
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 21
Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2012

TÀI SẢN
Mã
 số

TM
31/03/2012

VNĐ
01/01/2012

VNĐ

A- Tài sản ngắn hạn
 (100=110+120+130+140+150) 100 335,740,336,682    353,881,452,924  

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 8,078,090,326        6,593,697,256      

1. Tiền 111 5.1 8,078,090,326        6,593,697,256      

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 -                              -                            

III. Các khoản phải thu 130 99,202,343,787      126,438,566,757  

1. Phải thu khách hàng 131 74,202,147,554      100,480,821,885  

2. Trả trước cho người bán 132 23,372,111,306      24,857,727,969    

5. Các khoản phải thu khác 135 5.2 2,335,262,912        1,807,194,888      

6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*) 139 (707,177,985)          (707,177,985)        

IV. Hàng tồn kho 140 217,564,727,808    210,756,627,575  

1. Hàng tồn kho 141 5.3 217,564,727,808    210,756,627,575  

V. Tài sản ngắn hạn khác 150 10,895,174,761      10,092,561,336    

1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 -                              -                            

2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 97,803,252             85,167,818           

4 Tài sản ngắn hạn khác 158 5 4 10 797 371 509 10 007 393 518

Mẫu số B 01 -  DN

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2012
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

4. Tài sản ngắn hạn khác 158 5.4 10,797,371,509    10,007,393,518  

B- Tài sản dài hạn
 (200 = 210+220+240+250+260) 200 55,377,716,945      56,411,794,131    

I- Các khoản phải thu dài hạn 210 -                              -                            

4. Phải thu dài hạn khác 218 -                              -                            

II. Tài sản cố định 220 51,978,244,513      53,034,871,642    

1. Tài sản cố định hữu hình 221 5.5 50,796,658,502      52,214,367,710    

   - Nguyên giá 222 71,177,716,994      71,177,716,994    

   - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (20,381,058,492)    (18,963,349,284)  

2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 5.6 -                              -                            

   - Nguyên giá 225 -                             -                           

   - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 -                             -                           

3. Tài sản cố định vô hình 227 5.7 815,059,268           820,503,932         

   - Nguyên giá 228 913,855,000           913,855,000         

   - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (98,795,732)           (93,351,068)         

4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 5.8 366,526,743           -                            

III. Bất động sản đầu tư 240 -                              -                            

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 -                              -                            

V. Tài sản dài hạn khác 260 3,399,472,432        3,376,922,489      

1. Chi phí trả trước dài hạn 261 3,399,472,432        3,376,922,489      

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 391,118,053,627    410,293,247,055  
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Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2012

NGUỒN VỐN
Mã
 số

TM
31/03/2012

VNĐ
01/01/2012

VNĐ

A- nợ phải trả (300 = 310+ 330) 300 351,981,253,454    368,400,126,941  

I. Nợ ngắn hạn 310 325,824,279,068    352,582,276,135  

1. Vay và nợ ngắn hạn 311 5.9 131,831,090,358    170,632,170,911  

2. Phải trả người bán 312 91,043,424,230      80,929,735,747    

3. Người mua trả tiền trước 313 57,505,285,329      50,316,017,866    

4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 5.10 20,726,432,622      20,294,064,819    

5. Phải trả công nhân viên 315 15,657,818,381      20,769,978,196    

6. Chi phí phải trả 316 5.11 1,164,580,745        2,113,169,081      

9. Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 5.12 7,490,250,833        7,144,772,945      

11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 405,396,570           382,366,570         

II. Nợ dài hạn 330 26,156,974,386      15,817,850,806    

1. Phải trả dài hạn người bán 331 -                              4,606,316,066      

3. Phải trả dài hạn khác 333 5.13 23,550,442,795      7,137,465,000      

4. Vay và nợ dài hạn 334 5.14 2,600,000,000        2,600,000,000      

6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 6,531,591               6,531,591             

8. Doanh thu chưa thực hiện 338 -                             1,467,538,149    

Mẫu số B 01 -  DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2012

8. oa t u c ưa t ực ệ 338 , 67,538, 9

B- Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430 ) 400 39,136,800,173      41,893,120,114    

I. Vốn chủ sở hữu 410 5.15 39,136,800,173      41,893,120,114    

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 17,000,000,000      17,000,000,000    

2. Thặng dư vốn cổ phần 412 3,300,000,000        3,300,000,000      

6. Quỹ đầu tư phát triển 417 12,236,667,938      11,836,667,938    

7. Quỹ dự phòng tài chính 418 2,364,957,800        2,164,957,800      

9. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 4,235,174,435        7,591,494,376      

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 -                              -                            

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) 440 391,118,053,627    410,293,247,055  

Lập, ngày  20  tháng  4  năm 2012

       Người lập biểu                              Kế toán trưởng           Giám đốc
          (Ký, họ tên)                                    (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
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Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2012

CHỈ TIÊU
Mã 
số

TM
Qúi I năm 2012

VNĐ
Qúi I năm 2011

VNĐ

1. Doanh thu bán hàng và cung
    cấp dịch vụ

01 6.1 38,480,183,902       59,645,799,820

2. Các khoản giảm trừ 02 -                              -                              

3. Doanh thu thuần về bán hàng  
   và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)

10 38,480,183,902       59,645,799,820

4. Giá vốn hàng bán 11 6.2 32,492,196,785       53,408,325,544

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và
   cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)

20 5,987,987,117         6,237,474,276

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 6.3 24,494,970              107,906,712

7. Chi phí tài chính 22 6.4 3,029,844,646         3,761,640,920

- Trong đó : Chi phí lãi vay 23 3,029,844,646        3,761,640,920

8. Chi phí bán hàng 24 -                              -                              

Mẫu số B 02 -  DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quí I năm 2012

