
Báo cáo tài chính
Quý I  năm tài chính 2012

Mẫu số: Q-01d

Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm
TÀI SẢN 40,167,585,352        40,313,022,557     
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 18,092,743,046        17,862,660,630     
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 676,297,467              355,185,320          
1. Tiền 111 5 676,297,467               355,185,320            
2. Các khoản tương đương tiền 112 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 0 0
1. Đầu tư ngắn hạn 121 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 16,101,852,571        16,352,591,055     
1. Phải thu khách hàng 131 552,199,404               391,570,074            
2. Trả trước cho người bán 132 3,272,895,411            3,214,995,411         
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 0 0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 0 0
5. Các khoản phải thu khác 135 6 12,276,757,756          12,746,025,570       
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 0 0
IV. Hàng tồn kho 140 99,347,412               117,375,396          
1. Hàng tồn kho 141 7 99,347,412                117,375,396            
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 0 0
V.Tài sản ngắn hạn khác 150 1,215,245,596           1,037,508,859       
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 8 430,585,634               527,877,167            
2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 0 0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 9 155,758,680               155,758,680            
4. Tài sản ngắn hạn khác 158 10 628,901,282               353,873,012            
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 22,074,842,306        22,450,361,927     
I. Các khoản phải thu dài hạn 210 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 0 0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 218 0 0
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 0 0
II.Tài sản cố định 220 21,695,962,289        22,036,925,003     
1. Tài sản cố định hữu hình 221 11 16,817,950,463        17,158,913,177     
    - Nguyên giá 222 22,230,927,550          22,230,927,550       
    - Giá tr ị hao mòn lũy kế 223 (5,412,977,087)          (5,072,014,373)       
2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 -                            -                        
    - Nguyên giá 225 -                             -                          
    - Giá tr ị hao mòn lũy kế 226 -                             -                          
3. Tài sản cố định vô hình 227 12 -                            -                        
    - Nguyên giá 228 58,625,000                58,625,000             
    - Giá tr ị hao mòn lũy kế 229 (58,625,000)               (58,625,000)            
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 13 4,878,011,826            4,878,011,826         
III. Bất động sản đầu tư 240 0 0
    - Nguyên giá 241 0 0
    - Giá tr ị hao mòn lũy kế 242 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 251 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 0 0
3. Đầu tư dài hạn khác 258 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 0 0
V. Tài sản dài hạn khác 260 378,880,017              413,436,924          
1. Chi phí trả trước dài hạn 261 14 378,880,017               413,436,924            
2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 268 -                             -                          
VI. Lợi thế thương mại 269 0 0

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CÔNG TY: CP ĐẦU TƯ PT DVCTCC ĐỨC LONG GIA LAI
Địa chỉ: 43 Lý Nam Đế - Trà Bá - Tp Pleiku - Gia lai
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TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 40,167,585,352        40,313,022,557     
NGUỒN VỐN 40,167,585,352        40,313,022,557     
A. NỢ PHẢI TRẢ 300 3,543,520,144           5,308,665,502       
I. Nợ ngắn hạn 310 3,167,372,784           4,903,881,776       
1. Vay và nợ ngắn hạn 311 15 331,497,000               2,152,904,274         
2. Phải trả người bán 312 120,032,147               548,514,180            
3. Người mua trả tiền trước 313 42,668,765                41,463,765             
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 314 16 1,095,284,017            544,535,811            
5. Phải trả người lao động 315 235,868,568               226,206,424            
6. Chi phí phải trả 316 -                             0
7. Phải trả nội bộ 317 0 0
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 0 0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 17 517,795,647               524,530,682            
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 0 0
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 824,226,640               865,726,640            
II. Nợ dài hạn 330 376,147,360              404,783,726          
1. Phải trả dài hạn người bán 331 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 332 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 333 0 0
4. Vay và nợ dài hạn 334 18 32,511,000                32,511,000             
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 337 0 0
8. Doanh thu chưa thực hiện 338 343,636,360               372,272,726            
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 339 0 0
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 36,624,065,208        35,004,357,055     
I. Vốn chủ sở hữu 410 19 36,624,065,208        35,004,357,055     
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 20,699,940,000          20,699,940,000       
2. Thặng dư vốn cổ phần 412 0 0
3. Vốn khác của chủ sở hữu 413 0 0
4. Cổ phiếu quỹ 414 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 417 5,697,884,013            5,697,884,013         
8. Quỹ dự phòng tài chính 418 696,858,313               696,858,313            
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 9,529,382,882            7,909,674,729         
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 0 0
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 422 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 0 0
1. Nguồn kinh phí 432 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433 0 0
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 439 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 40,167,585,352        40,313,022,557     
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG 0 0
1. Tài sản thuê ngoài 01 0 0
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công 02 0 0
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược 03 0 0
4. Nợ khó đòi đã xử lý 04 0 0
5. Ngoại tệ các loại 05 0 0
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án 06 0 0

