
C«ng ty cæ phÇn Vang Th¨ng long
3/191 L¹c Long Qu©n - nghÜa ®«- CÇu giÊy - Hµ néi

§iÖn tho¹i: 04 7534862;  Fax: 04 8361898

Tµi s¶n
M·

sè

ThuyÕt

minh
Sè cuèi quý Sè ®Çu n¨m

1 2 3 4 5

A- Tµi s¶n ng¾n h¹n
(100 = 110+120+130+140+150)

100 61,148,190,473     70,922,069,051     

I- TiÒn vμ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn 110 2,487,368,398       5,469,807,291       

     1- TiÒn 111 V.01 2,487,368,398       5,469,807,291       

     2- C¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn 112 -                        -                         

II- C¸c kho¶n ®Çu t− tμi chÝnh ng¾n h¹n 120 V.02 -                        -                         

     1- §Çu t− ng¾n h¹n 121 -                        -                         

     2- Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− ng¾n h¹n (*) 129

III- C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n 130 9,942,209,739       12,001,481,367     

     1- Ph¶i thu kh¸ch hμng 131 3,622,554,471       9,641,086,726       

     2- Tr¶ tr−íc cho ng−êi b¸n 132 4,240,402,671       1,053,844,511       

     3- Ph¶i thu néi bé ng¾n h¹n 133 -                        -                         

     4- Ph¶i thu theo tiÕn ®é hîp ®ång x©y dùng 134 -                        -                         

     5- C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 135 V.03 2,120,331,780       1,347,629,313       

     6- Dù phßng ph¶i thu ng¾n h¹n khã ®ßi (*) 139 (41,079,183)          (41,079,183)           

IV- Hμng tån kho 140 46,434,552,023     52,941,654,567     

     1- Hμng tån kho 141 V.04 46,434,552,023     52,941,654,567     

     2- Dù phßng gi¶m gi¸ hμng tån kho (*) 149 -                        -                         

V- Tμi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 150 2,284,060,313       509,125,826          

     1- Chi phÝ tr¶ tr−íc ng¾n h¹n 151 1,791,288,212       -                         

     2- ThuÕ GTGT ®−îc khÊu trõ 152 134,070,181          206,376,744          

     3- ThuÕ vμ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i thu Nhμ n−íc 154 V.05 -                        76,009,783            

     4- Tμi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 158 358,701,920          226,739,299          

B- Tµi s¶n dµi h¹n
(200=210+220+240+250+260)

200 20,872,429,480     21,375,400,160     

I- C¸c kho¶n ph¶i thu dμi h¹n 210 160,456,800          160,456,800          

     1- Ph¶i thu dμi h¹n kh¸ch hμng 211 -                         

     2- Vèn kinh doanh ë ®¬n vÞ trùc thuéc 212 -                        

     3- Ph¶i thu dμi h¹n néi bé 213 V.06

     4- Ph¶i thu dμi h¹n kh¸c 218 V.07 160,456,800          160,456,800          

     5- Dù phßng ph¶i thu dμi h¹n khã ®ßi (*) 219

II- Tμi s¶n cè ®Þnh 220 19,388,847,763     19,856,948,128     

     1- Tμi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 221 V.08 9,498,610,962       10,182,013,752     

MÉu sè: B 01-DN
(Ban hμnh theo Q§ sè 38/2007/Q§-BTC

ngμy 18/04/2007 cña Bé Tμi chÝnh)

B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n hîp nhÊt
T¹i ngμy 31 th¸ng 03 n¨m 2012

§¬n vÞ tÝnh: §ång ViÖt nam
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Tµi s¶n
M·

sè

ThuyÕt

minh
Sè cuèi quý Sè ®Çu n¨m

1 2 3 4 5

          - Nguyªn gi¸ 222 43,180,432,410     43,165,771,410     

          - Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (*) 223 (33,681,821,448)   (32,983,757,658)    

     2- Tμi s¶n cè ®Þnh thuª tμi chÝnh 224 V.09 -                         

          - Nguyªn gi¸ 225

          - Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (*) 226

     3- Tμi s¶n cè ®Þnh v« h×nh 227 V.10 46,472,719            65,881,608            

          - Nguyªn gi¸ 228 690,600,764          690,600,764          

          - Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (*) 229 (644,128,045)        (624,719,156)         

     4- Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang 230 V.11 9,843,764,082       9,609,052,768       

III- BÊt ®éng s¶n ®Çu t− 240 V.12 -                        -                         

          - Nguyªn gi¸ 241

          - Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (*) 242

IV- C¸c kho¶n ®Çu t− tμi chÝnh dμi h¹n 250 1,000,000,000       1,000,000,000       

     1- §Çu t− vμo c«ng ty con 251 -                        

     2- §Çu t− vμo c«ng ty liªn kÕt, liªn doanh 252

     3- §Çu t− dμi h¹n kh¸c 258 V.13 1,000,000,000       1,000,000,000       

     4- Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− tμi chÝnh dμi h¹n (*) 259

