
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUY THẮNG Báo cáo tài chính
14 Nguyễn Xuân Khoát, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP. HCM Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

  Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN Mã số
Thuyết 
minh

 Tại ngày 
31/3/2012 

 Tại ngày 
01/01/2012 

A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 
(100=110+120+130+140+150)

100 68,395,057,049        75,448,750,658         

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 VI.01         15,898,183,240           15,324,046,106 
  1. Tiền 111         15,898,183,240           15,324,046,106 
  2. Các khoản tương đương tiền 112 -                           -                             

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 VI.02 3,050,000,000          3,000,000,000           
  1. Đầu tư ngắn hạn 121 3,050,000,000          3,000,000,000           
  2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 -                           -                             

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 VI.03                                 -             1,609,130,780 
  1. Phải thu khách hàng 131                161,424,873 
  2. Trả trước cho người bán 132             1,397,705,907 
  3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 -                           -                             
  4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 -                           -                             
  5. Các khoản phải thu khác 135 -                                            50,000,000 
  6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 -                           -                             

IV. Hàng tồn kho 140 VI.04         49,214,827,256           55,273,321,737 
  1. Hàng tồn kho 141         49,214,827,256           55,273,321,737 
  2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 -                           -                             

V. Tài sản ngắn hạn khác 150              232,046,553                242,252,035 
  1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151
  2. Thuế GTGT được khấu trừ 152              139,461,018 149,666,500              
  3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 -                           
  4. Tài sản ngắn hạn khác 158 VI.05                92,585,535                  92,585,535 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 
 Tại ngày 31 tháng 3 năm  2012
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TÀI SẢN Mã số
Thuyết 
minh

 Tại ngày 
31/3/2012 

 Tại ngày 
01/01/2012 

B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250
+ 260)

200 10,058,527,398        10,558,587,599         

I- Các khoản phải thu dài hạn 210 -                           -                             
  1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 -                           -                             
  2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 -                           -                             
  3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 -                           -                             
  4. Phải thu dài hạn khác 218 -                           -                             
  5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 -                           -                             

II. Tài sản cố định 220           9,566,254,982             9,672,754,983 
  1. Tài sản cố định hữu hình 221 VI.06           2,128,337,017             2,234,837,018 
      - Nguyên giá 222           6,009,515,432             6,009,515,432 
      - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223          (3,881,178,415)           (3,774,678,414)
  2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 -                           -                             
      - Nguyên giá 225 -                           -                             
      - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226 -                           -                             
  3. Tài sản cố định vô hình 227 VI.07 7,437,917,965          7,437,917,965           
      - Nguyên giá 228 7,437,917,965          7,437,917,965           
      - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 -                           -                             
  4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 -                           -                             

III. Bất động sản đầu tư 240 -                           -                             
      - Nguyên giá 241 -                           -                             
      - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 242 -                           -                             

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 -                           -                             
  1. Đầu tư vào công ty con 251 -                           -                             
  2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 -                           -                             
  3. Đầu tư dài hạn khác 258 -                           -                             
  4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259 -                           -                             

V. Tài sản dài hạn khác 260 VI.08              492,272,416                885,832,616 
  1. Chi phí trả trước dài hạn 261              492,272,416                885,832,616 
  2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 -                           -                             
  3. Tài sản dài hạn khác 268

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270         78,453,584,447           86,007,338,257 

A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) 300         59,165,047,286           66,871,426,097 

I. Nợ ngắn hạn 310 VI.09         59,134,681,386           66,841,060,197 
  1. Vay và nợ ngắn hạn 311         19,827,862,888           19,912,204,488 

 Tại ngày 
01/01/2012 

NGUỒN VỐN Mã số
Thuyết 
minh

 Tại ngày 
31/3/2012 
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  2. Phải trả người bán 312           4,469,425,319             8,801,909,462 
  3. Người mua trả tiền trước 313         29,892,070,673           34,247,582,777 
  4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314           3,546,485,621             3,306,902,969 
  5. Phải trả người lao động 315 -                           -                             
  6. Chi phí phải trả 316 -                           179,889,689              
  7. Phải trả nội bộ 317 -                           -                             
  8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 -                           -                             
   9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 1,279,407,150                         273,141,077 
  10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 -                           -                             
  11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 119,429,735             119,429,735              

II. Nợ dài hạn 330 VI.10                30,365,900                  30,365,900 
  1. Phải trả dài hạn người bán 331 -                           -                             
  2. Phải trả dài hạn nội bộ 332 -                           -                             
  3. Phải trả dài hạn khác 333 -                           -                             
  4. Vay và nợ dài hạn 334
  5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 -                           -                             
  6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 30,365,900               30,365,900                
  7. Dự phòng phải trả dài hạn 337 -                           -                             

