MÉu sè B 01-DN

Tæng c«ng ty Viglacera
CTCP Viglacera Th¨ng Long

B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n
t¹i ngμy 30 th¸ng 06 n¨m 2011
§¬n vÞ tÝnh: ®ång ViÖt nam
chØ tiªu
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Tμi s¶n
Tμi s¶n ng¾n h¹n (100=110+120+130+140+150) 100
TiÒn vμ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn
110
TiÒn
111
C¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn
112
C¸c kho¶n ®Çu t− tμi chÝnh ng¾n h¹n
120
§Çu t− ng¾n h¹n
121
Dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n ®Çu t− ng¾n h¹n (* 129
C¸c kho¶n ph¶i thu
130
131
Ph¶i thu cña kh¸ch hμng
132
Tr¶ tr−íc cho ng−êi b¸n
Ph¶i thu néi bé
133
Ph¶i thu theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch hîp ®ång x©y dùng 134
C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c
135
139
Dù phßng c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi (*)
Hμng tån kho
140
141
Hμng tån kho
149
Dù phßng gi¶m gi¸ hμng tån kho (*)
Tμi s¶n ng¾n h¹n kh¸c
150
151
Chi phÝ tr¶ truíc ng¾n h¹n
152
C¸c kho¶n thuÕ ph¶i thu
Tμi s¶n ng¾n h¹n kh¸c
158
Tμi s¶n dμi h¹n (200=210+220+240+250+260)
200
C¸c kho¶n ph¶i thu dμi h¹n
210
Ph¶i thu dμi h¹n cña kh¸ch hμng
211
Ph¶i thu néi bé dμi h¹n
213
Ph¶i thu dμi h¹n kh¸c
218
Dù phßng ph¶i thu dμi h¹n khã ®ßi (*)
219
Tμi s¶n cè ®Þnh
220
221
Tμi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh
- Nguyªn gi¸
222
- Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (*)
223
224
Tμi s¶n cè ®Þnh thuª tμi chÝnh
- Nguyªn gi¸
225
- Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (*)
226
Tμi s¶n cè ®Þnh v« h×nh
227
- Nguyªn gi¸
228
- Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (*)
229
Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang
230
240
BÊt ®éng s¶n ®Çu t−
C¸c kho¶n ®Çu t− tμi chÝnh dμi h¹n
250
§Çu t− vμo c«ng ty con
251
§Çu t− vμo c«ng ty liªn kÕt , liªn doanh
252
§Çu t− dμi h¹n kh¸c
258
Dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n ®Çu t− dμi h¹n (*) 259

3

1
1
11
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Sè cuèi kú

Sè ®Çu n¨m

4

5

177,197,958,099
5,112,068,881
5,112,068,881
0
0
0
0
69,897,699,123
57,793,017,806
9,879,858,650

146,786,587,565
14,892,378,317
14,892,378,317
0
0
0
0
50,834,851,301
48,073,520,181
1,591,261,013

0
4,733,964,582
-2,509,141,915
98,137,088,646
98,216,994,713
-79,906,067
4,051,101,449
1,638,714,787
438,785,556
1,973,601,106
146,162,188,461
0
0
0

0
3,558,946,724
-2,388,876,617
78,440,482,129
78,520,388,196
-79,906,067
2,618,875,818
490,709,049
75,363,729
2,052,803,040
154,578,917,837
0
0
0

2
2
2
3

4

5

135,149,615,116 145,588,985,484
118,936,088,269 127,616,729,161
277,348,946,424 281,286,900,937
-158,412,858,155 -153,670,171,776
7
8,682,613,529
9,403,541,849
18,518,127,459
18,518,127,459
-9,835,513,930
-9,114,585,610
8
1,246,000,000
1,496,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
-3,754,000,000
-3,504,000,000
9
6,284,913,318
7,072,714,474
10
0
0
11
1,000,000,000
1,000,000,000
6

1,000,000,000

1,000,000,000

chØ tiªu

MS TM
1

V
1
2
3

2

Tμi s¶n dμi h¹n kh¸c
Chi phÝ tr¶ truíc dμi h¹n
Tμi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i
Tμi s¶n dμi h¹n kh¸c
Tæng céng tμi s¶n (270=100+200)
Nguån vèn
Nî ph¶i tr¶ (300=310+330)
Nî ng¾n h¹n
Vay vμ nî ng¾n h¹n
Ph¶i tr¶ ng−êi b¸n
Ng−êi mua tr¶ tiÒn tr−íc
ThuÕ vμ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhμ n−íc
Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn
Chi phÝ ph¶i tr¶
Ph¶i tr¶ cho c¸c ®¬n vÞ néi bé
Ph¶i tr¶ theo kÕ ho¹ch hîp ®ång x©y dùng
C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c
Quü khen th−ëng, phóc lîi
Nî dμi h¹n
Ph¶i tr¶ dμi h¹n ng−êi b¸n
Ph¶i tr¶ dμi h¹n néi bé
Ph¶i tr¶ dμi h¹n kh¸c
Vay vμ nî dμi h¹n
ThuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶
Quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lμm

300
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
323
330
331
332
333
334
335
336

B Nguån vèn chñ së h÷u (400=410+420)
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260
261 12
262 13
268
270