Ngày 19 tháng 04 năm 2012
                        Ngư ời Lập                                 Kế toán Tr ưởng

                       ( Đ ã ký )                                               ( Đã ký)                                                            ( Đã ký)

             Hà Th ị Phương Oanh                      Hà Th ị Phương oanh

Giám Đốc

Lê Phú Hà



Báo cáo tài chính
Quý I  năm tài chính 2012

Mẫu số: Q-02d

Chỉ tiêu
Mã chỉ 

tiêu
Thuyết 
minh

Quý này năm nay Quý này năm trước
Số lũy kế từ đầu năm 
đến cuối quý này 

(Năm nay)

Số lũy kế từ đầu năm 
đến cuối quý này (Năm 

trước)

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 20 5,068,311,441        4,379,842,079                5,068,311,441              4,379,842,079                
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 0 0 0 0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 10 5,068,311,441        4,379,842,079                5,068,311,441              4,379,842,079                
4. Giá vốn hàng bán 11 21 1,968,435,179        1,408,520,482                1,968,435,179              1,408,520,482                
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 20 3,099,876,262        2,971,321,597                3,099,876,262              2,971,321,597                
6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 22 1,614,512               50,315,099                     1,614,512                     50,315,099                     
7. Chi phí tài chính 22 23 104,069,874           71,472,748                     104,069,874                 71,472,748                     
  - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 104,069,874           71,472,748                     104,069,874                 71,472,748                     
8. Chi phí bán hàng 24 137,123,604           121,311,999                   137,123,604                 121,311,999                   
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 698,241,425           831,267,314                   698,241,425                 831,267,314                   
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)} 30 2,162,055,871        1,997,584,635                2,162,055,871              1,997,584,635                
11. Thu nhập khác 31 24 -                          243,600                          -                                243,600                          
12. Chi phí khác 32 25 2,445,000               1,980,000                       2,445,000                     1,980,000                       
13. Lợi nhuận khác(40=31-32) 40 (2,445,000)              (1,736,400)                      (2,445,000)                    (1,736,400)                      
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh 45 0 0 0 0
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 50 2,159,610,871        1,995,848,235                2,159,610,871              1,995,848,235                
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 26 539,902,718           249,481,029                   539,902,718                 249,481,029                   
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 0 0 0 0
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 60 26 1,619,708,153        1,746,367,206                1,619,708,153              1,746,367,206                
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số 61 0 0 0 0
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 62 0 0 0 0
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 70 0 0 0 0

                                    Người Lập                                                        Kế toán Trưởng

                                     ( Đã ký)                                                                  ( Đã ký )                                                                                          ( Đã ký )

                        Hà Thị Phương Oanh                                              Hà Thị Phương oanh

Giám Đốc

Lê Phú Hà

Ngày 19 tháng 04 năm 2012

CÔNG TY: CP ĐẦU TƯ PT DVCTCC ĐỨC LONG GIA LAI
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DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ



Báo cáo tài chính
Quý I  năm t ài chính 2012

Mẫu số: Q-03d

Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu
Thuyết 
minh

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

Lũy kế từ đầu năm 
đến cuối quý n ày(Năm 

trước)