B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) 400         19,288,537,161           19,135,912,160 

I. Vốn chủ sở hữu 410 VI.11         19,288,537,161           19,135,912,160 
  1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411         18,000,000,000           18,000,000,000 
  2. Thặng dư vốn cổ phần 412 -                           -                             
  3. Vốn khác của chủ sở hữu 413 -                           -                             
  4. Cổ phiếu quỹ (*) 414 -                           -                             
  5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 -                           -                             
  6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 -                           -                             
  7. Quỹ đầu tư phát triển 417 67,760,919               67,760,919                
  8. Quỹ dự phòng tài chính 418 150,000,000             150,000,000              
  9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 -                           -                             
 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420           1,070,776,242                918,151,241 
 11. Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 -                           -                             

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430                                 -                                   - 
  1. Nguồn kinh phí 432 -                           -                             
  2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433 -                           -                             

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) 440         78,453,584,447           86,007,338,257 

0                               -                                 
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Thuyết minh #REF! #REF!

  1. Tài sản thuê ngoài -                              -                       
  2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công -                              -                       
  3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược -                              -                       
  4. Nợ khó đòi đã xử lý -                              -                       
  5. Ngoại tệ các loại (USD) -                              -                       
  6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án -                              -                       

Người lập biểu                                             Kế toán trưởng

Nguyễn Nhật Trinh Lê Văn Bảy

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU

Lập, ngày 25   tháng  4  năm 2012

Giám đốc

9



CTY CP XAÂY DÖÏNG HUY THAÉNG Maãu soá B02-DN

Chæ tieâu Maõ soá
Thuyeát 
minh

Naêm nay Naêm tröôùc Naêm nay Naêm tröôùc

1 2 3 4 5 6 7

1. Doanh thu baùn haøng vaø cung 
caáp dòch vuï 01 VI.25 12,354,469,118       7,005,000,000          12,354,469,118       7,005,000,000         

2. Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu 2 -                            -                            

3. Doanh thu thuaàn veà baùn haøng 
vaø cung caáp dòch vuï(10=01-02) 10 12,354,469,118       7,005,000,000          12,354,469,118       7,005,000,000         

4. Giaù voán haøng baùn 11 VI.27 10,049,806,482       4,643,965,095          10,049,806,482       4,643,965,095         

5. Lôïi nhuaän veà baùn haøng vaø 
cung caáp dòch vuï(20=10-11) 20 2,304,662,636          2,361,034,905          2,304,662,636         2,361,034,905         

6. Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính 21 VI.26 150,535,648             18,593,981               150,535,648            18,593,981              

7. Chi phí taøi chính 22 VI.28 1,025,000,000          622,941,802             1,025,000,000         622,941,802            

Trong ñoù: Chi phí laõi vay 23 1,025,000,000         622,941,802            1,025,000,000         622,941,802            

8. Chi phí baùn haøng 24 -                            -                            

9. Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 25 1,245,198,284          1,536,687,084          1,245,198,284         1,536,687,084         

10. Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng 
kinh doanh(30=20+(21-
22)_(24+25)) 30 185,000,000             220,000,000             185,000,000            220,000,000            

11. Thu nhaäp khaùc 31 -                            -                            

12.Chi phí khaùc 32 -                            -                            

13. Lôïi nhuaän khaùc(40=31-32) 40 -                            -                            

14. Toång lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc 
thueá (50=30+40) 50 185,000,000             220,000,000             185,000,000            220,000,000            

15. Chi phí thueá TNDN hieän haønh 51 VI.30 32,375,000               55,000,000               32,375,000              55,000,000              

16. Chi phí thueá TNDN hoaõn laïi 52 VI.30 -                            -                            

BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH GIÖÕA NIEÂN ÑOÄ
QUYÙ 1 NAÊM 2012

Quyù 1 Luõy keá töø ñaàu naêm ñeán cuoái quyù I



17. Lôïi nhuaän sau thueá thu nhaäp 
doanh nghieäp(60=50-51-52) 60 152,625,000             165,000,000             152,625,000            165,000,000            

18. Laõi cô baûn treân coå phieáu 70 85                             92                             85                            92                            

Ngöôøi laäp bieåu Giaùm ñoác

Ngaøy 25 thaùng 4 naêm 2012

Keá toaùn tröôûng



CTY CP XAÂY DÖÏNG HUY THAÉNG  Maãu soá B 03-DN 
(Ban haønh theo QD 
15/2006/QD-BTC 
ngaøy 20/3/2006 cuûa Boä 
tröôûng BTC) 