14
15
15
16
17

Sè ®Çu n¨m

4

5

10,012,573,345
9,615,773,345

7,989,932,353
7,989,932,353

396,800,000
323,360,146,560

301,365,505,402

305,653,909,086 282,219,442,960
300,124,769,537 271,742,996,798
173,848,604,830 169,144,803,605
112,258,371,300
90,300,753,298
2,292,242,355
637,844,459
2,930,787,852
4,207,837,219
746,060,555
3,068,795,483
1,173,255,678
70,292,803
60,683,294
4,684,759,638
224,854,721
5,529,139,549

5,992,964,524
224,854,721
10,476,446,162

74,800,000
5,437,454,750
0
16,884,799

74,800,000
10,369,762,777
0
31,883,385

400

17,706,237,474

19,146,062,442

Vèn chñ së h÷u
Vèn ®Çu t− cña chñ së h÷u
ThÆng d− vèn cæ phÇn
Cæ phiÕu ng©n quü
Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tμi s¶n
Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i
Quü ®Çu t− ph¸t triÓn
Quü dù phßng tμi chÝnh
Quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u
Lîi nhuËn ch−a ph©n phèi
Nguån kinh phÝ vμ Quü kh¸c
Nguån kinh phÝ
Nguån kinh phÝ ®· h×nh thμnh TSC§

410
411
412
414
415
416
417
418
419
420
430
432
433

17,706,237,474
69,898,000,000
26,474,000,000

19,146,062,442
69,898,000,000
26,474,000,000

0
6,211,017,780
1,742,190,562
1,893,190,562
-88,512,161,430
0

-306,370,893
6,211,017,780
1,742,190,562
1,893,190,562
-86,765,965,569
0

Tæng céng nguån vèn (430=300+400)

440

323,360,146,560
0

301,365,505,402
0

Ng−êi lËp biÓu
(ký, hä tªn)

Hå Mü Anh

KÕ to¸n tr−ëng
(ký, hä tªn)

Lª Minh Ph−¬ng

18
18

Sè cuèi kú

19
20
13
13

21

21
21
21

22

VÜnh Phóc, ngμy 20 th¸ng 07 n¨m 2011
Gi¸m ®èc
(ký,hä tªn, ®ãng dÊu)

Tæng c«ng ty Viglacera

MÉu sè B 02-DN

CTCP Viglacera Th¨ng Long

B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh
quý II n¨m 2011
§¬n vÞ tÝnh: ®ång ViÖt nam
chØ tiªu

MS TM

quý II/2011

Luü kÕ

Luü kÕ

quý II/2010

n¨m 2011
1

2

3

4

n¨m 2010

5

6

Doanh thu b¸n hμng vμ cung cÊp
1. dÞch vô
01 24 114,854,530,827 182,673,138,741
2. C¸c kho¶n gi¶m trõ
2 24
5,798,036,587
7,573,012,210
Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hμng vμ
3.
10 24
cung cÊp dÞch vô (10= 01- 03)
109,056,494,240 175,100,126,531
4. Gi¸ vèn hμng b¸n
Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hμng vμ
5
cung cÊp dÞch vô (20=10 -11 )

11 25
20

7

94,627,901,414 152,797,552,896
483,676,247

596,908,492

94,144,225,167 152,200,644,404

83,380,593,264 138,642,389,390

78,115,085,579 127,941,590,030

25,675,900,976

36,457,737,141

16,029,139,588

24,259,054,374

6 Doanh thu ho¹t ®éng tμi chÝnh

21 24

11,293,130

75,938,273

4,625,682

11,968,732

7 Chi phÝ tμi chÝnh

22 26

7,676,638,246

14,968,232,329

5,621,528,965

10,349,377,498

8 Chi phÝ b¸n hμng

24

9,585,258,056

13,766,625,954

5,676,340,965

10,125,218,196

9 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp

25

6,481,991,419

9,971,709,025

2,917,195,188

5,446,637,514

Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh
10 doanh (30=20+(21-22)-(24+25))

30

1,943,306,385

(2,172,891,894)

1,818,700,152

(1,650,210,102)

11 Thu nhËp kh¸c

31

321,505,768

605,398,699

245,344,456

345,023,314

12 Chi phÝ kh¸c

32

178,702,666

178,702,666

0

0

13 Lîi nhuËn kh¸c ( 40=31-32)

40

142,803,102

426,696,033

245,344,456

345,023,314

15 Tæng lîi nhuËn tr−íc thuÕ ( 50= 3 50

2,086,109,487

16 ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i 51 28
18 Lîi nhuËn sau thuÕ ( 60 =50-51 )
19 L·i c¬ b¶n trªn cæ phiÕu

Ng−êi lËp biÓu
(ký, hä tªn)

Hå Mü Anh

60 28

(1,746,195,861)
0

2,064,044,608

(1,305,186,788)

0

0

2,086,109,487

(1,746,195,861)

2,064,044,608

(1,305,186,788)

298.45

(249.82)

295.29

(186.73)

KÕ to¸n tr−ëng
(ký, hä tªn)

Lª Minh Ph−¬ng

VÜnh Phóc, ngμy 20 th¸ng 07 n¨m 2011
Gi¸m ®èc
(ký,hä tªn, ®ãng dÊu)

MÉu sè B 03-DN

Tæng c«ng ty Viglacera
CTCP Viglacera Th¨ng Long

B¸o c¸o l−u chuyÓn tiÒn tÖ
(theo ph−¬ng ph¸p gi¸n tiÕp)

6 th¸ng/2011
§¬n vÞ tÝnh: ®ång ViÖt nam
chØ tiªu
1
I.