PHẦN I: LỖ LÃI

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 6.5 2,726,892,726         2,096,104,285

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 
(30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))

30 255,744,715            487,635,783

11. Thu nhập khác 31 227,081                   400,422,289

12. Chi phí khác 32 15,737,121              227,722,722

13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32) 40 (15,510,040)            172,699,567            

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước
   thuế (50 = 30+40)

50 240,234,675            660,335,350

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 6.6 66,554,616              168,438,000

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52

17.  Lợi nhuận sau thuế thu nhập  
  doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)

60 173,680,059            491,897,350

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 6.7 102                          289
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Số phải nộp Số đã nộp Số phải nộp Số đã nộp

I/ Thuế 10 20,294,064,819    552,520,803                 120,153,000        552,520,803        120,153,000        20,726,432,622   

1. Thuế GTGT phải nộp 11 18,141,842,173    388,169,054                 119,153,000        388,169,054        119,153,000        18,410,858,227   

4. Thuế thu nhập doanh nghiệp 15 1,222,980,569      66,554,616                   -                          66,554,616          -                          1,289,535,185     

5. Thuế thu nhập cá nhân 16 14,664,577           93,797,133                   -                          93,797,133          -                          108,461,710        

6. Thuế tài nguyên 17 -                           -                                   -                          -                          -                          -                           

7. Thuế môn bài 18 -                           4,000,000                     1,000,000            4,000,000            1,000,000            3,000,000            

8. Thuế nhà đất 19 -                           -                                   -                          -                          -                          -                           

Luỹ kế Số còn phải
 nộp cuối kỳ

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (TIẾP THEO)

PHẦN II : TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu
Mã 
số

Số còn phải
nộp đầu năm

Số phát sinh trong kỳ

Quí I năm 2012

9. Tiền thuê đất 20 -                           -                                   -                          -                          -                          -                           

10. Các loại thuế khác 21 914,577,500         -                                   -                          -                          914,577,500        

II/ Các khoản phải nộp khác 30 -                           -                                   -                          -                          -                          -                           

Tổng cộng 40 20,294,064,819    552,520,803                 120,153,000        552,520,803        120,153,000        20,726,432,622   

        Tổng số thuế còn phải nộp năm trước chuyển sang năm nay: 
        Trong đó: Thuế thu nhập doanh nghiệp: 
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I. Thuế GTGT được khấu trừ
 1. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ 10 85,167,818           x
2. Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh 11 3,062,372,391      3,062,372,391     

 3. Số thuế GTGT đã được khấu trừ, đã hoàn lại, thuế GTGT hàng 
mua trả lại không được khấu trừ(12=13+14+15+16) 12 3,049,736,957      3,049,736,957     

  Trong đó: a) Số thuế GTGT đã khấu trừ 13 3,049,736,957      3,049,736,957     

                  b) Số thuế GTGT đã hoàn lại 14 -                            -                          

                   b) Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua   15

                  c) Số thuế GTGT không được khấu trừ 16

 4. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ 17 97,803,252           x
II. Thuế GTGT được hoàn lại
1. Số thuế GTGT còn được hoàn lại đầu kỳ 20 x
2. Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh 21

3 Số th ế GTGT đã đượ h à l i 22

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (TIẾP THEO)

PHẦN III: THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐƯỢC KHẤU TRỪ, THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI, 
THUẾ GTGT ĐƯỢC GIẢM, THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA

Số tiền

Quí I năm 2012

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

Kỳ này
Chỉ tiêu

Mã
số  Luỹ kế 

3. Số thuế GTGT đã được hoàn lại 22

 4. Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ(23=20+21-22) 23 x
III. Thuế GTGT được giảm
1. Số thuế GTGT còn được giảm đầu kỳ 30 x
2. Số thuế GTGT được giảm phát sinh 31

3. Số thuế GTGT đã được giảm 32

4. Số thuế GTGT còn được giảm cuối kỳ(33=30+31-32) 33 x
IV Thuế GTGT hàng bán nội địa
1. Số thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ 40 18,141,842,173    x
2. Số thuế GTGT đầu ra phát sinh 41 3,437,906,011      3,437,906,011     

3. Số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ 42 3,049,736,957      3,049,736,957     

4. Số thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá 43

5. Số thuế GTGT  được giảm trừ vào số thuế phải nộp 44

 6. Số thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào 
Ngân sách Nhà Nước 45 119,153,000         119,153,000        

 7. Số thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp 
    cuối kỳ(46=40+41-42-43-44-45) 46 18,410,858,227    

x

(12,722,508,299)   5,688,349,928     

5,688,349,928     

(12,722,508,299) 

Người lập biểu                              Kế toán trưởng                                 Giám đốc
          (Ký, họ tên)                                    (Ký, họ tên)                         (Ký, họ tên, đóng dấu)

    Lập, ngày 20  tháng  4  năm 2012
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Mẫu: B03 - DN

1 2 3 4 5

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh                                
1. Lợi nhuận trước thuế                                                 01              240,234,675            660,335,350           

2. Điều chỉnh cho các khoản                                                           
  - Khấu hao TSCĐ                                                           02              1,423,153,872         627,780,339           

  - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư                                           05              -                              (174,093,081)          

  - Chi phí lãi vay                                                              06              3,029,844,646         3,761,640,920        

3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước 
thay đổi  vốn lưu động                                                   08              4,693,233,193         4,875,663,528        

  - Tăng, giảm các khoản phải thu                                    09              26,446,244,979       2,548,106,393        

  - Tăng, giảm hàng tồn kho                                             10              (6,808,100,233)       (27,765,219,649)     

  - Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi 
vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)                               11              22,359,177,066       (3,138,668,302)       