Chæ tieâu Maõ soá TM
Luõy keá töø ñaàu naêm ñeán 

cuoái quyù naøy 
Quyù I/2011  Quyù I/2012 

1 2 3                                      4                                       5 
I.Löu chuyeån tieàn töø hoaït ñoäng kinh doanh
1. Tieàn thu töø baùn haøng, cung caáp dòch vuï vaø doanh thu 
khaùc 01               13,174,102,800                24,577,621,420 

2. Tieàn chi traû cho ngöôøi cung caáp haøng hoùa vaø dòch vuï 02              (13,184,509,833)                (4,829,593,803)
3.Tieàn chi traû cho ngöôøi lao ñoäng 03               (1,031,361,626)                (1,100,624,871)
4.Tieàn chi traû laõi vay 04                  (622,941,802)                (1,245,198,284)
5.Tieàn chi noäp thueá thu nhaäp doanh nghieäp 05                  (283,750,513)
6.Tieàn thu khaùc töø hoaït ñoäng kinh doanh 06              21,664,210,646 
7.Tieàn chi khaùc cho hoaït ñoäng kinh doanh 07             (20,640,533,821)              (16,893,725,727)
Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh 20                  (924,784,149)                     508,478,735 
II. Löu chuyeån tieàn töø hoaït ñoäng ñaàu tö
1. Tieàn chi mua saém, xaây döïng TSCD vaø taøi saûn daøi haïn 
khaùc 21

2. Tieàn thu thanh lyù, nhöôïng baùn TSCD vaø TS daøi haïn khaùc 22
3. Tieàn chi cho vay, mua caùc coâng cuï nôï cuûa DV khaùc 23
4. Tieàn thu hoài cho vay, baùn laïi caùc coâng cuï nôï cuûa DV 
khaùc 24
5. Tieàn chi ñaàu tö goùp voán vaøo ñôn vò khaùc 25
6. Tieàn thu hoài ñaàu tö goùp voán vaøo ñôn vò khaùc 26
7. Tieàn thu laõi cho vay, coå töùc vaø lôïi nhuaän ñöôïc chia 27                      18,593,981                     150,000,000 
Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït ñoäng ñaàu tö 30                      18,593,981                     150,000,000 
III. Löu chuyeån tieàn töø hoaït ñoäng taøi chính
1. Tieàn thu phaùt haønh coå phieáu, nhaän voán goùp cuûa chuû sôû 
höõu 31
2. Tieàn chi traû voán goùp cho caùc chuû sôû höõu, mua laïi coå 
phieáu cuûa doanh nghieäp ñaõ phaùt haønh 32
3. Tieàn vay ngaén haïn, daøi haïn nhaän ñöôïc 33                4,131,796,800                  4,423,658,400 
4. Tieàn chi traû nôï goác vay 34               (7,331,796,800)                (4,508,000,000)
5. Tieàn chi traû nôï thueâ taøi chính 35
6. Coå töùc, lôïi nhuaän ñaõ traû cho chuû sôû höõu 36
Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït ñoäng taøi chính 40               (3,200,000,000)                     (84,341,600)
Löu chuyeån tieàn thuaàn trong kyø(50=20+30+40) 50               (4,106,190,168)                     574,137,135 
Tieàn vaø töông ñöông ñaàu kyø 60              12,036,487,280                15,324,046,106 

Aûnh höôûng cuûa thay ñoåi tyû giaù hoái ñoaùi quy ñoåi ngoaïi teä 61
Tieàn vaø töông ñöông tieàn cuoái kyø(70=50+60+61) 70 VII.34                7,930,297,112                15,898,183,241 

Ngöôøi laäp bieåu

 Ngaøy  25     thaùng  4      naêm 2012 

 Giaùm ñoác 

BAÙO CAÙO LÖU CHUYEÅN TIEÀN TEÄ
(Theo phöông phaùp tröïc tieáp )

Quyù I naêm 2012

Keá toaùn tröôûng
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết  thúc ngày 31 tháng 3  năm 2012

I Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn

2. Lĩnh vực kinh doanh: Xây dựng

3. Ngành nghề kinh doanh:

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

1. Niên độ kế toán

Niên độ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm. 

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND).

III Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng

2. Hình thức sổ kế toán áp dụng

IV Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam

V Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển:

1.1. Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền

Công ty áp dụng hình thức sổ kế toán chứng từ ghi sổ trên máy vi tính.

Công ty đã áp dụng Chuẩn mực kế toán Việt Nam. 

Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền là 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUY THẤNG được thành lập và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần số 0301971894, đăng ký lần đầu, ngày 21/04/2000 (Số ĐKKD gốc:
4102000824, số ĐKKD: 4103007768), MSDN 0301971894, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 14/09/2009, đăng ký
lại lần thứ 1 ngày 10/09/2009. 