M·

ThuyÕ

sè
2

t minh
3

6 th¸ng/2011

6 th¸ng/2010

4

5

L−u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng kinh doanh
1. Lîi nhuËn tr−íc thuÕ

01

(1,746,195,861)

(1,305,186,788)

- KhÊu hao TSC§

02

10,336,591,030

10,222,969,649

- C¸c kho¶n dù phßng

03

120,265,298

- L·i, lç chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ch−a thùc hiÖn

04

- L·i, lç tõ ho¹t ®éng ®Çu t−

05

- Chi phÝ l·i vay

06

11,755,914,128

9,151,128,601

08

20,466,574,595

18,068,911,462

- T¨ng gi¶m c¸c kho¶n ph¶i thu

09

(19,347,067,715)

(11,882,873,216)

- T¨ng gi¶m hμng tån kho

10

(19,696,606,517)

(1,656,770,868)

- T¨ng gi¶m c¸c kho¶n ph¶i tr¶(kh«ng kÓ l·i vay ph¶i
tr¶,thuÕ thu nhËp ph¶i nép)

11

20,713,406,077

(3,842,677,226)

- T¨ng gi¶m chi phÝ tr¶ tr−íc

12

(2,773,846,730)

- TiÒn l·i vay ®· tr¶

13

(12,582,193,856)

9,107,397,263

- ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®· nép

14

- TiÒn thu kh¸c tõ ho¹t ®éng kinh doanh

15

4,554,056,946

1,198,248,897

- TiÒn chi kh¸c tõ ho¹t ®éng kinh doanh

16
20

(8,665,677,200)

10,622,821,044

(1,189,284,850)

2. §iÒu chØnh cho c¸c kho¶n

3.

Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh tr−íc thay ®æi vèn
l−u ®éng (08=01+02+03+04+05+06)

L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh
doanh (20=08+09+10+11+12+13+14+15+16)

(369,415,268)

II. L−u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng ®Çu t−
1.

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

21

2.

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

22

(495,954,300)

225,000,000

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

78,159,416

11,968,732

30

(886,125,434)

(483,985,568)

L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng ®Çu t−
(30=21+22+23+24+25+26+27)

III. L−u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng tμi chÝnh
1.

TiÒn thu tõ ph¸t hμnh cæ phiÕu, nhËn vèn gãp cña chñ së
h÷u

31

2.

TiÒn chi tr¶ vèn gãp cho c¸c chñ së h÷u, mua l¹i cæ phiÕu
cña doanh nghiÖp

32

3. TiÒn vay ng¾n h¹n, dμi h¹n nhËn ®−îc

33

4. TiÒn chi tr¶ nî gèc vay

34

5. TiÒn chi tr¶ nî thuª tμi chÝnh

35

6. Cæ tøc, lîi nhuËn chi tr¶ cho chñ së h÷u

36

L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng tμi chÝnh

156,878,108,752

108,656,374,802

(157,106,615,554) (126,845,333,373)

40

(228,506,802)

(18,188,958,571)

L−u chuyÓn tiÒn thuÇn trong kú (20+30+40)

50

(9,780,309,436)

(8,050,123,095)

TiÒn vμ t−¬ng ®−¬ng tiÒn ®Çu kú

60

14,892,378,317

20,528,030,136

61

0

0

70

5,112,068,881

12,477,907,041

(40=31+32+33+34+35+36)

¶nh h−ëng cña thay ®æi tû gi¸ hèi ®o¸i quy ®æi ngo¹i tÖ
TiÒn vμ t−¬ng ®−¬ng tiÒn cuèi kú (50+60+61)

Ng−êi lËp biÓu
(ký, hä tªn)

KÕ to¸n tr−ëng
(ký, hä tªn)

Hå Mü Anh

Lª Minh Ph−¬ng

VÜnh Phóc, ngμy 20 th¸ng 07 n¨m 2011
Gi¸m ®èc
(ký,hä tªn, ®ãng dÊu)

Ghi chó:
(1) Nh÷ng chØ tiªu kh«ng cã sè liÖu cã thÓ kh«ng ph¶i tr×nh bμy nh−ng kh«ng ®−îc ®¸nh l¹i sè
thø tù chØ tiªu vμ "M· sè".
(2) §èi víi B¸o c¸o l−u chuyÓn tiÒn tÖ quý th× cét "N¨m nay" ®−îc chuyÓn thμnh cét "Quý b¸o
c¸o", cßn cét "N¨m tr−íc" kh«ng thay ®æi.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý II năm 2011
1.

ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP
Hình thức sở hữu vốn
Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần, được tổ
chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp đã được kỳ họp thứ 5, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội
chủ nghĩa Việt Nam khoá X thông qua ngày 12/06/1999; Quyết định số 1778/QĐ-BXD ngày 31
tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Nhà máy Gạch men Thăng Long
thuộc Công ty gạch ốp lát Thăng Long Viglacera – Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng
thành công ty cổ phần.
Trụ sở chính của Công ty tại Phường Phúc Thắng - Thị xã Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc.
Vốn điều lệ của Công ty là: 69.898.000.000 đồng tương đương 6.989.800 cổ phần.
Lĩnh vực kinh doanh
Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là sản xuất, kinh doanh gạch ốp lát và ngói ceramic.
Ngành nghề kinh doanh
Theo Giấy đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 1903000053, đăng ký lần đầu ngày 29 tháng
01 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 30 tháng 03 năm 2010, ngành nghề hoạt động kinh
doanh của Công ty là:
 Sản xuất các sản phẩm gạch ceramic và các loại vật liệu xây dựng;
 Mua bán các sản phẩm gạch ceramic và các loại vật liệu xây dựng;
 Đầu tư hạ tầng, xây lắp các công trình công nghiệp và dân dụng;
 Trang trí nội thất;
 Tư vấn, thiết kế, chuyển giao công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng;
 Mua bán máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất và tiêu dùng;
 Khai thác và chế biến nguyên, nhiên vật liệu sản xuất vật liệu xây dựng;
 Vận tải hàng hóa đường bộ bằng ô tô;
 Kinh doanh đại lý xăng dầu, gas;
 Kinh doanh dịch vụ du lịch;
 Xuất nhập khẩu các mặt hàng mà Công ty kinh doanh.
 Quản lý và kinh doanh bất động sản.

2.

CHẾ ĐỘ VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY
Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VNĐ)
Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng
Chế độ kế toán áp dụng
Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do
Nhà nước đã ban hành. Các 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.
Hình thức kế toán áp dụng
Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung.
Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền
Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao
dịch thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có
gốc ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán.
Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản
mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong
năm tài chính.
Các khoản đầu tư ngắn hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và
không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm
báo cáo.
Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá
gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí
mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở
địa điểm và trạng thái hiện tại.
Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.
Giá trị nguyên vật liệu được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối ký được đánh giá theo chi phí nguyên vật liệu chính
trực tiếp

Những chi phí không được tính vào giá gốc của hàng tồn kho:
- Các khoản chiết khấu thương mại và giảm giá hàng mua do hàng mua không đúng quy cách,
phẩm chất;
- Chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công và các chi phí sản xuất, kinh doanh khác phát sinh
trên mức bình thường;
- Chi phí bảo quản hàng tồn kho trừ các chi phí bảo quản hàng tồn kho cần thiết cho quá trình sản
xuất tiếp theo và chi phí bảo quản hàng tồn kho phát sinh trong quá trình mua hàng;
- Chi phí bán hàng;
- Chi phí quản lý doanh nghiệp.
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc
của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng (giá trị thuần được xác
định theo biên bản xác định giá trị đối với những hàng tồn kho kém mất phẩm chất của Ban Giám
đốc Công ty).
Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định
Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử
dụng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn
luỹ kế và giá trị còn lại.
Tài sản cố định thuê tài chính được ghi nhận nguyên giá theo giá trị hợp lý hoặc giá trị hiện tại
của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu (không bao gồm thuế GTGT) và các chi phí trực tiếp phát
sinh ban đầu liên quan đến TSCĐ thuê tài chính. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định thuê tài
chính được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại.
Khấu hao TSCĐ được trích theo phương pháp đường thẳng. Đơn vị đang thực hiện trích khấu hao
cho một số tài sản cố định là máy móc thiết bị, phương tiện vận tải theo thời gian quy định tại
công văn chấp thuận của Bộ Tài chính số 14983 TC/TCDN ngày 20/12/2004 cho phép kéo dài
thời gian trích khấu hao TSCĐ cho những tài sản cố định kèm theo công văn số 6497/BTCTCDN. Thời gian khấu hao được ước tính như sau:
- Nhà cửa vật kiến trúc

12 - 50 năm

- Máy móc thiết bị

8 – 12 năm

- Phương tiện vận tải truyền dẫn

6 – 10 năm

- Thiết bị văn phòng

5 – 8 năm

Tài sản cố định thuê tài chính được trích khấu hao như TSCĐ của Công ty. Đối với TSCĐ thuê tài
chính không chắc chắn mua lại thì sẽ được trích khấu hao theo thời hạn thuê khi thời hạn thuê
ngắn hơn thời gian sử dụng hữu ích của nó.
Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính
Khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết được kế toán theo phương pháp giá gốc. Lợi
nhuận thuần được chia từ công ty con, công ty liên kết phát sinh sau ngày đầu tư được ghi nhận

vào Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh. Các khoản được chia khác (ngoài lợi nhuận thuần)
được coi là phần thu hồi các khoản đầu tư và được ghi nhận là khoản giảm trừ giá gốc đầu tư.
Khoản đầu tư vào công ty liên doanh được kế toán theo phương pháp giá gốc. Khoản vốn góp liên
doanh không điều chỉnh theo thay đổi của phần sở hữu của công ty trong tài sản thuần của công ty
liên doanh. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty phản ánh khoản thu nhập được
chia từ lợi nhuận thuần luỹ kế của Công ty liên doanh phát sinh sau khi góp vốn liên doanh.
Hoạt động liên doanh theo hình thức Hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát và Tài sản đồng kiểm
soát được Công ty áp dụng nguyên tắc kế toán chung như với các hoạt đông kinh doanh thông
thường khác. Trong đó:
- Công ty theo dõi riêng các khoản thu nhập, chi phí liên quan đến hoạt động liên doanh và thực
hiện phân bổ cho các bên trong liên doanh theo hợp đồng liên doanh;
- Công ty theo dõi riêng tài sản góp vốn liên doanh, phần vốn góp vào tài sản đồng kiểm soát và
các khoản công nợ chung, công nợ riêng phát sinh từ hoạt động liên doanh.
Các khoản đầu tư chứng khoán tại thời điểm báo cáo, nếu:
- Có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua khoản đầu tư đó được coi là
" tương đương tiền";
- Có thời hạn thu hồi vốn dưới 1 năm hoặc trong 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản
ngắn hạn;
- Có thời hạn thu hồi vốn trên 1 năm hoặc hơn 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản dài
hạn;
- Có thời hạn thu hồi vốn trên 1 năm hoặc hơn 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản dài
hạn.
Dự phòng giảm giá đầu tư được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của các
khoản đầu tư được hạch toán trên sổ kế toán lớn hơn giá trị thị trường của chúng tại thời điểm lập
dự phòng.
Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay
Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí
đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào
giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện quy định trong Chuẩn mực Kế toán
Việt Nam số 16 “Chi phí đi vay”.
Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được
tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá), bao gồm các khoản lãi tiền vay, phân bổ các khoản
chiết khấu hoặc phụ trội khi phát hành trái phiếu, các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới
quá trình làm thủ tục vay.
Nguyên tắc ghi nhận và phân bổ chi phí trả trước
Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được
ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn và đuợc tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài
chính.