  - Tăng giảm chi phí trả trước                                         12              (22,549,943)            7,400,947               

  - Tiền lãi vay đã trả                                                        13              (6,125,824,325)       (3,761,640,920)       

  - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp                            14              -                              (2,207,371,072)       

Tiề th khá từ h t độ ki h d h 15 2 387 530 499 2 387 530 499

QI năm 2011

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)

Quí I năm 2012
Đơn vị: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU Mã 
số

TM QI năm 2012

  - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh                       15              2,387,530,499       2,387,530,499       

  - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh                     16              (2,668,732,583)       (1,830,923,078)       

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh        20              40,260,978,653       (28,885,121,654)     

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư                                       
  1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài 
sản dài hạn khác                                                             21              -                              (1,977,587,728)       

  2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS 
dài hạn khác                                                               22              -                              290,909,091           

  7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia  27              24,494,970              107,906,712           

Lưu chuyển tiền  thuần từ hoạt động đầu tư               30              24,494,970              (1,578,771,925)       

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính                                 
  3.  Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được                      33              15,329,726,570       80,109,625,730      

  4. Tiền chi trả nợ gốc vay                                               34              (54,130,807,123)     (59,022,159,323)     

  6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu                    36              -                              -                              

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính            40              (38,801,080,553)     21,087,466,407      

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ ( 50=20+30+40)        50              1,484,393,070         (9,376,427,172)       

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ                                  60              6,593,697,256         26,229,110,885      

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)             70      8,078,090,326         16,852,683,713      

             Lập, ngày 20  tháng  4  năm 2012
  Người lập biểu                                     Kế toán trưởng Giám đốc

  (Ký, họ tên)                                           (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)



C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 21
B¸o c¸o tμi chÝnh cho kú kÕ to¸n kÕt thóc ngμy 31 th¸ng 3 n¨m 2012

1- §Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp  

         1.1- H×nh thøc së h÷u vèn

Cæ ®«ng Sè cæ phÇn Tû lÖ së h÷u

Tæng C«ng ty CP XNK vμ XD ViÖt Nam 1,020,000 60%

¤ng NguyÔn Xu©n ViÖt 39,000 2,29%

¤ng Ng« V¨n Dòng 35,400 2,08%

         1.2- Ngμnh nghÒ kinh doanh vμ ho¹t ®éng kinh doanh chÝnh

MÉu sè B 09 - DN

C«ng ty Cæ phÇn X©y dùng sè 21 ®−îc thμnh lËp trªn c¬ së cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhμ n−íc C«ng ty

X©y dùng sè 21 thuéc Tæng C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vμ X©y dùng ViÖt Nam theo QuyÕt ®Þnh sè

1995/Q§-BXD ngμy 14/12/2004 cña Bé X©y dùng. C«ng ty ®−îc Së KÕ ho¹ch vμ §Çu t− Hμ T©y (Nay ®·

nhËp vμo Thμnh phè Hμ Néi) cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh lÇn ®Çu sè 0303000252 ngμy

10/3/2005 víi vèn ®iÒu lÖ 6 tû ®ång.  

Theo giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè 0303000252, ®¨ng ký thay ®æi lÇn 3 ngμy 09/5/2009 víi

vèn ®iÒu lÖ lμ 40.000.000.000 ®ång (t−¬ng ®−¬ng víi 4.000.000 cæ phÇn, mçi cæ phÇn cã mÖnh gi¸ lμ

10.000 ®ång). Sè vèn ®· gãp lμ 1.700.000 cæ phÇn, sè cæ phÇn cßn ®−îc quyÒn chμo b¸n lμ 2.300.000 cæ

phÇn. C¸c cæ ®«ng theo giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh bao gåm:

- Thi c«ng x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, giao th«ng, thuû lîi, s©n bay, bÕn c¶ng, ®−êng

hÇm, cÊp tho¸t n−íc, b−u ®iÖn, v¨n ho¸, thuû ®iÖn, nhiÖt ®iÖn, phong ®iÖn, ®−êng d©y vμ tr¹m biÕn thÕ

®Õn 500KV, c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu d©n c−, khu ®« thÞ, khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt, khu

c«ng nghÖ cao; 

- T− vÊn ®Çu t− x©y dùng c¸c dù ¸n: LËp dù ¸n ®Çu t−, t− vÊn ®Çu thÇu, t− vÊn gi¸m s¸t vμ qu¶n lý dù ¸n,

t− vÊn thiÕt bÞ c«ng nghÖ míi vμ tù ®éng ho¸; kh¶o s¸t ®Þa h×nh, ®Þa chÊt thuû v¨n, ®o ®¹c c«ng tr×nh, thÝ

nghiÖm; 

- §Çu t− kinh doanh ph¸t triÓn nhμ, h¹ tÇng kü thuËt khu ®« thÞ, khu d©n c−, khu kinh tÕ míi, khu chÕ

xuÊt, khu c«ng nghiÖp; kinh doanh dÞch vô nhμ nghØ, kh¸ch s¹n, du lÞch l÷ hμnh, vËn chuyÓn hμnh kh¸ch

du lÞch;

thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh

§Õn 30/9/2011, C«ng ty ®· hoμn thμnh viÖc giao dÞch cæ phiÕu cña cæ ®«ng néi bé/cæ ®«ng lín Tæng

C«ng ty Cæ phÇn XuÊt nhËp khÈu vμ X©y dùng ViÖt Nam vμ ¤ng NguyÔn Xu©n ViÖt víi l−îng cæ phÇn

giao dÞch lμ 990.000 cæ phÇn. C«ng ty ®ang tiÕn hμnh c¸c c«ng viÖc tiÕp theo ®Ó lμm thñ tôc ®æi ®¨ng ký

kinh doanh theo NghÞ quyÕt §¹i héi ®ång cæ ®«ng th−êng niªn n¨m 2012.

- Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vËt t−, m¸y mãc, thiÕt bÞ, phô tïng, t− liÖu s¶n xuÊt, t− liÖu tiªu dïng, d©y

truyÒn c«ng nghÖ tù ®éng ho¸, vËt liÖu x©y dùng, ®¹i lý tiªu thô cho c¸c h·ng trong vμ ngoμi n−íc;

- Khai th¸c, s¶n xuÊt, chÕ biÕn, kinh doanh c¸c lo¹i cÊu kiÖn vμ vËt liÖu dïng trong x©y dùng, trang trÝ néi

thÊt, ngo¹i thÊt.

§Þa chØ theo ®¨ng ký: Khèi 11, Ba La - Quang Trung - Hμ §«ng - Hμ T©y (Nay lμ Ba La - Phó La - Hμ 

§«ng - Hμ Néi)
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2- C¬ së lËp b¸o c¸o tμi chÝnh vμ kú kÕ to¸n

         2.1- C¬ së lËp b¸o c¸o tμi chÝnh

         2.2- N¨m tμi chÝnh vμ kú kÕ to¸n

3- C¸c ChuÈn mùc kÕ to¸n vμ ChÕ ®é kÕ to¸n ®−îc ¸p dông

         3.1- ChÕ ®é kÕ to¸n vμ c¸c chuÈn mùc kÕ to¸n ¸p dông

         3.2- Tuyªn bè vÒ viÖc tu©n thñ ChuÈn mùc kÕ to¸n vμ ChÕ ®é kÕ to¸n ViÖt Nam

         3.3- H×nh thøc kÕ to¸n

4- C¸c chÝnh s¸ch kÕ to¸n chñ yÕu ®−îc ¸p dông

         4.1- ¦íc tÝnh kÕ to¸n

         4.2-  TiÒn vμ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn

- B¸o c¸o tμi chÝnh ®−îc tr×nh bμy b»ng ®ång ViÖt Nam, theo nguyªn t¾c gi¸ gèc vμ phï hîp víi c¸c

ChuÈn mùc KÕ to¸n ViÖt Nam, chÕ ®é KÕ to¸n ViÖt Nam vμ c¸c quy ®Þnh hiÖn hμnh kh¸c cã liªn quan ¸p

dông t¹i ViÖt Nam.

- N¨m tμi chÝnh cña C«ng ty b¾t ®Çu tõ ngμy 01 th¸ng 01 vμ kÕt thóc ngμy 31 th¸ng 12 hμng n¨m d−¬ng

lÞch; kú kÕ to¸n nμy b¾t ®Çu ngμy 01/01/2012 vμ kÕt thóc ngμy 31/3/2012.

C«ng ty ¸p dông tÊt c¶ c¸c chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam ®· cã hiÖu lùc vμ liªn quan; chÕ ®é KÕ to¸n

Doanh nghiÖp ban hμnh theo QuyÕt ®Þnh sè 15/2006/Q§-BTC ngμy 20/03/2006 vμ quyÕt ®Þnh sè

244/2009/Q§-BTC ngμy 31/12/2009 cña Bé tr−ëng Bé Tμi ChÝnh.

C«ng ty lu«n tu©n thñ c¸c ChuÈn mùc vμ ChÕ ®é kÕ to¸n ViÖt Nam hiÖn nay trong c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ

to¸n t¹i ®¬n vÞ.

MÉu sè B 09 - DN

thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh (tiÕp theo)

C«ng ty ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh.

ViÖc lËp B¸o c¸o tμi chÝnh tu©n thñ theo c¸c ChuÈn mùc KÕ to¸n ViÖt Nam yªu cÇu Ban Gi¸m ®èc ph¶i

cã nh÷ng −íc tÝnh vμ gi¶ ®Þnh ¶nh h−ëng ®Õn sè liÖu b¸o c¸o vÒ c«ng nî, tμi s¶n vμ viÖc tr×nh bμy c¸c

kho¶n c«ng nî vμ tμi s¶n tiÒm tμng t¹i ngμy lËp B¸o c¸o Tμi chÝnh còng nh− c¸c sè liÖu b¸o c¸o vÒ doanh

thu vμ chi phÝ trong suèt kú kÕ to¸n. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh thùc tÕ cá thÓ kh¸c víi c¸c −íc tÝnh,

gi¶ ®Þnh ®Æt ra.

TiÒn vμ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn bao gåm tiÒn mÆt t¹i quü, tiÒn göi ng©n hμng, tiÒn ®ang chuyÓn, tiÒn

göi kh«ng kú h¹n vμ c¸c kho¶n ®Çu t− ng¾n h¹n kh¸c cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cao cã thêi h¹n ®¸o h¹n ban

®Çu kh«ng qu¸ ba th¸ng hoÆc Ýt h¬n.
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         4.3- Hμng tån kho

         4.4- Tμi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh vμ hao mßn

Nhãm tμi s¶n Thêi gian KH (n¨m)

Nhμ cöa, vËt kiÕn tróc 5-49

M¸y mãc thiÕt bÞ 5-8

Ph−¬ng tiÖn vËn t¶i 5-8

Dông cô qu¶n lý 3-5

         4.5- Tμi s¶n cè ®Þnh v« h×nh

         4.6- Chi phÝ ®i vay

         4.7- Ghi nhËn doanh thu

Doanh thu ®−îc ghi nhËn khi kÕt qu¶ giao dÞch hμng ho¸ ®−îc x¸c ®Þnh mét c¸ch ®¸ng tin cËy vμ C«ng ty

cã kh¶ n¨ng thu ®−îc c¸c lîi Ých kinh tÕ tõ c¸c giao dÞch nμy. Doanh thu cung cÊp dÞch vô ®−îc ghi nhËn

khi cã b»ng chøng vÒ tû lÖ dÞch vô cung cÊp ®−îc hoμn thμnh t¹i ngμy kÕt thóc kú kÕ to¸n.

