu được các lợi ích kinh tế từ giao dịch này. 
Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi giao hàng và chuyển quyền sở hữu cho người 

mua. 
Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư 

tài khoản tiền gửi và lãi suất áp dụng. 
Lãi từ đầu tư được ghi nhận khi Công ty có quyền nhận khoản lãi. 

Thuế 
Thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại cà số thuế 

hoãn lại. Công ty có nghĩ vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 25% như trên thu nhập 
chịu thuế. 

Việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty căn cứ vào các quy định hiện 
hành về thuế. Tuy nhiên những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng 
về thuế thu nhập doanh nghiệp tuỳ thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền. 

Các loại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam. 

 

 

 

 

 

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

1. TIỀN 

 30/06/2011  31/03/2011
 VND  VND

Tiền mặt         203,430,733           621,831,032 

Tiền gửi Ngân hàng              7,691,379             19,311,098 

Cộng         211,122,112           641,142,130 
 

2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN 

 30/06/2011  31/03/2011
 VND  VND
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Cổ phiếu VNE      2,423,967,960        2,423,967,960 

Cổ phiếu VE9 
  

24,822,000   
 

24,822,000 

Cổ phiếu SBA 
  

2,500,000,000   
 

2,500,000,000 

Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn    (2,648,726,960)     (2,050,953,160)

Cộng      2,300,063,000        2,897,836,800 
 

3. PHẢI THU KHÁCH HÀNG 
 30/06/2011  31/03/2011
 VND  VND
Khách hàng xây lắp    12,124,915,201      12,565,029,559 
Khách hàng mua gạch         514,202,024        1,029,410,350 

Cộng    12,639,117,225      13,594,439,909 
 
 
 
 
 
 

4. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC 
 

 30/06/2011  31/03/2011
 VND  VND
Phải thu về cổ phần hóa         121,771,729           121,771,729 
Phải thu khác         461,259,156           400,232,641 

Cộng         583,030,885           522,004,370 
 
 

5. HÀNG TỒN KHO 

 30/06/2011  31/03/2011
 VND  VND
Nguyên liệu, vật liệu      1,733,397,661        1,132,579,416 
Công cụ dụng cụ           61,879,046             30,089,046 
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang      5,012,557,420        5,502,449,117 
Thành phẩm      1,566,263,176        1,480,981,750 
Hàng gửi đi bán         191,092,213           128,261,138 

Cộng      8,565,189,516        8,274,360,467 
 

6. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC 
 30/06/2011  31/03/2011
 VND  VND
Tài sản thiếu chờ xử lý           74,246,560             74,246,560 
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Tạm ứng      3,428,404,832        2,491,060,131 

Cộng      3,502,651,392        2,565,306,691 
 
 
 

 
 
 
7. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH 

Khoản mục 
Nhà cửa 
vật kiến 

trúc 

Máy móc 
thiết bị 

Phương 
tiện vận tải 
truyền dẫn 

Thiết bị 
dụng cụ 
quản lý 

Tổng 

I Nguyên giá           

  Tại 01/01/2011 
     
3,641,928,654  

     
6,895,798,798  

     
1,703,183,282  

        
380,632,681  

   
12,621,543,415  

  Mua trong kỳ                                  -   

  Thanh lý, nhượng bán                                  -   

  Tại 30/06/2011 
     
3,641,928,654  

     
6,895,798,798  

     
1,703,183,282  

        
380,632,681  

   
12,621,543,415  

II Hao mòn lũy kế           

  Tại 01/01/2011 
     
2,338,723,355  

     
6,844,155,379  

     
1,688,629,157  

        
306,699,731  

   
11,241,502,971  

  Tăng trong năm 
          
39,426,745  

          
14,705,676                           -   

            
7,187,268  

          
61,319,689  

  Giảm trong năm                                  -   

  Tại 30/06/2011 
     
2,378,150,100  

     
6,858,861,055  

     
1,688,629,157  

        
313,886,999  

   
11,239,527,311  

III Giá trị còn lại           

  Tại 01/01/2011 
     
1,303,205,299  

          
51,643,419  

          
14,554,125  

          
73,932,950  

     
1,443,335,793  

  Tại 30/06/2011 
     
1,263,778,554  

          
36,937,743  

          
14,554,125  

          
66,745,682  

     
1,382,016,104  

 
8. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH : 

Tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất 1.800 m2 tại thị xã Cửa Lò trị giá 2.952.000.000 
đồng 

9. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN 

 30/06/2011  31/03/2011
 VND  VND
Đầu tư vào Công ty CP thủy điện Hồi Xuân           30,000,000             30,000,000 

Cộng           30,000,000        2,530,000,000 
 

10. VAY NGẮN HẠN 

 30/06/2011  31/03/2011
 VND  VND
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Vay Ngân hàng Ngoại thương Vinh      4,643,476,000        6,935,418,250 

Cộng      4,643,476,000        6,935,418,250 
 

11. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC 

 30/06/2011  31/03/2011
 VND  VND
Thuế giá trị gia tăng         852,812,900        2,041,986,506 
Thuế thu nhập doanh nghiệp         745,228,083           865,881,003 
Thuế nhà đất và tiền thuê đất   
Các loại thuế khác                           20                   266,470 

Cộng      1,598,041,003        2,908,133,979 
 
 

12. CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC 

 30/06/2011  31/03/2011
 VND  VND
Kinh phí công đoàn              5,332,401             13,402,401 
Bảo hiểm xã hội         331,336,825           283,293,998 
Bảo hiểm y tế         159,453,339           129,823,295 
Phải trả Tổng công ty CPXD điện VN         287,778,491           287,778,491 
Các khoản phải trả khác         410,731,383           490,132,705 
Bảo hiểm thất nghiệp           65,661,643             52,492,743 

Cộng      1,260,294,082        1,256,923,633 
 
 13. VỐN CHỦ SỞ HỮU 
a. Chi tiết vốn đầu tư chủ sở hữu   
 30/06/2011  31/03/2011
 VND  VND
Vốn góp của Tổng VNECO      5,854,100,000        5,854,100,000 
Vốn góp của các cổ đông khác    12,757,310,000      12,757,310,000 

Cộng    18,611,410,000      18,611,410,000 

   
Cổ phiếu   
 30/06/2011  31/03/2011
 VND  VND

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 
  

1,861,141                1,861,141 
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng             1,861,141               1,861,141 
Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/CP   
b. Các quỹ của doanh nghiệp   
 30/06/2011  31/03/2011
 VND  VND
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Quỹ đầu tư phát triển      1,476,397,124   
 

1,476,397,124  
Quỹ dự phòng tài chính         210,622,640           210,622,640 

Cộng      1,687,019,764           210,622,640 
 

14. DOANH THU 

 30/06/2011  31/03/2011
 VND  VND
Tổng doanh thu      3,250,110,110           486,839,154 

Cộng      3,250,110,110           486,839,154 
 

15. GIÁ VỐN 

 30/06/2011  31/03/2011
 VND  VND
Giá vốn       3,100,557,613           449,811,574 

Cộng      3,100,557,613           449,811,574 
 

16. DOANH THU TÀI CHÍNH 
 30/06/2011  31/03/2011
 VND  VND
Doanh thu HĐ đầu t tài chính           87,500,000                              -  
Lãi tiền gửi              2,714,281                1,408,736 

Cộng           90,214,281                1,408,736 
 

17. CHI PHÍ TÀI CHÍNH 

 30/06/2011  31/03/2011
 VND  VND
Chi phí lãi tiền vay            283,132,067 
Trích lập dự phòng      1,259,465,160           661,691,360 

Cộng      1,259,465,160           944,823,427 
 

18. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 

 30/06/2011  31/03/2011
 VND  VND
Lợi nhuận trước thuế    (1,261,193,268)            38,436,316 
Kết chuyển lỗ năm trước   
Thu nhập chịu thuế    (1,261,193,268)            38,436,316 
Thuế suất áp dụng 25%  25%
Thuế thu nhập doanh nghiệp                            -                9,609,079 
Tổng cộng thuế thu nhập doanh nghiệp                            -                9,609,079 
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 Vinh, ngày 24 tháng 7 năm 2011 

Giám đốc 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Đậu Thảo 

Kế toán trưởng 
 
 
 
 
 
 

Trần Vĩnh Phương 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