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 0 0
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 01 4,908,832,854           4,469,783,038              
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ 02 (1,702,176,336)          (1,891,915,143)             
3. Tiền chi trả cho người lao động 03 (734,566,542)             (612,578,217)                
4. Tiền chi trả lãi vay 04 (104,069,874)             (71,472,748)                  
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05 -                            (619,888,520)                
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 579,008,458              4,461,999,343              
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 (756,123,651)             (3,415,414,835)             
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 2,190,904,909           2,320,512,918              
II. Lưu chuy ển tiền từ hoạt động đầu t ư 0 0
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 21 (50,000,000)               (876,000,000)                
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 22 0 -                               
3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đ ơn vị khác 23 0 0
4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đ ơn vị khác 24 0 0
5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 0 0
6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 0 0
7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 1,614,512                  50,315,099                   
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu t ư 30 (48,385,488)               (825,684,901)                
III. Lưu chuy ển tiền từ hoạt động t ài chính 0 0
1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31 0 0
2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đ ã phát hành 32 0 0
3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 0 -                               
4.Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (1,821,407,274)          (110,499,000)                
5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35 (160,000,000)                
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động t ài chính 40 (1,821,407,274)          (270,499,000)                
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50 321,112,147              1,224,329,017              
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 355,185,320              603,182,095                 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 0 0
Tiền và tương đương ti ền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70 676,297,467              1,827,511,112              

Ngày 19 tháng 04 năm 2012
                           Ngư ời Lập                                 Kế toán Tr ưởng

                             ( Đ ã ký )                                        ( Đã ký)                                                             ( Đã ký)

             Hà Th ị Phương Oanh                      Hà Th ị Phương oanh

Giám Đốc

Lê Phú Hà

CÔNG TY: CP ĐẦU TƯ PT DVCTCC ĐỨC LONG GIA LAI
Địa chỉ: 43 Lý Nam Đế - Tr à Bá - Tp Pleiku - Gia lai
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DN - BÁO CÁO LƯU CHUY ỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ



CÔNG TY CP ĐT PT DVCTCC ĐỨC LONG GIA LAI BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
43 Lý Nam Đế, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai                                                                                     Quý I -  2012 

 
 

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
(Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với các Báo cáo tài chính) 
 

                                                                                                                                                                        Trang 1  

1. Đặc điểm hoạt động 

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai (sau đây gọi tắt 
là “Công ty”) là Công ty Cổ phần được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 
5900437257 ngày 21 tháng 12 năm 2007 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai (từ khi thành lập 
đến nay Công ty đã 7 lần điều chỉnh Giấy chứng đăng ký kinh doanh và lần điều chỉnh gần nhất vào 
ngày 16/01/2012). Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Luật 
Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan. 

Ngành nghề kinh doanh chính 

 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải bằng đường bộ; 

 Vận tải khách bằng xe buýt; 

 Vận tải khách theo tuyến cố định; 

 Vận tải hàng; 

 Đầu tư xây dựng các bến bãi tại các tỉnh, thành phố trong cả nước; 

 Dịch vụ ăn uống khác; 

 Đại lý mua bán các chất bôi trơn, làm sạch động cơ; 

 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; 

 Bán buôn tổng hợp; 

 Hoạt động vui chơi, giải trí khác chưa được phân vào đâu; 

 Dịch vụ bến xe, bãi đỗ xe; 

 Cho thuê văn phòng; 

 Đại lý mua bán xăng dầu và các sản phẩm của chúng; 

 Vận tải hành khách theo hợp đồng; 

 Sửa chữa máy móc, thiết bị; Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải; 

 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác. 

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

Bán niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 03.  

Báo cáo tài chính và các nghiệp vụ kế toán được lập và ghi sổ bằng Đồng Việt Nam (VND). 

3. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng 

Công ty áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam, ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 
20/03/2006, Hệ thống Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các quy định về sửa đổi, bổ sung có liên quan 
do Bộ Tài chính ban hành. 

Hình thức kế toán: Nhật ký chung. 



CÔNG TY CP ĐT PT DVCTCC ĐỨC LONG GIA LAI BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
43 Lý Nam Đế, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai                                                                                            QuýI -  2012 

 
 

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO) 
(Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với các Báo cáo tài chính) 
 

                                                     Trang 08 

 

4. Tóm tắt các chính sách kế toán chủ yếu 

4.1 Tiền và các khoản tương đương tiền 

Tiền bao gồm: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển. 

Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không 
quá 3 tháng kể từ ngày mua, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và 
không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền. 

4.2 Các nghiệp vụ bằng ngoại tệ 

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá do Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam công bố trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh. 
Các tài khoản có số dư ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá trên thị trường 
ngoại tệ liên ngân hàng tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán. Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ 
và do đánh giá lại số dư cuối kỳ của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được ghi nhận vào kết 
quả kinh doanh trong kỳ. 

4.3 Các khoản phải thu 

Các khoản phải thu được trình bày trên báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu khách 
hàng và phải thu khác. 

Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản phải thu không 
được khách hàng thanh toán phát sinh đối với số dư các khoản phải thu tại thời điểm kết thúc niên độ 
kế toán. Việc trích lập dự phòng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 
7/12/2009 của Bộ Tài chính. 

4.4 Hàng tồn kho 

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá gốc và 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. Giá trị thuần có thể thực hiện là 
giá bán ước tính trừ đi chi phí ước tính để hoàn thành hàng tồn kho và chi phí ước tính cần thiết cho 
việc tiêu thụ chúng.  

Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo 
phương pháp kê khai thường xuyên. 

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được trích lập khi giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn 
kho nhỏ hơn giá gốc. Việc trích lập dự phòng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 
228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính. 

4.5 Các khoản đầu tư tài chính 

Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, công ty liên doanh và các khoản đầu tư tài chính 
khác được ghi nhận theo giá gốc. Dự phòng được lập cho các khoản giảm giá đầu tư nếu phát sinh tại 
ngày kết thúc năm tài chính. Việc trích lập dự phòng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 
228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính. 
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4.6 Tài sản cố định hữu hình 

Nguyên giá 

Tài sản cố định hữu hình được phản ánh theo nguyên giá trừ đi khấu hao lũy kế. 

Nguyên giá bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí mà Công ty bỏ ra để có được tài sản cố định tính 
đến thời điểm đưa tài sản cố định đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi 
nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi 
ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi 
nhận là chi phí trong kỳ. 

Khấu hao 

Khấu hao được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của tài sản. 
Mức khấu hao phù hợp với Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài 
chính. 

Loại tài sản Thời gian khấu hao (nă
m) 

Nhà cửa, vật kiến trúc 6 – 48 

Phương tiện vận tải 5 – 8 

Thiết bị dụng cụ quản lý 3 – 5 

4.7 Tài sản cố định vô hình 

Quyền sử dụng đất 

Quyền sử dụng đất được ghi nhận là tài sản cố định vô hình khi Công ty được Nhà nước giao đất có 
thu tiền sử dụng và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trừ trường hợp đi thuê đất).  

Quyền sử dụng đất không có thời hạn thì nguyên giá tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất 
được xác định là toàn bộ các khoản tiền chi ra để có được quyền sử dụng đất hợp pháp cộng với các 
chi phí cho đền bù, giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, lệ phí trước bạ... 

Quyền sử dụng đất không có thời giạn thì không trích khấu hao. 

Các tài sản cố định vô hình khác 

Các tài sản cố định vô hình khác được phản ánh theo nguyên giá trừ đi khấu hao lũy kế.  

Khấu hao của tài sản cố định vô hình được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian 
hữu dụng ước tính của tài sản. Mức khấu hao phù hợp với Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20 
tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài chính. 

Loại tài sản   Thời gian khấu hao (năm) 

Phần mềm máy tính 3 – 5 

4.8 Chi phí trả trước dài hạn 
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Chi phí trả trước dài hạn phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả 
hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều niên độ kế toán. Chi phí trả trước dài hạn được phân bổ 
trong khoảng thời gian mà lợi ích kinh tế được dự kiến tạo ra. 

 

4.9 Các khoản phải trả và chi phí trích trước 

Các khoản phải trả và chi phí trích trước được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên quan 
đến hàng hóa và dịch vụ đã nhận được không phụ thuộc vào việc Công ty đã nhận được hóa đơn của 
nhà cung cấp hay chưa. 

4.10  Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm đ ư ợc dùng đ ể chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc cho khoảng 

thời gian ngư ời lao đ ộng làm việc tại Công ty tính đ ến thời đ iểm 31/12/2008. Mức trích quỹ dự 

phòng trợ cấp mất việc làm là  từ 1% đến 3% quỹ lư ơ ng làm cơ  sở đ óng bảo hiểm xã hội và đ
ư ợc hạch toán vào chi phí trong kỳ. Trư ờng hợp quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm không đ ủ đ ể 

chi trợ cấp thì phần chênh lệch thiếu đ ư ợc hạch toán vào chi phí. 

Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm được Công ty trích lập theo quy định tại Thông tư số 
82/2003/TT-BTC ngày 14/08/2003 của Bộ Tài chính. 