Xây dựng dân dụng – công nghiệp – thủy lợi. Sửa chữa nhà và trang trí nội thất. Xây dựng, sửa chữa cầu đường.
San lấp vật liệu xây dựng (không sản xuất tại trụ sở). Mua bán máy móc thiết bị ngành xây dựng – giao thông vận
tải. Thi công hệ thống cấp – thoát nước, xử lý nước sạch và nước thải (không xử lý tại trụ sở).

Công ty áp dụng Luật kế toán Việt Nam, Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, 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 và các Thông tư hướng dẫn sửa
đổi bổ sung chế độ kế toán của Bộ Tài Chính . 



1.2. Nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác

2. Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho

3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu

4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định 

4.1. Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ 

3.2. Lập dự phòng phải thu khó đòi: Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất của
các khoản nợ phải thu có khả năng không được khách hàng thanh toán đối với các khoản phải thu tại thời điểm lập
Báo cáo tài chính.

Tài sản cố định được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định được ghi nhận theo nguyên
giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại. 

4.2. Phương pháp khấu hao TSCĐ: Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao
được ước tính như sau:

Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ được xác định theo phương pháp nhập trước - xuất trước.

2.3. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán
hàng tồn kho.

2.4. Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: 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

3.1. Nguyên tắc ghi nhận: Các khoản phải thu khách hàng, khoản trả trước cho người bán, phải thu nội bộ, phải
thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng (nếu có), và các khoản phải thu khác tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán dưới 1 năm được phân loại là Tài sản ngắn hạn.
- Có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán trên 1 năm được phân loại là Tài sản dài hạn.

2.2. Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: 

- Đối với chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do việc đánh giá lại số dư cuối năm là: tiền mặt, tiền gửi, tiền đang
chuyển, các khoản nợ ngắn hạn (01 năm trở xuống) có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập báo cáo tài chính thì không
hạch toán vào chi phí hoặc thu nhập mà để số dư trên báo cáo tài chính, đầu năm sau ghi bút toán ngược lại để xóa
số dư.

- Đối với chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do việc đánh giá lại số dư cuối năm của các khoản nợ dài hạn (trên
01 năm) có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập báo cáo tài chính thì được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính
trong năm.

2.1. Nguyên tắc đánh giá 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.

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
thực tế 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 được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài
chính.
Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm được xử lý như sau:



- Nhà cửa, vật kiến trúc 20  năm
- Máy móc, thiết bị  04 - 10  năm
- Phương tiện vận tải, truyền dẫn 08 - 14  năm
- Thiết bị văn phòng 03 - 04  năm

5. Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí đi vay 

6. Kế toán các khoản đầu tư tài chính

7. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu, phải trả thương mại và phải thu, phải trả khác

8. Nguyên tắc ghi nhận và phân bổ chi phí trả trước

09. Nguồn vốn chủ sở hữu

10. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

10.1. Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

Nguyên tắc trích lập các khoản dự trữ các quỹ từ lợi nhuận sau thuế

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp được phân phối theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên. Các
quỹ được trích lập và sử dụng theo Điều lệ Công ty.

Các chi phí trả trước 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 được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính.

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.

Các khoản đầu tư chứng khoán, công ty con, công ty liên kết và cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát được ghi nhận
theo giá gốc.

Dự phòng giảm giá chứng khoán được lập cho từng loại chứng khoán được mua bán trên thị trường và có giá thị
trường giảm so với giá đang hạch toán trên sổ sách. Dự phòng tổn thất cho các khoản đầu tư tài chính vào các tổ
chức kinh tế khác được trích lập khi các tổ chức kinh tế này bị lỗ (trừ trường hợp lỗ theo kế hoạch đã được xác định
trong phương án kinh doanh trước khi đầu tư) với mức trích lập tương ứng với tỷ lệ góp vốn của Công ty trong các
tổ chức kinh tế này.

Các khoản khoản phải thu, phải trả thương mại và phải thu, phải trả khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ.

Dự phòng phải thu khó đòi được lập cho từng khoản nợ căn cứ vào đánh giá cụ thể về khả năng thu hồi của từng
khoản nợ.

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ 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 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.



-

-

- 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

10.2. Doanh thu cung cấp dịch vụ

- 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;
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;
- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

11. Nguyên tắc ghi nhận chi phí tài chính

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. 

- Chi phí cho vay hoặc đi vay vốn;
- Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ;

Các khoản trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.

12. 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

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 cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy.
Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần
công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ
được xác định khi thỏa mãn các điều kiện sau:

10.3. 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:

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.