Khi kÕt qu¶ thùc hiÖn hîp ®ång x©y dùng cã thÓ ®−îc −íc tÝnh mét c¸ch ®¸ng tin cËy vμ ®−îc kh¸ch hμng

x¸c nhËn th× doanh thu vμ chi phÝ liªn quan ®Õn hîp ®ång x©y dùng ®−îc ghi nhËn t−¬ng øng víi phÇn

c«ng viÖc ®· hoμn thμnh ®−îc kh¸ch hμng x¸c nhËn trong kú vμ ®−îc ph¶n ¸nh trªn ho¸ ®¬n ®· lËp.

Nguyªn gi¸ tμi s¶n cè ®Þnh v« h×nh lμ gi¸ trÞ phÇn mÒm kÕ to¸n vμ tiÒn ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng bμi

c¸t Cam Th−îng.

Chi phÝ ®i vay liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc mua, ®Çu t− x©y dùng hay s¶n xuÊt nh÷ng tμi s¶n cÇn mét thêi

gian t−¬ng ®èi dμi ®Ó hoμn thμnh ®−a vμo sö dông hoÆc kinh doanh ®−îc céng vμo nguyªn gi¸ tμi s¶n cho

®Õn khi tμi s¶n ®ã ®−îc ®−a vμo sö dông hoÆc kinh doanh. C¸c kho¶n thu nhËp ph¸t sinh tõ viÖc ®Çu t−

t¹m thêi c¸c kho¶n vay ®−îc ghi gi¶m nguyªn gi¸ tμi s¶n cã liªn quan. L·i tiÒn vay ph¸t sinh tõ c¸c

kho¶n vay kh¸c ®−îc h¹ch to¸n vμo kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh khi ph¸t sinh.

Hμng tån kho ®−îc h¹ch to¸n theo ph−¬ng ph¸p kª khai th−êng xuyªn vμ tÝnh gi¸ theo ph−¬ng ph¸p b×nh

qu©n gia quyÒn.

Tμi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh ®−îc tr×nh bμy theo nguyªn gi¸ trõ ®i gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ. Nguyªn gi¸ tμi s¶n

cè ®Þnh h÷u h×nh bao gåm gi¸ mua vμ toμn bé chi phÝ kh¸c liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc ®−a tμi s¶n vμo

tr¹ng th¸i s½n sμng sö dông. Tμi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh ®−îc khÊu hao theo ph−¬ng ph¸p ®−êng th¼ng dùa

trªn thêi gian h÷u dông −íc tÝnh. Thêi gian khÊu hao nh− sau:

Hμng tån kho ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së gi¸ gèc. Gi¸ gèc hμng tån kho bao gåm chi phÝ nguyªn vËt liÖu

trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vμ chi phÝ s¶n xuÊt chung nÕu cã, ®Ó cã ®−îc hμng tån kho ë ®Þa

®iÓm vμ tr¹ng th¸i hiÖn t¹i.

thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh (tiÕp theo)

MÉu sè B 09 - DN
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         4.8- ThuÕ

C¸c lo¹i thuÕ kh¸c ®−îc ¸p dông theo c¸c luËt thuÕ hiÖn hμnh t¹i ViÖt Nam.

ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hiÖn hμnh lμ kho¶n thuÕ ®−îc tÝnh dùa trªn thu nhËp chÞu thuÕ trong kú vμ

thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cã hiÖu lùc t¹i ngμy kÕt thóc niªn ®é kÕ to¸n. Thu nhËp chÞu thuÕ

®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së c¸c quy ®Þnh hiÖn hμnh vÒ thuÕ.

Khi kÕt qu¶ thùc hiÖn hîp ®ång x©y dùng kh«ng thÓ ®−îc −íc tÝnh mét c¸ch ®¸ng tin cËy, doanh thu chØ

®−îc ghi nhËn t−¬ng øng víi chi phÝ cña hîp ®ång ®· ph¸t sinh mμ viÖc ®−îc hoμn tr¶ lμ t−¬ng ®èi ch¾c

ch¾n. Chi phÝ cña hîp ®ång chØ ®−îc ghi nhËn lμ chi phÝ trong kú khi c¸c chi phÝ nμy ph¸t sinh.

ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp thÓ hiÖn tæng gi¸ trÞ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hiÖn hμnh vμ thuÕ thu nhËp

doanh nghiÖp ho·n l¹i. C¸c kho¶n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®−îc ghi nhËn trong B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t

®éng kinh doanh trõ tr−êng hîp cã c¸c kho¶n thuÕ thu nhËp liªn quan ®Õn c¸c kho¶n môc ®−îc ghi nhËn

th¼ng vèn chñ së h÷u vμ c¸c kho¶n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp nμy còng ®−îc ghi nhËn th¼ng vμo vèn

chñ së h÷u.

§èi víi doanh thu cña d− ¸n nhμ: C«ng ty x¸c ®Þnh trªn c¬ së kÕt hîp 3 yÕu tè Hîp ®ång mua b¸n nhμ ®·

ký, sè tiÒn ®· nép vμ ®ång thêi ph¶i cã chi phÝ ph¸t sinh t−¬ng øng (cã b¶n x¸c nhËn khèi l−îng hoμn

thμnh víi kh¸ch hμng)

MÉu sè B 09 - DN

thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh (tiÕp theo)
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5- Th«ng tin bæ sung cho c¸c kho¶n môc tr×nh bμy trong B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. 