4.11  Chi phí đi vay 

Chi phí đi vay trong giai đoạn đầu tư xây dựng các công trình xây dựng cơ  bản dở dang được tính 

vào giá trị của tài sản đó. Khi công trình hoàn thành thì chi phí đ i vay đ ư ợc tính vào chi phí tài 

chính trong kỳ. 

Tất cả các chi phí đi vay khác được ghi nhận vào chi phí tài chính trong kỳ khi phát sinh. 

4.12 Phân phối lợi nhuận thuần 

Lợi nhuận thuần sau thuế trích lập các quỹ và chia cho các cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội Cổ 
đông. 

4.13 Ghi nhận doanh thu 

 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi có khả năng thu được các lợi ích kinh 
tế và có thể xác định được một cách chắc chắn, đồng thời thỏa mãn điều kiện sau: 

 Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi những rủi ro đáng kể và quyền sở hữu về sản phẩm đã 
được chuyển giao cho người mua và không còn khả năng đáng kể nào làm thay đổi quyết 
định của hai bên về giá bán hoặc khả năng trả lại hàng. 

 Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi đã hoàn thành dịch vụ. Trường hợp dịch vụ 
được thực hiện trong nhiều kỳ kế toán thì việc xác định doanh thu trong từng kỳ được thực 
hiện căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành dịch vụ tại ngày kết thúc năm tài chính. 

 Doanh thu hoạt động tài chính được ghi nhận khi doanh thu được xác định tương đối chắc chắn 
và có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó. 
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 Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế. 

 Cổ tức và 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. 

4.14  Thuế thu nhập doanh nghiệp 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập 
hoãn lại. 

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong kỳ với thuế suất 
có hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế toán. Thu nhập chịu thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán 
là do điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán cũng như điều chỉnh các khoản 
thu nhập và chi phí không phải chịu thuế hay không được khấu trừ. 

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định cho các khoản chênh lệch tạm thời tại ngày kết thúc năm tài 
chính giữa cơ sở tính thuế thu nhập của các tài sản và nợ phải trả và giá trị ghi sổ của chúng cho mục 
đích báo cáo tài chính. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh 
lệch tạm thời. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn trong tương lai sẽ có 
lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ này. Giá trị của thuế thu 
nhập hoãn lại được tính theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải 
trả được thanh toán dựa trên các mức thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế toán. 

Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải được xem xét lại vào ngày kết 
thúc niên độ kế toán và phải giảm giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập hoãn lại đến mức đảm bảo 
chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế cho phép lợi ích của một phần hoặc toàn bộ tài sản thuế thu nhập 
hoãn lại được sử dụng. 

4.15  Thuế suất và các lệ phí nộp Ngân sách mà Công ty đang áp dụng 

 Thuế GTGT: Hoạt động vận tải khách bằng xe buýt không chịu thuế;  

Các dịch vụ khác (thuê bãi, dịch vụ bến, bến đỗ, cho thuê xe…)chịu thuế suất là 10%. 

 Thuế Thu nhập doanh nghiệp: 

 Thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp bằng 25% lợi nhuận thu được. 

 Tiền thuê đất: Theo Giấy chứng nhận đầu tư số 39121000119 thay đổi ngày 24 tháng 11 năm 2011 
của UBND Tỉnh Gia Lai, Công ty được miễn tiền thuê đất đối với diện tích để mở rộng bến xe 
khách và xây dựng bến xe tải trong thời gian xây dựng dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và 
được miễn tiền thuê đất trong 03 năm kể từ ngày xây dựng hoàn thành đưa dự án vào hoạt động 
(30/11/2011). 

 Các loại Thuế khác và Lệ phí nộp theo quy định hiện hành. 

4.16  Các bên liên quan 

Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với 
bên kia trong việc ra quyết định về các chính sách tài chính và hoạt động. 
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5. Tiền  

   31/03/2012  31/12/2011 

    VND     VND 

 Tiền mặt tại quỹ  333.436.232   319.969.799 

 Tiền gởi ngân hàng  342.861.235    35.215.521 

  Cộng  676.297.467   355.185.320 

 

6. Các khoản phải thu khác 

  31/03/2012  31/12/2011 

  VND  VND 

 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai 12.243.236.213  12.709.785.738 