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;

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;
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Đơn vị tính: VND

1. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN Tại ngày
31/3/2012

 Tại ngày 
31/3/2011 

1.1-Tiền mặt 14,926,750,895       7,914,459,672        
    - Tiền VND 14,926,750,895       7,914,459,672        
1.2-Tiền gửi ngân hàng 971,432,346            15,837,440             
    - Tiền gửi VND 971,432,346            15,837,440             
        Ngân hàng No&PTNT Long An 769,690                 
        Ngân hàng No&PTNT Tân Phú 3,664,141              
        Ngân hàng No&PTNT Tân Bình 1,208,041              
        Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex 10,195,568            
        Ngân hàng Techcombank -                          

Cộng tiền và các khoản tương đương tiền 15,898,183,241       7,930,297,112        

2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN Tại ngày
31/3/2012

 Tại ngày 
31/3/2011 

Cho Bà Nguyễn Thị Hiền vay (*) 3,000,000,000                 3,000,000,000 

3. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN Tại ngày
31/3/2012

 Tại ngày 
31/3/2011 

3.1-Phải thu khách hàng -                           4,836,779,777        
- Trung tâm QLDHVTHK công cộng
- UBND Quận 6 12,138,613             
- Ban QLDAXD Beán Löùc-Nhaø vaên hoùa Beán Löùc
- Ban QLDAXD CTVH Long An - Khu DT LS CM Long An 984,643,591           
-Nhaø Vaên hoùa Ñöùc Hoøa 3,839,997,573        
3.2-Trả trước cho người bán -                           1,642,535,530        
- Cty TNHH Caây xanh & moäi tröôøng CDL 134,869,000           
- DNTN Ñaït Haïnh 6,473,047               

-Cty TNHH gaïch Ñoàng Taâm 148,067,040           
- Công ty TNHH XDTM DV Ñaïi Thaïnh Phaùt 120,549,628           
- Công ty TNHH MTV GC Duõng Xíu 958,100                  
- Công ty CP Gosaco 258,482,170           
- Công ty TNHH MTV TM DV Huyønh Hoaøng Aân 64,147,500             
- Công ty TNHH TMDV Minh Hueâ 117,355,428           

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết  thúc ngày 31 tháng 3  năm 2012

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động
kinh doanh



-DNTN Misa 90,500,000             
-Cty TNHH TMDV saét theùp Minh Phaùt 485,639,194           
-Chi nhaùnh nhöïa ñöôøng Saøi Goøn 25,650,000             
-Cty TNHH Ngaân Haø 89,823,773             
-Cty TNHH XSGT Phaùt Minh 45,647,650             
- Khác 54,373,000             

3.5-Các khoản phải thu khác -                           -                         

Cộng các khoản phải thu ngắn hạn -                           6,479,315,307        

4. HÀNG TỒN KHO Tại ngày
31/3/2012

 Tại ngày 
31/3/2011 

4.1- Giá gốc hàng tồn kho 49,214,827,256       57,302,980,535      
  - Nguyên liệu, vật liệu 2,800,611,663        
 - Coâng cuï duïng cuï
  - Chi phí SX, KD DD 49,214,827,256       54,502,368,872      
      CT KDTLS Long An-Bình Thành Đức Huệ 2,306,639,214       
      CT Khu công viên tượng đài Long An 5,502,204,123       
      CT Trường THPT Tân An 4,000,612,000       
      CT Kè Sông Bảo Định 918,410,232          
      CT Khu di tích lịch sử Vàm Nhật Tảo 1,077,033,248       
      CT Trường Mộc Hóa 12,811,853,670     
      CT Trường THPT Đức Hòa 2,634,399,666       
      CT Trường Dạy Nghề Đức Hòa 9,956,975,394       
      CT Trường trung cấp nghề Đức Hòa
      CT Bệnh viện Hậu Nghĩa 13,683,341,637     
      CT Nhà văn hóa Đức Hòa 1,610,899,688       
      CT Khác
4.2-Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -                           -                         

Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho 49,214,827,256       57,302,980,535      

5. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC Tại ngày
31/3/2012

 Tại ngày 
31/3/2011 

5.1- Tạm ứng -                           291,000,000           
   - Hồ Vaên Khanh 186,500,000           
   - Traàn Thò Bích Lan 115,150,000           
   - Hồ Ngoïc Anh 621,500,000           
   - Phan Quoác Baûo 205,000,000           
   - Thaùi Bình 86,000,000             
5.2-Các khoản ký quỹ, ký cược ngắn hạn -                           

Cộng tài sản ngắn hạn khác -                           291,000,000           

- Khác

- Ứng cho ông Lê Văn Bảy
(làm thủ tục mua 2 căn nhà 14-14A Nguyễn Xuân Khoát)
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6. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