Các chi phí sau đây đã phát sinh trong năm tài chính nhưng được hạch toán vào chi phí trả trước
dài hạn để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh trong nhiều năm:
- Công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn;
- Chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định phát sinh một lần quá lớn.
Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ hạch toán
được căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ
hợp lý. Chi phí trả trước được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp
đường thẳng.
Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh
trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh
doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát
sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương
ứng với phần chênh lệch.
Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu
Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của các cổ đông trong công ty.
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 khi phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát
hành cổ phiếu quỹ.
Vốn khác của chủ sở hữu phản ánh số vốn kinh doanh được hình thành bổ sung từ lợi nhuận sau
thuế nhưng chưa tính cho từng cổ đông theo Nghị quyết Đại hội cổ đông hoặc Quyết định của
Hội đồng quản trị.
Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu do Công ty phát hành và sau đó mua lại. Cổ phiếu quỹ được ghi nhận
theo giá trị thực tế và trình bày trên Bảng cân đối kế toán là một khoản ghi giảm vốn chủ sở hữu.
Cổ tức phải trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trong Bảng cân đối kế toán của
Công ty sau khi có thông báo chia cổ tức của Hội đồng quản trị Công ty.
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ
(-) các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót
trọng yếu của các năm trước.
Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu
Doanh thu bán hàng
Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:
- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển
giao cho người mua;
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền
kiểm soát hàng hóa;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng
Doanh thu cung cấp dịch vụ
Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách
đáng tin cậy:
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
- Đã xuất hóa đơn dịch vụ cho khách hàng;
- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch
vụ đó;
- Đã thu được tiền từ khách hàng;
Doanh thu hoạt động tài chính
Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh
thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.
Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền
nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.
Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính
Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:
- Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính;
- Chi phí cho vay và đi vay vốn;
- Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán.
Các khoản trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt
động tài chính.
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 phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và
thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành.
Chi phí 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.

3 . TIỀN

30/06/2011

1/1/2011

VND

VND

Tiền mặt tại quỹ

354,629,250

424,974,592

Tiền gửi ngân h àng

703,650,103

3,740,789,557

Tiền đang chuyển

4,053,789,528

10,726,614,168

Cộng

5,112,068,881

14,892,378,317

4 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN

30/06/2011

1/1/2011

VND

VND

Đầu tư ngắn hạn khác
Cộng
5 . CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC

-

-

30/06/2011

1/1/2011

VND

VND

-

1,020,682,545

Phải thu khác

4,733,964,582

2,538,264,179

Cộng

4,733,964,582

3,558,946,724

Phải thu người lao động

6 . HÀNG TỒN KHO

30/06/2011

1/1/2011

VND

VND

32,568,897,133

25,319,760,685

Công cụ, dụng cụ

9,301,611,171

9,274,852,524

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

5,210,789,151

5,216,824,255

50,406,849,241

37,915,680,524

675,434,299

793,270,208

53,413,718
98,216,994,713

78,520,388,196

79,906,067

79,906,067

98,137,088,646

78,440,482,129

Nguyên liệu, vật liệu

Thành ph ẩm
Hàng hóa
Hàng gửi đi bán
Cộng giá gốc hàng tồn kho
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
Giá trị thuần có thể thực hiện đ ược của hàng tồn kho
7 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU NHÀ NƯỚC
Thuế GTGT còn được khấu trừ

30/06/2011

1/1/2011

VND

VND

438,785,556
75,363,729

Thuế xuất, nhập khẩu
Thuế nhà đất, tiền thu ê đất, thuế khác
Cộng

438,785,556

75,363,729

8. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
Nhà cửa, vật kiến trúc
NGUYÊN GIÁ
Số dư tại 01/01/2011
Số tăng trong kỳ
- Mua trong kỳ
- Đầu tư XDCB hoàn thành
- Tăng khác
Số giảm trong kỳ
- Chuyển sang BĐS đầu tư
- Thanh lý, nhượng bán
- Giảm khác
Số dư tại 01/01/2011
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ
Số dư tại 01/01/2011
Số tăng trong kỳ
- Khấu hao trong kỳ
- Tăng khác
Số giảm trong kỳ
- Chuyển sang BĐS đầu tư
- Thanh lý, nhượng bán
- Giảm khác
Số dư tại 30/06/2011
GIÁ TRỊ CÒN LẠI
Tại ngày 01/01/2011
Tại ngày 30/06/2011