5.1- TiÒn vμ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn

31/03/2012 01/01/2012

   - TiÒn mÆt 6,239,047,089         30,229,560              

   - TiÒn göi ng©n hμng 1,839,043,237         6,563,467,696         

   - TiÒn ®ang chuyÓn -                              -                              

Céng 8,078,090,326         6,593,697,256         

5.2- C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n kh¸c

31/03/2012 01/01/2012

   - Ph¶i thu vÒ cæ phÇn ho¸ -                              -                              

   - Ph¶i thu vÒ cæ tøc vμ lîi nhuËn ®−îc chia -                              -                              

   - Ph¶i thu ng−êi lao ®éng -                              -                              

   - Ph¶i thu kh¸c 2,335,262,912         1,807,194,888         

Céng 2,335,262,912         1,807,194,888         

5.3- Hμng tån kho

31/03/2012 01/01/2012

   - Hμng mua ®ang ®i trªn ®−êng -                              -                              

   - Nguyªn liÖu, vËt liÖu 3,324,067,582         3,882,052,542         

   - C«ng cô, dông cô 71,507,919              40,607,919              

   - Chi phÝ SX, KD dë dang 214,169,152,307     206,833,967,114     

   - Thμnh phÈm -                              -                              

   - Hμng ho¸ -                              -                              

   - Hμng göi ®i b¸n -                              -                              

Céng gi¸ gèc hμng tån kho 217,564,727,808     210,756,627,575     

   - Dù phßng gi¶m gi¸ hμng tån kho -                              -                              

   - Gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®−îc cña

hμng tån kho
-                              -                              

* Gi¸ trÞ hoμn nhËp dù phßng gi¶m gi¸ hμng tån kho trong n¨m:

* Gi¸ trÞ hμng tån kho dïng ®Ó thÕ chÊp cho c¸c kho¶n nî:

* Lý do trÝch thªm hoÆc hoμn nhËp dù phßng gi¶m gi¸ hμng tån kho:

5.4- Tμi s¶n ng¾n h¹n kh¸c

31/03/2012 01/01/2012

   - T¹m øng 10,797,371,509       10,007,315,603       

   - Ký quü ng¾n h¹n -                              77,915                     

Céng 10,797,371,509       10,007,315,603       

MÉu sè B 09 - DN
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5.5- Tμi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh

Kho¶n môc
Nhμ cöa, 

vËt kiÕn tróc
M¸y mãc thiÕt bÞ

Ph−¬ng tiÖn vËn t¶i 

truyÒn dÉn

ThiÕt bÞ dông cô 

qu¶n lý
TSC§ kh¸c Tæng céng

Nguyªn gi¸ TSC§ h÷u h×nh

Sè d− 01/01/2012          31,866,500,991          21,518,478,371          16,658,643,628               625,494,004               508,600,000         71,177,716,994 

 - Mua trong n¨m -                                -                                -                                -                                -                                -                                

 - §Çu t− XDCB hoμn thμnh -                                -                                -                                -                                -                                -                                

 - T¨ng kh¸c -                                -                                -                                -                                -                                -                                

 - ChuyÓn sang B§S ®Çu t− -                                -                                -                                -                                -                                -                                

 - Thanh lý, nh−îng b¸n -                                -                                -                                -                                -                                -                                

 - Gi¶m kh¸c -                                -                                -                                -                                -                                -                                

Sè d− 31/3/2012          31,866,500,991          21,518,478,371          16,658,643,628               625,494,004               508,600,000         71,177,716,994 

Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ

Sè d− 01/01/2012               690,081,626          11,152,890,560            6,576,715,938               453,089,280                 90,571,880         18,963,349,284 

 - KhÊu hao trong kú 187,478,478             630,249,351             558,434,970             25,652,658               15,893,751               1,417,709,208          

- T¨ng kh¸c -                                -                                -                                -                                -                                -                                

 - ChuyÓn sang B§S ®Çu t− -                                -                                -                                -                                -                                -                                

 - Thanh lý, nh−îng b¸n -                                -                                -                                -                                -                                -                                

 - Gi¶m kh¸c -                                -                                -                                -                                -                                -                                

Sè d− 31/3/2012               877,560,104          11,783,139,911            7,135,150,908               478,741,938               106,465,631         20,381,058,492 

Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§HH

 - T¹i ngμy 01/01/2012 31,176,419,365        10,365,587,811        10,081,927,690        172,404,724             418,028,120             52,214,367,710        

 - T¹i ngμy 31/3/2012 30,988,940,887        9,735,338,460          9,523,492,720          146,752,066             402,134,369             50,796,658,502        

* Gi¸ trÞ cßn l¹i cuèi n¨m cña TSC§ h÷u h×nh ®· dïng thÕ chÊp, cÇm cè c¸c kho¶n vay:

* Nguyªn gi¸ TSC§ cuèi n¨m ®· khÊu hao hÕt nh−ng vÉn cßn sö dông:

* Nguyªn gi¸ TSC§ cuèi n¨m chê thanh lý:

* C¸c cam kÕt vÒ viÖc mua, b¸n TSC§ h÷u h×nh cã gi¸ trÞ lín ch−a thùc hiÖn:

thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh (tiÕp theo)
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5.6- Tμi s¶n cè ®Þnh thuª tμi chÝnh

Kho¶n môc M¸y mãc thiÕt bÞ
Ph−¬ng tiÖn vËn 

t¶i truyÒn dÉn

ThiÕt bÞ dông cô 

qu¶n lý
TSC§ kh¸c Tæng céng

Nguyªn gi¸ TSC§ thuª tμi chÝnh

Sè d− 01/01/2012                              -                              -                              -                              -                             - 