 Phải thu CNV về đồng phục, bảo hiểm… 32.741.371  34.368.062 

 Phải thu khác 780.172  1.871.770 

 Cộng 12.276.757.756  12.746.025.570 

 
7. Hàng tồn kho  
 

  31/03/2012  31/12/2011 

  VNĐ  VNĐ 

 Dầu APP-40HD, 50HD, H68, mỡ UV Litol3 99.347.412  117.375.396 

 Cộng 99.347.412  117.375.396 
  

8.Chi phí trả trước ngắn hạn 

   31/03/2012  31/12/2011 

    VND     VND 

 Vé, hoá đơn GTGT kiêm lệnh xuất kho 84.738.475   109.171.600 

 Chi phí lốp, săm yếm ô tô 281.766.667  305.402.500 

 Chi phí bảo hiểm xe ô tô 57.448.092  103.354.467 

  Chi phí định vị, bảo trì phần mền  6.632.400    9.948.600 

  Cộng  430.585.634   527.877.167 

 

9.Thuế và các khoản phải thu Nhà Nước 

   31/03/2012  31/12/2011 

    VND     VND 

 Tiền thuế đất 155.758.680   155.758.680 

  Cộng  155.758.680   155.758.680 
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10.Tài sản ngắn hạn khác 
 

  31/03/2012  31/12/2011 

    VND     VND 

 Tạm ứng 628.901.282   353.873.012 

  Cộng  628.901.282    353.873.012 

 

11.Tài sản cố định hữu hình 

 

 Nhà cửa, P.tiện vận tải Thiết bị, dụng  Cộng

 Vật kiến trúc truyền dẫn cụ quản lý  

 VNĐ VNĐ VNĐ  VNĐ

Nguyên giá   
Số đầu 
năm(01/01/2012) 

17.337.421.991 4.806.105.559 87.400.000  22.230.927.550

Tăng trong năm ( Mua 
lại TS thuê bao TC) 

0 0 0  0

Tăng trong năm  0   0
Giảm trong năm 0  0

Số cuối năm(31/03/12) 17.337.421.991 4.806.105.559 87.400.000  22.230.927.550

Khấu hao   -

Số đầu năm 
(01/01/2012) 

3.139.525.157 1.859.922.549 72.566.667  5.072.014.373

Tăng trong năm 197.961.255 142.001.460 999.999  340.962.714

Tăng trong năm    

Giảm trong năm 0  0

Số cuối năm(31/03/12) 3.337.486.412 2.001.924.009 73.566.666  5.412.977.087

Giá trị còn lại   -
Số đầu 
năm(01/01/2012) 

14.197.896.834 2.946.183.010 14.833.333  17.158.913.177

Số cuối 
năm(31/03/2012) 

13.999.935.579 2.804.181.550 13.833.334  16.817.950.463

  

Nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng tại ngày 31/03/2012: 67.400.000 đồng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.Tài sản cố định vô hình 
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 Phần mềm  Cộng 

 kế toán   

 VND  VND 

Nguyên giá    

Số đầu năm 58.625.000  58.625.000 

Tăng trong năm   - 

Giảm trong năm -  - 

Số cuối năm 58.625.000  58.625.000 

Khấu hao    

Số đầu năm(01/01/2012) 58.625.000  58.625.000 

Tăng trong năm 0  0 

Giảm trong năm -  - 

Số cuối năm 58.625.000  58.625.000 

Giá trị còn lại    

Số đầu năm(01/01/2012) 0  0 

Số cuối năm 0  0 

 

Nguyên giá tài sản vô hình đã hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng tại ngày 31/03/2012: 58.625.000 đồng 

13.Chi phí xây dựng cơ bản dở dang  

  31/03/2012  31/12/2011 

  VND  VND 

     

 Thi công bến xe mở rộng  4.878.011.826  4.878.011.826 

 Cộng 4.878.011.826  4.878.011.826 

 

14.Chi phí trả trước dài hạn 

  31/03/2012  31/12/2011 

  VND  VND 

     

 Công cụ dụng cụ chờ phân bổ 35.243.657  41.164.198 

 Chi phí dài hạn chờ phân bổ 343.636.360  372.272.726 

 Cộng 378.880.017  413.436.924 

  

 

 

 

 

15.Vay và nợ ngắn hạn 
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   31/03/2012  31/12/2011 