Máy móc thiết bị

76,398,601,298
-

199,079,139,980
685,021,818
685,021,818

-

4,622,976,331

Phương tiện vận tải
truyền dẫn

Thiết bị dụng cụ
quản lý

4,271,842,927

1,537,316,732

Tổng cộng

-

-

-

-

4,622,976,331
76,398,601,298

195,141,185,467

4,271,842,927

1,537,316,732

24,349,537,454
636,118,249
636,118,249

124,344,265,153
8,614,593,829
8,614,593,829

3,775,517,347
102,308,527
102,308,527

1,200,851,822
12,642,105
12,642,105

-

4,622,976,331

-

-

281,286,900,937
685,021,818
685,021,818
4,622,976,331
4,622,976,331
277,348,946,424

24,985,655,703

128,335,882,651

3,877,825,874

1,213,493,927

153,670,171,776
9,365,662,710
9,365,662,710
4,622,976,331
4,622,976,331
158,412,858,155

52,049,063,844
51,412,945,595

74,734,874,827
66,805,302,816

496,325,580
394,017,053

336,464,910
323,822,805

127,616,729,161
118,936,088,269

4,622,976,331

10 . TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH
Quyền sử dụng đất
NGUYÊN GIÁ
Số dư tại ngày 01/01/2011
Số tăng trong kỳ
- Mua trong kỳ
- Tạo ra từ nội bộ DN
- Tăng do hợp nhất KD
- Tăng khác

Bản quyền, bằng
sáng chế

Quyền phát hành

TSCĐ vô hình khác

Cộng

-

-

-

5,000,000,000
-

5,000,000,000
-

Số giảm trong kỳ
- Thanh lý, nhượng bán
- Giảm khác

-

-

-

-

-

Số dư tại ngày 30/06/2011
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ
Số dư tại 01/01/2011
Số tăng trong kỳ
- Khấu hao trong kỳ
- Tăng khác

-

-

-

5,000,000,000

5,000,000,000

-

-

-

3,504,000,000
250,000,000
250,000,000

3,504,000,000
250,000,000
250,000,000
-

Số giảm trong kỳ
- Thanh lý, nhượng bán
- Giảm khác

-

-

-

-

-

Số dư tại 30/06/2011
GIÁ TRỊ CÒN LẠI
Tại ngày 01/01/2011
Tại ngày 30/06/2011

-

-

-

3,754,000,000

3,754,000,000

-

-

-

1,496,000,000
1,246,000,000

1,496,000,000
1,246,000,000

9. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH
Nhà cửa, vật kiến
trúc

Phương tiện vận tải Thiết bị, dụng cụ
truyền dẫn
quản lý

Máy móc thiết bị

TSCĐ khác

Tổng cộng

NGUYÊN GIÁ
Số dư tại ngày 01/01/2011

-

12,651,918,652

Số tăng trong kỳ

-

-

5,866,208,807
-

-

-

-

-

18,518,127,459
-

- Thuê tài chính trong kỳ

-

- Mua lại TSCĐ thuê tài chính

-

- Tăng khác

-

Số giảm trong kỳ

-

-

-

-

-

-

- Trả lại TSCĐ thuê tài chính

-

- Giảm khác

-

Số dư tại ngày 30/06/2011

-

12,651,918,652

5,866,208,807

-

-

18,518,127,459

Số dư tại ngày 01/01/2011

-

6,055,746,090

3,058,839,519

-

-

9,114,585,609

Số tăng trong kỳ

-

474,694,726

246,233,595

-

-

720,928,321

474,694,726

246,233,595

-

-

720,928,321

GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ

- Khấu hao trong kỳ
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính
- Tăng khác
Số giảm trong kỳ

-

-

-

-

-

-

- Trả lại TSCĐ thuê tài chính

-

- Giảm khác

-

Số dư tại ngày 30/06/2011

-

6,530,440,816

3,305,073,114

-

-

9,835,513,930

GIÁ TRỊ CÒN LẠI
Tại ngày 01/01/2011
Tại ngày 30/06/2011

-

6,596,172,562
6,121,477,836

2,807,369,288
2,561,135,693

-

-

9,403,541,850
8,682,613,529

11 . CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG

Tổng số chi phí xây dựng cơ bản dở dang

30/06/2011

01/01/2011

VND

VND

6,284,913,318

7,072,714,474

Trong đó:
+ Đầu tư máy ép
+ Mái nhà sản xuất chung
+ San lấp kho bãi

19,765,060
138,950,909

138,950,909

6,126,197,349

6,041,981,349
891,782,216

+ Sửa chữa TSCĐ
12 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

30/06/2011

01/01/2011

VND

VND

Công cụ dụng cụ chờ phân bổ

5,777,918,777

3,484,960,515

Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ

3,837,854,568

4,504,971,838

9,615,773,345

7,989,932,353

Chi phí tr ả trước dài hạn khác
Cộng
13 . CÁC KHOẢN VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN

30/06/2011

01/01/2011

VND

VND

147,539,316,501

148,405,278,053

+ Ngân hàng Công thương Phúc Yên

5,960,781,504

5,479,965,681

+ Ngân hàng Ngoại thương - CN Hà Nội

96,078,675,428

96,310,080,125

+ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Phúc Yên

43,686,699,569

44,802,072,247

1,813,160,000

1,813,160,000

26,309,288,329

20,739,525,552

26,309,288,329

20,739,525,552

173,848,604,830

169,144,803,605

Vay ngắn hạn

+ Vay các đối tượng khác (vay cá nhân)
Nợ dài hạn đến hạn trả
+ Tổng Công ty TT và Gốm Xây dựng
(Vay Ngân hàng CP Sài Gòn Thương Tín)
+ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Vĩnh Phúc
+ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Phúc Yên
+ Công ty cho thuê tài chính Ngân hàng c ổ
phần Ngoại thương Việt Nam (Nợ thuê tài chính)
Cộng

THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP
14 . NHÀ NƯỚC

30/06/2011

01/01/2011

VND

VND

759,541,222

2,276,922,899

Thuế xuất, nhập khẩu

-

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt

-

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

241,069,977

241,069,977

Thuế thu nhập cá nhân

427,475,042

426,142,734

Thuế giá trị giá tăng

-

Thuế tài nguyên
Tiền thuê đất, thuế nh à đất
Các loại thuế khác
Cộng

15 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ

Chi phí lãi vay trích tr ước
Chi phí ph ải trả khác
Cộng

16 . CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP
NGẮN HẠN KHÁC

1,444,606,056

1,208,606,054

58,095,555

55,095,555

2,930,787,852

4,207,837,219

30/06/2011

01/01/2011

VND

VND

2,708,496,873

1,071,923,358

360,298,610

101,332,320

3,068,795,483

1,173,255,678

30/06/2011

01/01/2011

VND

VND

426,085,743

551,458,043

1,827,855,402

1,609,158,002

486,966,930

390,360,530

Các khoản phải trả, phải nộp khác

1,943,851,563

3,441,987,949

Cộng

4,684,759,638

5,992,964,524

Kinh phí công đoàn
Bảo hiểm y tế
Bảo hiểm thất nghiệp

17 . VAY VÀ NỢ DÀI HẠN

30/06/2011

01/01/2011

VND

VND

Vay dài hạn

-

10,369,762,777

- Vay dài hạn ngân h àng

-

10,369,762,777

+ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Phúc Yên
10,369,762,777

+ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Vĩnh Phúc(*)
- Vay dài hạn đối tượng khác

-

-

+ Vay Tổng Công ty TT và Gốm xây dựng

-

-

Nợ dài hạn

5,437,454,750

-

- Thuê tài chính (i)

5,437,454,750

- Trái phi ếu phát hành

- Nợ dài hạn khác
Cộng

5,437,454,750

10,369,762,777

18 .VỐN CHỦ SỞ HỮU
Đơn vị tính: VND

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Số dư tại 01/01/2011

Vốn đầu tư của Thặng dư vốn Quỹ khác thuộc Chªnh lÖch tû Quỹ đầu tư phát Quỹ dự phòng Lợi nhuận chưa
gi¸ hèi ®o¸i
chủ sở hữu
cổ phần
vốn CSH
triển
tài chính
phân phối

Tổng cộng

69,898,000,000 26,474,000,000

19,452,433,335

1,893,190,562

6,211,017,780

1,742,190,562

(86,765,965,569)

Tăng vốn trong kỳ

-

Lãi trong kỳ

(1,746,195,861)

(1,746,195,861)

Tăng khác

-

Giảm vốn trong kỳ

-

Lỗ trong kỳ

-

Giảm khác

-

Số dư tại 30/06/2011

69,898,000,000

26,474,000,000

1,893,190,562

-

6,211,017,780

1,742,190,562

(88,512,161,430)

17,706,237,474

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

30/06/2011

01/01/2011

VND

VND

Vốn góp của Nhà nước

35,700,000,000

35,700,000,000

Vốn góp của các đối tượng khác

34,198,000,000

34,198,000,000

Cộng

69,898,000,000

69,898,000,000

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận
30/06/2011
VND
Vốn đầu tư của chủ sở hữu
Vốn góp đầu quý
Vốn góp tăng trong quý
Vốn góp giảm trong quý
Vốn góp cuối quý

01/01/2011
VND

69,898,000,000

69,898,000,000

69,898,000,000

69,898,000,000

d) Cổ tức
Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông: không có
đ) Cổ phiếu
30/06/2011

01/01/2011

VND

VND

Số lượng cổ phiếu đăng ký phát h ành

6,989,800

6,989,800

Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng

6,989,800

6,989,800

- Cổ phiếu phổ thông
- Cổ phiếu ưu đãi
Số lượng cổ phiếu được mua lại
- Cổ phiếu phổ thông
- Cổ phiếu ưu đãi
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

6,989,800

6,989,800

- Cổ phiếu phổ thông
- Cổ phiếu ưu đãi

6,989,800

6,989,800

6,989,800

6,989,800

- Mệnh giá cổ phiếu đang l ưu hành: 10.000 đ ồng
e) Các quỹ của doanh nghiệp
30/06/2011