 - Thuª tμi chÝnh trong kú -                             -                             -                             -                                                         - 

 - Mua l¹i TSC§ thuª tμi chÝnh -                             -                             -                             -                                                         - 

 - Tr¶ l¹i TSC§ thuª tμi chÝnh -                             -                             -                             -                                                         - 

Sè d− 31/3/2012                              -                              -                              -                              -                             - 

Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ

Sè d− 01/01/2012                              -                              -                              -                              -                             - 

 - KhÊu hao trong kú -                             -                             -                             -                             -                             

 - Mua l¹i TSC§ thuª tμi chÝnh -                             -                             -                             -                             -                             

 - Tr¶ l¹i TSC§ thuª tμi chÝnh -                             -                             -                             -                             -                             

Sè d− 31/3/2012                              -                              -                              -                              - -                             

Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ thuª tμi chÝnh

 - T¹i ngμy 01/01/2012 -                             -                             -                             -                             -                             

 - T¹i ngμy 31/3/2012 -                             -                             -                             -                             -                             

   - TiÒn thuª ph¸t sinh thªm ®−îc ghi nhËn lμ chi phÝ trong kú;

   - C¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh tiÒn thuª ph¸t sinh thªm;

   - §iÒu kho¶n gia h¹n thuª hoÆc quyÒn ®−îc mua tμi s¶n.
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5.7- Tμi s¶n cè ®Þnh v« h×nh

Kho¶n môc QuyÒn sö dông ®Êt
B¶n quyÒn, b»ng 

s¸ng chÕ

Nh·n hiÖu

 hμng ho¸

PhÇn mÒm

 m¸y vi tÝnh

TSC§ 

v« h×nh kh¸c
Tæng céng

Nguyªn gi¸ TSC§ v« h×nh

Sè d− 01/01/2012                898,630,000                                   -                                   -                  15,225,000                                   -               913,855,000 

 - Mua trong n¨m                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                  - 

 - T¹o ra tõ néi bé doanh nghiÖp                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                  - 

 - T¨ng do hîp nhÊt kinh doanh                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                  - 

 - T¨ng kh¸c                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                  - 

 - Thanh lý, nh−îng b¸n                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                  - 

Sè d− 31/3/2012                898,630,000                                   -                                   -                  15,225,000                                   -               913,855,000 

Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ

Sè d− 01/01/2012                  89,862,000                                   -                                   -                    3,489,068                                   -                 93,351,068 

 - KhÊu hao trong kú                    4,493,100                                   -                                   -                       951,564                                   -                   5,444,664 

 - Thanh lý, nh−îng b¸n                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                  - 

 - Gi¶m kh¸c                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                  - 

Sè d− 31/3/2012                  94,355,100                                   -                                   -                    4,440,632                                   -                 98,795,732 

Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§VH

 - T¹i ngμy 01/01/2012                808,768,000                                   -                                   -                  11,735,932                                   -               820,503,932 

 - T¹i ngμy 31/3/2012                804,274,900                                   -                                   -                  10,784,368                                   -               815,059,268 

- ThuyÕt minh sè liÖu vμ gi¶i tr×nh kh¸c theo yªu cÇu cña ChuÈn mùc kÕ to¸n sè 04 

"TSC§ v« h×nh"
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5.8- Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang

31/03/2012 01/01/2012

   - Trô së VP C«ng ty 366,526,743            -                              

-                              -                              

Céng 366,526,743            -                              

5.9- Vay vμ nî ng¾n h¹n

31/03/2012 01/01/2012

   - Vay ng¾n h¹n 131,431,090,358     170,232,170,911     

   - Vay dμi h¹n ®Õn h¹n tr¶ 400,000,000            400,000,000            

Céng 131,831,090,358     170,632,170,911     

5.10- ThuÕ vμ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhμ n−íc

31/03/2012 01/01/2012

   - ThuÕ GTGT 18,410,858,227       18,141,842,173       

   - ThuÕ TNDN 1,289,535,185         1,222,980,569         

   - C¸c lo¹i thuÕ kh¸c 1,026,039,210         929,242,077            

Céng 20,726,432,622       20,294,064,819       

5.11- Chi phÝ ph¶i tr¶

31/03/2012 01/01/2012

   - TrÝch tr−íc l·i vay ph¶i tr¶ tõ 26/12-31/12 -                              448,588,336            

   - TrÝch tr−íc chi phÝ c«ng tr×nh 1,164,580,745         1,664,580,745         

Céng 1,164,580,745         2,113,169,081         

5.12- C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép ng¾n h¹n kh¸c

31/03/2012 01/01/2012

   - Kinh phÝ c«ng ®oμn 3,018,735                29,374,335              

   - B¶o hiÓm x· héi 992,239,785            450,420,983            

   - C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c 6,494,992,313         6,664,977,627         

Céng 7,490,250,833         7,144,772,945         

5.13- C¸c kho¶n ph¶i tr¶ dμi h¹n kh¸c

31/03/2012 01/01/2012

   - NhËn ký c−îc ký quü dμi h¹n 3,000,000                3,000,000                

   - Vèn gãp ®Çu t− dù ¸n 23,547,442,795       7,134,465,000         

Céng 23,550,442,795       7,137,465,000         

MÉu sè B 09 - DN
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5.14- C¸c kho¶n ph¶i tr¶ dμi h¹n kh¸c

31/03/2012 01/01/2012

           Vay dμi h¹n 2,600,000,000         2,600,000,000         

   - Vay ng©n hμng §ång b»ng SCL (MHB) 2,600,000,000         2,600,000,000         

           Nî dμi h¹n -                              -                              

   - Thuª tμi chÝnh -                              -                              

Céng 2,600,000,000         2,600,000,000         
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5.15- Vèn ®Çu t− cña chñ së h÷u