    VND     VND 
         
 Vay và nợ dài hạn đến hạn trả  331.497.000   2.152.904.274 

  - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai  0   1.710.908.274 

  - Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín_CN Gia Lai  234.000.000   312.000.000 
  - Ngân hàng Thương mại CP kỹ thương VN-CN Gia Lai 97.497.000    129.996.000  

  Cộng  331.497.000   2.152.904.274 

 

16.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 

   31/03/2012  31/12/2011 

    VND     VND 

 Thuế giá trị gia tăng đầu ra 85.133.999   74.288.511  

 Thuế Thu nhập doanh nghiệp 1.010.150.018   470.247.300 

  Cộng  1.095.284.017    544.535.811 

 

 

17.Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 

   31/03/2012  31/12/2011 

    VND     VND 

  -Nhận đặt cọc của nhân viên bán vé, lái xe, kiốt, bến bãi 502.167.905   508.902.940 

 - Cổ tức phải trả 60.000  60.000 

 - Phải trả khác 15.567.742  15.567.742 

  Cộng  517.795.647          524.530.682 

 

18.Vay và nợ dài hạn 

 

   31/03/2012  31/12/2011 

    VND     VND 

 Vay dài hạn  32.511.000    32.511.000 

 - Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam- CNGia Lai (3) 32.511.000  32.511.000 

  Cộng  32.511.000   32.511.000 

 

 

 

 

 

19.Vốn chủ sở hữu 
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a.  Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu 

 

 
Vốn chủ sở 

hữu 
 LN sau thuế  Cộng 

   chưa phân phối   

 VND  VND   

Số dư tại 31/12/2011 20.699.940.000  7.909.674.729  28.609.614.729 

Tăng trong năm 0  1.619.708.153  1.619.708.153 

Giảm trong năm    0  0 

Số dư tại 31/03/2012 20.699.940.000  9.529.382.882  30.229.322.882 

 

b.  Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu 

 
Quỹ đầu tư
phát triển

Quỹ dự 
phòng tài 

chính

Quỹ khác thuộc 
vốn CSH 

 Cộng 

      

 VND  VND   

Số dư tại 31/12/2011 5.697.884.013 696.858.313 0  6.394.742.326 

Tăng trong năm 0 0   0 

Giảm trong năm    0   

Số dư tại 31/03/2012 5.697.884.013 696.858.313 0  6.394.742.326 

 

 

     
c.Cổ phiếu 

  31/03/2012  31/12/2011 

   Cổ phiếu   Cổ phiếu 

     

 Số lượng cổ phiếu được phép phát hành 2.069.994   2.069.994 

   - Cổ phiếu thường 2.069.994   2.069.994 

 Số lượng cổ phiếu đang lưu hành               2.069.994   
  

1.800.000 

   - Cổ phiếu thường 2.069.994             1.800.000 

   - Cổ phiếu ưu đãi                          -                         -    

 Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 VND    
 
 
 
 

d Phân phối lợi nhuận             31/03/2012  31/12/2011 

  VND  VND 
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 Lợi nhuận năm trước chuyển sang 7.909.674.729  9.207.964.862 

 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 1.619.708.153  6.202.068.530 

 Phân phối lợi nhuận  0  7.500.358.663 

 - Quỹ đầu tư phát triển 0  3.900.315.624 

 - Trích quỹ dự phòng tài chính  0  375.017.933 

 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi, thưởng  0  375.017.933 

 -  Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành 0  150.007.173 

 - Lợi nhuận còn lại chia cổ tức bằng cổ phiếu  0  2.700.000.000 

 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 9.529.382.882  7.909.674.729 

 

20.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

   31/03/2012  31/03/2011 

   VND   VND 

  Doanh thu cung cấp dịch vụ  5.068.311.441   4.379.842.079 

     

 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 5.068.311.441   4.379.842.079 
 

21.Giá vốn hàng bán 

   31/03/2012  31/03/2011 

   VND   VND 

  Giá vốn cung cấp dịch vụ  1.968.435.179  1.408.520.482 

  Cộng  1.968.435.179   1.408.520.482 

     

22. Doanh thu hoạt động tài chính 

  31/03/2012  31/03/2011 

  VND   VND 
        
Lãi tiền gửi, tiền cho vay 1.614.512   50.315.099  

 Cộng  1.614.512   50.315.099 

     

 23.Chi phí hoạt động tài chính 

  31/03/2012  31/03/2011 

    VND     VND 

 Chi phí lãi vay 104.069.874    71.472.748 

 Cộng  104.069.874   71.472.748 

    

24.Thu nhập khác 
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   31/03/2012  31/03/2011 

   VND   VND 

 Thu khác 0     243.600  

  Cộng  0     243.600  

 
 
 

25.Chi phí khác  

   31/03/2012  31/03/2011 

   VND   VND 

 Chi phí khác  2.445.000   1.980.000  

  Cộng  2.445.000   1.980.000 

 

 

26.Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và lợi nhuận sau thuế trong năm. 