Tổng Cộng  

I. Nguyên giá

1 Số dư tại ngày 01/01/2012 1,562,082,035       2,198,888,885           2,029,025,713              219,518,799            6,009,515,432              

2 Tăng trong năm 2011 -                         -                            -                               -                           -                               
- Mua trong năm -                               -                               
- Đầu tư XDCB hoàn thành -                         -                            -                               -                           -                               

- Tăng khác -                         -                            -                               -                           -                               

3 Giảm trong năm 2011 -                         -                            -                               -                           -                               
- Thanh lý, nhượng bán -                         -                            -                               -                           -                               

- Giảm khác -                         -                            -                               -                           -                               

4 Số dư tại ngày 31/3/2012 1,562,082,035       2,198,888,885           2,029,025,713              219,518,799            6,009,515,432              

II. Giá trị hao mòn lũy kế

1 Số dư tại ngày 01/01/2012 110,647,476          1,903,070,639           1,560,441,497              200,518,802            3,774,678,414              

2 Tăng trong năm 2012 34,080,000            42,600,000                27,514,000                   2,306,000                106,500,000                 
- Khấu hao trong năm 34,080,000            42,600,000                27,514,000                   2,306,000                106,500,000                 

- Tăng khác -                         -                            -                               -                           -                               

3 Giảm trong năm 2012 -                         -                            -                               -                           -                               
- Thanh lý, nhượng bán -                         -                            -                               -                           -                               
- Giảm khác -                         -                            -                               -                           -                               

4 Số dư tại ngày 31/3/2012 144,727,476          1,945,670,639           1,587,955,497              202,824,802            3,881,178,414              

III. Giá trị còn lại

1 Tại ngày 01/01/2012 1,451,434,559       295,818,246              468,584,216                 18,999,997              2,234,837,018              
2 Tại ngày 31/3/2012 1,417,354,559       253,218,246              441,070,216                 16,693,997              2,128,337,018              

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết  thúc ngày 31 tháng 3  năm 2012

KHOẢN MỤC   Nhà cửa,
 vật kiến trúc 

  Máy móc, 
thiết bị 

 Phương tiện
 vận tải

  Thiết bị 
văn phòng 
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07. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

Quyền sử 
dụng đất

Phầm mềm
 kế toán

Tổng cộng

I.Nguyên giá TSCĐ vô hình

 1. Số dư tại ngày 01/01/2011 7,437,917,965              -                           7,437,917,965         

 2. Tăng trong năm -                           -                               

 3. Giảm trong năm -                                -                           -                           

 4. Số dư tại ngày 31/3/2011 7,437,917,965              -                           7,437,917,965         

II. Giá trị hao mòn luỹ kế

 1. Số dư tại ngày 01/01/2011 -                                -                           -                           

 2. Tăng trong năm -                                -                           -                           

 3. Giảm trong năm -                                -                           -                           

 4. Số dư tại ngày 31/3/2011 -                                -                           -                           

III. Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình

 1. Tại ngày 01/01/2011 7,437,917,965              -                               7,437,917,965         
 2. Tại ngày 31/3/2011 7,437,917,965              -                               7,437,917,965         

08. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC Tại ngày
31/3/2012

Tại ngày 31/3/2011

8.1- Chi phí trả trước dài hạn 492,272,416            1,523,128,393         
  - Công cụ dụng cụ xuất dùng chờ phân bổ 492,272,416            1,523,128,393         
8.3- Tài sản dài hạn khác -                               5,585,000                
  - Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn 5,585,000                

Cộng tài sản dài hạn khác 492,272,416            1,528,713,393         
09. NỢ NGẮN HẠN Tại ngày

31/3/2012
Tại ngày 31/3/2011

9.1-Vay và nợ ngắn hạn 19,827,862,888       11,243,260,567       
Vay ngắn hạn 19,827,862,888       11,243,260,567       
- Ngân hàng NN & PTNT - CN Tân Phú
- Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex (*) 19,827,862,888       11,243,260,567       

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết  thúc ngày 31 tháng 3  năm 2012

Chỉ tiêu



9.2-Phải trả người bán 4,469,425,319         7,068,337,570         
-Cöûa goã Truùc Vaân 209,508,000            
-Cty TNHH TMDV Ñaïi Ngaân 69,585,352              

-Cty CP Hoàng Haø-Long An 194,250,000            
-Cty TNHH XD Leâ Phan 7,410,000                

-Cty TNHH Hoøa Phaùt 31,130,000              

-Cty TNHH Loäc Thieân Phuùc 34,068,300              
-Công ty CP Löông thöïc thöïc phaåm 89,405,000              
-Cty Cô khí Löõ Gia 8,226,680                
-Công ty CP Minh Khoâi 171,607,041            