01/01/2011

VND

VND

Quỹ đầu tư phát tri ển

6,211,017,780

6,211,017,780

Quỹ dự phòng tài chính

1,742,190,562

1,742,190,562

Quỹ khácthuộc vốn chủ sở hữu

1,893,190,562

1,893,190,562

19 . TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG
CẤP DỊCH VỤ

Từ 01/01/201 đến
30/06/2011
VND

Từ 01/01/2010 đến
30/06/2010
VND

Doanh thu bán hàng và cung c ấp dịch vụ

182,673,138,741

152,797,552,896

Cộng

182,673,138,741

152,797,552,896

Từ 01/01/201 đến
30/06/2011
VND

Từ 01/01/2010 đến
30/06/2010
VND

Hàng bán bị trả lại

7,573,012,210

596,908,492

Cộng

7,573,012,210

596,908,492

Từ 01/01/201 đến
30/06/2011
VND

Từ 01/01/2010 đến
30/06/2010
VND

Doanh thu thu ần bán hàng và cung cấp dịch vụ

175,100,126,531

152,200,644,404

Cộng

175,100,126,531

152,200,644,404

Từ 01/01/201 đến
30/06/2011
VND

Từ 01/01/2010 đến
30/06/2010
VND

138,642,389,390

127,941,590,030

138,642,389,390

127,941,590,030

Từ 01/01/201 đến
30/06/2011
VND

Từ 01/01/2010 đến
30/06/2010
VND

75,938,273

11,968,732

75,938,273

11,968,732

20 . CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

Chiết khấu thương mại
Giảm giá hàng bán

21 . DOANH THU THUẦN VỀ BÁN HÀNG VÀ CUNG
CẤP DỊCH VỤ

22 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

Giá vốn của thành phẩm, dịch vụ đã cung cấp
Các khoản chi phí vượt mức bình thường
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
Cộng
23 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Lãi tiền gửi, tiền cho vay
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
Cæ tøc, lîi nhuËn ®−îc chia
Cộng

24 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH

Lãi tiền vay
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện

Từ 01/01/201 đến
30/06/2011
VND

Từ 01/01/2010 đến
30/06/2010
VND

11,755,914,128

9,151,128,601

3,212,318,201

1,125,874,564
72,374,333

Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
Chi phí tài chính khác
Cộng

25 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
HIỆN HÀNH

14,968,232,329

10,349,377,498

Từ 01/01/201 đến
30/06/2011
VND

Từ 01/01/2010 đến
30/06/2010
VND

-

-

Từ 01/01/201 đến
30/06/2011
VND

Từ 01/01/2010 đến
30/06/2010
VND

Chi phí thu ế TNDN tính tr ên thu nh ập chịu thuế
năm hiện hành (*)
Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm tr ước
và chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay
Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành

26 . LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU

Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp
Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế
toán để xác định lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông
sở hữu cổ phiếu phổ thông
Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ
phiếu phổ thông
Cổ phiếu phổ thông đang l ưu hành bình quân trong k ỳ
Lãi cơ bản trên cổ phiếu

(1,746,195,861)

(1,305,186,788)

(1,746,195,861)

(1,305,186,788)

6,989,800
(249.82)

6,989,800
(186.73)

27 . NHỮNG THÔNG TIN KHÁC
Thông tin về các bên liên quan
Những giao dịch trong yếu của Công ty với các b ên liên quan trong kỳ bao gồm:
Các bên liên quan
Tổng Công ty Thuỷ tinh
và Gốm xây dựng
Công ty cổ phần Bao bì
và Má phanh Viglacera

Mối quan hệ

Nội dung nghiệp vụ

Công ty mẹ

Trả nợ gốc vay dài hạn đến
hạn trả

Giá trị giao dịch (VNĐ)

Công ty con cùng tập
Bán thành ph ẩm
đoàn

46,588,578

Mua nguyên vật liệu
Công ty cổ phần
Viglacera Hà Nội

Công ty con cùng tập
Bán thành ph ẩm, NVL
đoàn
Mua nguyên vật liệu, máy
móc, CP khác
Công ty cổ phần Khoáng Công ty con cùng tập
Mua nguyên vật liệu
sản Viglacera
đoàn
Công ty cổ phần
Công ty con cùng tập Mua nguyên vật liệu, CP
Viglacera Tiên Sơn
khác
đoàn

4,549,737,985
5,256,284,366
665,755,110
1,417,787,091

Bán thành ph ẩm,NVL,CCPT

133,173,842

Vào ngày kết thúc kỳ kế toán quý, các khoản phải thu, phải trả với các b ên liên quan như sau:
Các bên liên quan Mối quan hệ
Tổng Công ty
Thuỷ tinh và Gốm
Công ty cổ phần
Viglacera HN
CTCP Bao bì và
MP Viglacera
CTCP khoáng sản
Viglacera
Công ty cổ phần
Viglacera Tiên Sơn
Công ty cơ khí XD
Viglacera
Số liệu so sánh

Nội dung
nghiệp vụ

Khoản phải thu

Khoản phải trả

Công ty mẹ

Công nợ nội bộ

70,292,803

Công ty con cùng
tập đoàn
Công ty con cùng
tập đoàn
Công ty con cùng
tập đoàn
Công ty con cùng
tập đoàn
Công ty con cùng
tập đoàn

Mua nguyên vật
liệu
Mua nguyên vật
liệu
Mua nguyên vật
liệu
Mua nguyên vật
liệu

2,700,659,389
3,319,737,464
5,143,645,251
1,904,086,809

Sửa chữa máy

48,690,019

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính kết thúc ngày 30/06/2010. Số liệu này đã được phân loại
lại cho phù hợp để so sánh với số liệu kỳ này.
Vĩnh Phúc , ngày 20 tháng 07 năm 2011
Lập biểu

Kế toán trưởng

Hồ Mỹ Anh

Lê Minh Phương

Giám đốc