 

   31/03/2012  31/03/2011 

   VND   VND 

      

 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 2.159.610.871  1.995.848.235 

 Các khoản điều chỉnh tăng, giảm LN chịu thuế TNDN 0  0 

 - Các khoản điều chỉnh tăng LN chịu thuế TNDN 0  0 

     + Chi phí không hợp lý, hợp lệ khác 0  0 

    + Các khoản phạt thuế và nộp phạt khác 0  0 

     + Chi phí lãi vay (do chưa góp đủ số Vốn điều lệ)    0 

 Tổng thu nhập chịu thuế  2.159.610.871  1.995.848.235 

 Thuế thu nhập doanh nghiệp 539.902.718  498.962.059 

 - Thuế TNDN miễn giảm (ưu đãi đầu tư)50% 0  249.481.029 

 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành  0  249.481.029 

  Lợi nhuận sau thuế TNDN 1.619.708.153  1.746.367.206 

 

 

 

 

 

27. Thông tin với các bên liên quan  

a. Thông tin về các bên liên quan 
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Tên đơn vị                                                                                                         Mối quan hệ 

Công ty CP Tập Đoàn Đức Long Gia Lai                                                       Công ty Mẹ 

Công ty CP đầu tư & phát triền Điện Năng Đức Long Gia lai                       Chung Công ty Mẹ 

Công ty TNHH Khai Thác Khoáng Sản Đức Sang Gai Lai                           Chung Công ty Mẹ 

Công ty CP trồng rừng và cây CN Đức Long Gia Lai                                    Chung Công ty Mẹ 

Công ty CP chế biến gỗ Đức Long Gia Lai                                                     Chung Công ty Mẹ 

Công ty TNHH KT và chế biến Đá Graniste Đức Long Gia Lai                    Chung công ty Mẹ 

b. Các giao dịch trọng yếu với các bên liên quan trong năm  

                                                                                                      Nội dung                    Quý  I– 2012 

Bán hàng và cung cấp dịch vụ  

Công ty CP Tập Đoàn Đức Long Gia lai                                     Thuê kho, vân chuyển       69.480.00 

Công ty TNHH Khai Thác Khoáng Sản Đức Sang Gia Lai          Thuê văn phòng                6.004.548  

Công ty CP trồng rừng và cây CN Đức Long Gia Lai                   Thuê văn phòng               7.177.273 

 Mua hàng và nhận dịch vụ 

Công ty CP Tập Đoàn Đức Long Gia lai                    Thuê xe buýt, kiốt, dịch vụ khác     
155.958.182 

                                                                                          Chi phí  lãi vay                                82.441.251 

c. Số dư với các bên liên quan                                                       nội dung                 Quý  I– 2012 

  Công ty CP Tập Đoàn Đức Long Gia lai                                      Phải thu khác               12.243.236.213 

                                                                                                         Phải trả  khách hàng           95.126.000 

Công ty TNHH Khai Thác Khoáng Sản Đức Sang Gai Lai            Phải thu khách hàng       3.238.995.411         

Công ty TNHH KTKS và chế biến Đá Graniste Đức Long Gia Lai Phải thu khách hàng        213.928.094 

Công ty CP đầu tư & phát triển Điện Năng Đức Long Gia Lai        Phải thu khách hàng          21.000.000  

Công ty CP trồng rừng và cây CN Đức Long Gia Lai                      Phải trả  khách hàng         28.568.765 

Công ty CP dịch vụ bảo vệ Đức Long Gia Lai                               Phải trả 
khác                   20.749.940 

     
28 . Số liệu so sánh 

Là số liệu trong Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2011.  

Giám đốc Kế toán trưởng Người lập biểu 

 

( Đã ký) ( Đã ký) ( Đã ký) 

Lê Phú Hà                                               Hà Thị Phương Oanh                    
Gia Lai, ngày 19  tháng 04  năm 2012 
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