-Công ty TNHH TMDV PCCC 4/10 104,046,900            
-Công ty TNHH Phöông Ñaït 878,351,059            

-Cty TNHH TM Phan Döông 96,309,989              
-Coâng ty TNHH Phuù Thanh Long 13,249,510              
-Cöûa haøng Phöôùc Thaïnh 1,647,154,757         
-Coâng ty TNHH CN XD Quaûng Ñaø 110,000,000            
-Cty TNHH TM DV Quang Phaùt 169,969,956            

-Cty CP ñaàu tö coâng nghieäp Saøi Goøn Secoin 273,622,512            
-DNTN Taøi Phaùt Ñaït 1,364,621,183         

-Cty TNHH MTV XD cô khí Taân Bình Tanimex 233,410,185            

-DNTN Theá Anh 301,141,583            
-Cty TNHH TM Taân Tieán Myõ 147,102,180            
-Cty CP TM Thaønh Coâng 268,709,800            
-DNTN Traàn Coân Sôn 37,568,973              
-Cty TNHH TM DV Quaûng caùo Thaûo An 3,045,430                
-DNTN Taán Höng 1 61,281,525              
-Nhaø maùy VLXD Tuynel Ñöùc Hoøa 336,632,698            
-Cty TNHH Vaên Ñöôïc 164,998,956            
-Khaùc 41,930,001              

9.3-Người mua trả trước 30,102,326,263 45,895,149,522
      Trường Dạy Nghề Đức Hòa 10,695,782,800
      Bệnh viện Hậu Nghĩa 15,497,449,000       
      Trường THPT Đức Hòa 3,000,000,000



      Ban QLDAXDCTVH - Tượng Đài 2,451,000,000
      Trường Mộc Hóa 12,313,739,543
      Trường Tân An 1,937,178,179
      Nhà văn hóa Đức Hòa
      Khu Di tích lịch sử CM Long An
       Khu di tích lòch söû Vaøm Nhöït Taûo
      Khác

9.4-Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 3,546,485,621         2,076,293,787         
- Thuế giá trị gia tăng 2,657,700,548         1,183,441,243         
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 870,227,544            892,852,544            
- Thuế Thu nhập cá nhân 18,557,529
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

9.9- Các khoản phải trả khác -                               -                               
 - Kinh phí công đoàn
9.11- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 119,429,735                         (15,550,326)

Cộng nợ ngắn hạn 58,065,529,826       66,267,491,120       

10. NỢ DÀI HẠN Tại ngày
31/3/2012

Tại ngày 31/3/2011

9.3-Vay và nợ dài hạn -                           -                           

   Vay Ngân hàng Techcombank

Cộng nợ dài hạn -                               -                               

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các quy định về thuế
đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày
trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.
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11. VỐN CHỦ SỞ HỮU
-                         -                         -                          

Vốn đầu tư 
của CSH

Thặng dư
 vốn cổ phần

Quỹ đầu tư 
phát triển

Quỹ dự phòng
 tài chính

 Lợi nhuận sau thuế 
chưa phân phối

Số dư tại ngày 01/01/2011       18,000,000,000                            -                67,760,919                             -              3,425,377,512 

Lãi/lỗ sau thuế năm 2011                             -                               -                              -                               -                (257,226,271)

Chia cổ tức                             -                               -                              -                               -             (1,800,000,000)

Trích các quỹ              (450,000,000)

      18,000,000,000                            -                67,760,919                             -                 918,151,241 
                            -                               -                              -                               -                 152,625,001 

Chia cổ tức
Trích các quỹ
Giảm khác
Số dư tại ngày 31/3/2012       18,000,000,000                            -                67,760,919                             -              1,070,776,242 

-                       -                        -                        
(*) Ghi chú: 

Tăng vốn trong năm
Giảm vốn trong năm

Tăng khác

Số dư tại ngày 01/01/2012
Lãi/lỗ sau thuế quý 1- 2012

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết  thúc ngày 31 tháng 3  năm 2012

Tăng vốn trong năm
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b) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

 Tại ngày
31/3/2012 

 Tại ngày 
31/3/2011 

 + Vốn đầu tư của chủ sở hữu

 - Vốn góp tại ngày đầu kỳ 18,000,000,000       18,000,000,000     

 - Vốn góp tăng trong kỳ

 - Vốn góp giảm trong kỳ -                           -                        

 - Vốn góp tại ngày cuối kỳ 18,000,000,000       18,000,000,000     

 + Cổ tức, lợi nhuận đã chia 1,800,000,000       

     Cổ tức năm 2010 -                          

c) Cổ phiếu  Năm 2012  Năm 2011

 + Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 1,800,000                1,800,000              

 + Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng -                           -                        

  - 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 1,800,000                1,800,000              

  - Cổ phiếu phổ thông 1,800,000               1,800,000             

  - Cổ phiếu ưu đãi -                          -                        

 + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ 1,800,000                1,800,000              

Ghi chú

- Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đồng/cổ phiếu.