Vèn gãp 
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 sau 

thuÕ ch−a ph©n 

phèi

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sè d− 01/01/2011 17,000,000,000   3,300,000,000  -                -                  -                  6,576,667,938     1,594,957,800   -                     13,114,352,653   

- T¨ng vèn trong n¨m tr−íc -                          -                        -                -                  -                  5,260,000,000     570,000,000      -                     -                           

- Lîi nhuËn t¨ng trong n¨m tr−íc 
-                          -                        -                -                  -                  -                           -                        -                     4,061,141,723     

- Gi¶m kh¸c -                          -                        -                -                  -                  -                           -                        -                     9,584,000,000     

Sè d− 31/12/2011 17,000,000,000   3,300,000,000  -                -                  -                  11,836,667,938   2,164,957,800   -                     7,591,494,376     

Sè d− 01/01/2012 17,000,000,000   3,300,000,000  -                -                  -                  11,836,667,938   2,164,957,800   -                     7,591,494,376     

- T¨ng vèn kú nμy -                          -                        -                -                  -                  400,000,000        200,000,000      -                     -                           

- Lîi nhuËn t¨ng trong kú -                          -                        -                -                  -                  -                           -                        -                     173,680,059        

- Gi¶m kh¸c -                          -                        -                -                  -                  -                           -                        -                     3,530,000,000     

Sè d− 31/3/2012 17,000,000,000   3,300,000,000  -                -                  -                  12,236,667,938   2,364,957,800   -                     4,235,174,435     
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6- Th«ng tin bæ sung cho c¸c kho¶n môc tr×nh bμy trong B¸o c¸o KQKD. 

6.1- Doanh thu

QI n¨m 2012 QI n¨m 2011

     - Doanh thu b¸n hμng ho¸ -                              1,265,039,455            

     - Doanh thu cung cÊp dÞch vô 105,816,538            221,230,000               

     - Doanh thu x©y l¾p 30,010,544,638       55,187,210,592          

     - Doanh thu b¸n bª t«ng 4,150,448,635         2,972,319,773            

     - Doanh thu b¸n nhμ dù ¸n 4,213,374,091         -                                 

Céng 38,480,183,902       59,645,799,820          

Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hμng vμ DV 38,480,183,902       59,645,799,820          

6.2- Gi¸ vèn hμng b¸n

QI n¨m 2012 QI n¨m 2011

     - Gi¸ vèn b¸n hμng ho¸ -                              1,160,863,467            

     - Gi¸ vèn cung cÊp dÞch vô 84,653,230              194,682,400               

     - Gi¸ vèn x©y l¾p 25,508,962,942       49,437,138,277          

     - Gi¸ vèn b¸n bª t«ng 3,527,881,340         2,615,641,400            

     - Gi¸ vèn b¸n nhμ dù ¸n 3,370,699,273         -                                 

Céng 32,492,196,785       53,408,325,544          

6.3- Doanh thu ho¹t ®éng tμi chÝnh QI n¨m 2012 QI n¨m 2011

   - L·i tiÒn göi, tiÒn cho vay 24,494,970              107,906,712               

Céng 24,494,970              107,906,712               

6.4- Chi phÝ tμi chÝnh

QI n¨m 2012 QI n¨m 2011

   - L·i vay ng©n hμng 3,029,844,646         3,757,832,510            

   - L·i thuª tμi chÝnh -                              3,808,410                   

Céng 3,029,844,646         3,761,640,920            

6.5- Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp

QI n¨m 2012 QI n¨m 2011

   - Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý 1,101,541,878         1,023,477,946            

   - Chi phÝ vËt liÖu vμ c«ng cô qu¶n lý 100,764,791            79,738,389                 

   - Chi phÝ khÊu hao tμi s¶n cè ®Þnh 270,727,263            115,268,490               

   - Chi phÝ thuÕ, phÝ, lÖ phÝ 508,888,751            465,812,865               

   - Chi phÝ dù phßng -                              -                                 

   - Chi phÝ dÞch vô mua ngoμi 335,755,016            159,364,953               

   - Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn 409,215,027            252,441,642               

Céng 2,726,892,726         2,096,104,285            
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6.6- Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hiÖn hμnh

QI n¨m 2012 QI n¨m 2011

   - Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n tr−íc thuÕ 240,234,675            660,335,350               

   - ThuÕ su©t ¸p dông 25% 25%

   - Tû lÖ −u ®·i - -

   - Chi phÝ thuÕ TNDN hiÖn hμnh 66,554,616              168,438,000               

Céng 66,554,616              168,438,000               

6.7- L·i c¬ b¶n trªn cæ phiÕu

QI n¨m 2012 QI n¨m 2011

   - Lîi nhuËn kÕ to¸n sau thuÕ TNDN 173,680,059            491,897,350               

   - CP phæ th«ng l−u hμnh b×nh qu©n 1,700,000                1,700,000                   

   - Lîi nhuËn ph©n bæ cho CP phæ th«ng 102                          289                             

Céng 102                          289                             

7- Nh÷ng th«ng tin kh¸c

1- Nh÷ng kho¶n nî ngÉu nhiªn, kho¶n cam kÕt vμ nh÷ng th«ng tin tμi chÝnh kh¸c.

2- Th«ng tin so s¸nh (nh÷ng thay ®æi vÒ th«ng tin n¨m tr−íc).

3- Nh÷ng th«ng tin kh¸c.

       Ng−êi lËp biÓu                                 KÕ to¸n tr−ëng           

          (Ký, hä tªn)                                       (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu)

LËp, ngμy 20 th¸ng  4  n¨m 2012

Gi¸m ®èc
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