Năm nay Năm trước

1,800,000 1,800,000

1,800,000 1,800,000

d) Các quỹ của doanh nghiệp  Tại ngày
31/3/2012 

 Tại ngày 
31/3/2011 

 - Quỹ đầu tư phát triển 67,760,919              67,760,919            

 - Quỹ dự phòng tài chính -                           -                        

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết  thúc ngày 31 tháng 3  năm 2012

 - Quỹ đầu tư phát triển : Dùng để bổ sung vốn kinh doanh của Công ty theo quyết định của Đại hội cổ đông.

- Quỹ dự phòng tài chính : Dùng để đề phòng những tổn thất, thiệt hại bất ngờ do những nguyên nhân khách
quan, bất khả kháng như : Thiên tai, hỏa hoạn, sự biến động về kinh tế, tài chính …; Dùng để bù đắp lỗ của
Công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị.

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ được tính như sau:

Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành đầu năm

CP phổ thông đang lưu hành bình quân trong năm
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12. TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ Quyù 1-2012 Quyù 1-2011 

 + Doanh thu hợp đồng xây dựng 12,354,469,118        7,005,000,000          

12,354,469,118        7,005,000,000          

13. CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU                               -                                 - 

14. DOANH THU THUẦN VỀ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ  Quyù 1-2012 Quyù 1-2011 

 + Doanh thu thuần hợp đồng xây dựng 12,354,469,118        7,005,000,000          

Cộng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 12,354,469,118        7,005,000,000          

15. GIÁ VỐN HÀNG BÁN  Quyù 1-2012 Quyù 1-2011 

+ Giá vốn của hàng hóa đã bán 10,049,806,482        4,643,965,095          

10,049,806,482        4,643,965,095          

16. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH  Quyù 1-2012 Quyù 1-2011 

Doanh thu hoạt động tài chính khác 150,535,648             18,593,981               

150,535,648             18,593,981               

17. CHI PHÍ TÀI CHÍNH Quyù 1-2012 Quyù 1-2011 

Lãi tiền vay 1,025,000,000          622,941,802             

1,025,000,000          622,941,802             

18. CHI PHÍ KHÁC  Quyù 1-2012 Quyù 1-2011 

Tiền nộp phạt
Chi phí khác -                           

Cộng chi phí khác -                           -                           

19. CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH  Quyù 1-2012 Quyù 1-2011 

Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành 32,375,000               55,000,000               

Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành 32,375,000               55,000,000               

20. CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH THEO YẾU TỐ  Quyù 1-2012 Quyù 1-2011 

 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu 1,625,387,780          
 - Chi phí nhân công 1,486,068,830          
 - Chi phí khấu hao TSCĐ 525,088,000             
 - Chi phí dịch vụ mua ngoài 870,205,860             
 - Chi phí bằng tiền khác 137,214,625             

10,049,806,482        4,643,965,095          

21.

Quyù 1-2012 Quyù 1-2011 

Cộng chi phí tài chính

Cộng chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

THUẾ TNDN PHẢI NỘP VÀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ TRONG KỲ

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết  thúc ngày 31 tháng 3  năm 2012

Cộng tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Cộng giá vốn hàng bán

Cộng doanh thu hoạt động tài chính



Chỉ tiêu
- Tổng lợi nhuận trước thuế               185,000,000 220,000,000             
- Các khoản điều chỉnh tăng 
- Các khoản điều chỉnh giảm                               -   -                           
- Tổng thu nhập chịu thuế               185,000,000              220,000,000 
- Thuế TNDN (25%)                46,250,000                55,000,000 
Trong đó: + Thuế TNDN được miễn giảm 13,875,000               
    + Thuế TNDN phải nộp 55,000,000              
- Lợi nhuận sau thuế TNDN              152,625,000              165,000,000 

22. SỐ LIỆU SO SÁNH 

  Người lập biểu

Số liệu so sánh trên Bảng cân đối kế toán là số liệu trên Báo cáo tài chính cho naêm tài chính  quyù 01 năm 2011

Nguyễn Nhật Trinh Lê Văn Bảy

Lập, ngày  25  tháng  4 năm 2012
Kế toán trưởng Giám đốc