V- Tμi s¶n dμi h¹n kh¸c 260 323,124,917          357,995,232          

     1- Chi phÝ tr¶ tr−íc dμi h¹n 261 V.14 323,124,917          357,995,232          

     2- Tμi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i 262

     3- Tμi s¶n dμi h¹n kh¸c 268

Tæng céng tµi s¶n (270=100+200) 270 82,020,619,953   92,297,469,211     

Nguån vèn
M·

sè

ThuyÕt

minh
Sè cuèi quý Sè ®Çu n¨m

1 2 3 4 5

A- Nî ph¶i tr¶ (300=310+330) 300 48,049,459,528     58,849,121,950     

I- Nî ng¾n h¹n 310 41,938,155,035     52,195,130,286     

     1- Vay vμ nî ng¾n h¹n 311 V.15 32,818,332,197     36,520,319,789     

     2- Ph¶i tr¶ ng−êi b¸n 312 1,436,327,426       2,648,463,910       

     3- Ng−êi mua tr¶ tiÒn tr−íc 313 3,735,974,836       887,943,693          

     4- ThuÕ vμ c¸c kho¶n ph¶i nép nhμ n−íc 314 V.16 1,122,396,484       8,248,933,851       

     5- Ph¶i tr¶ ng−êi lao ®éng 315 985,711,930          1,808,994,713       

     6- Chi phÝ ph¶i tr¶ 316 V.17 1,115,000,000       451,976,647          

     7- Ph¶i tr¶ néi bé 317 -                        -                         

     8- Ph¶i tr¶ theo tiÕn ®é hîp ®ång x©y dùng 318 -                         

     9- C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép ng¾n h¹n kh¸c 319 V.18 843,637,783          1,619,993,351       

     10- Dù phßng ph¶i tr¶ ng¾n h¹n 320 -                        -                         

     11- Quü th−ëng ban ®iÒu hμnh, qu¶n lý 321 -                        -                         

     12- Quü khen th−ëng phóc lîi 323 (119,225,621)        8,504,332              

II- Nî dμi h¹n 330 6,111,304,493       6,653,991,664       
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Tµi s¶n
M·

sè

ThuyÕt

minh
Sè cuèi quý Sè ®Çu n¨m

1 2 3 4 5

     1- Ph¶i tr¶ dμi h¹n ng−êi b¸n 331 251,795,084          270,367,157          

     2- Ph¶i tr¶ dμi h¹n néi bé 332 V.19 -                        -                         

     3- Ph¶i tr¶ dμi h¹n kh¸c 333 17,782,142            17,782,142            

     4- Vay vμ nî dμi h¹n 334 V.20 5,775,415,136       6,129,790,136       

     5- ThuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ 335 V.21 -                         

     6- Dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lμm 336 66,312,131            236,052,229          

     7- Dù phßng ph¶i tr¶ dμi h¹n 337

B- Vèn chñ së h÷u 400 33,971,160,425     33,448,347,261     

I- Vèn chñ së h÷u 410 V.22 33,971,160,425     33,448,347,261     

     1- Vèn ®Çu t− cña chñ së h÷u 411 18,000,000,000     18,000,000,000     

     2- ThÆng d− vèn cæ phÇn 412 -                         

     3- Vèn kh¸c cña chñ së h÷u 413

     4- Cæ phiÕu ng©n quü (*) 414 (11,800,000)          (11,800,000)           

     5- Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tμi s¶n 415

     6- Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i 416 -                        -                         

     7- Quü ®Çu t− ph¸t triÓn 417 9,302,676,377       9,302,676,377       

     8- Quü dù phßng tμi chÝnh 418 1,974,953,440       1,974,953,440       

     9- Quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u 419 -                         

     10- Lîi nhuËn sau thuÕ ch−a ph©n phèi 420 4,705,330,608       4,182,517,444       

     11- Nguån vèn ®Çu t− x©y dùng c¬ b¶n 421

II- Nguån kinh phÝ vμ quü kh¸c 430 -                        -                         

     1- Quü khen th−ëng phóc lîi 431

     2- Nguån kinh phÝ 432 V.23

     3- Nguån kinh phÝ ®· h×nh thμnh TSC§ 433

Tæng céng nguån vèn (440=300+400) 440 82,020,619,953     92,297,469,211     

ChØ tiªu Sè cuèi quý Sè ®Çu n¨m

1- Tμi s¶n thuª ngoμi
2- VËt t−, hμng ho¸ nhËn gi÷ hé, nhËn gia c«ng
3- Hμng ho¸ nhËn b¸n hé, nhËn ký göi, ký c−îc
4- Nî khã ®ßi ®· xö lý 89,631,400          89,631,400           
5- Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i
6- Dù to¸n chi sù nghiÖp, dù ¸n

LËp ngμy 20 th¸ng 04 n¨m 2012

Gi¸m ®èc              Ng-êi lËp biÓu                         KÕ to¸n tr-ëng 

c¸c chØ tiªu ngoµi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n

ThuyÕt minh

24
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C«ng ty cæ phÇn Vang Th¨ng long
3/191 L¹c Long Qu©n - nghÜa ®«- CÇu giÊy - Hµ néi

§iÖn tho¹i: 04 7534862;  Fax: 04 8361898

 N¨m nay N¨m tr−íc

I- L−u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng kinh doanh

Thu tiÒn tõ b¸n hμng, cung cÊp dÞch vô vμ doanh thu kh¸c 01 38,911,837,089   61,637,160,379    

2- TiÒn chi tr¶ cho ng−êi CCHH vμ dÞch vô 02 15,125,937,055   31,391,261,084    

3- TiÒn chi tr¶ cho ng−êi lao ®éng 03 1,739,814,279     3,560,515,105      

4- TiÒn chi tr¶ l·i vay 04 1,497,853,356     1,756,827,578      

5- TiÒn chi nép thuÕ 05 -                       63,117,498           

6- TiÒn thu kh¸c tõ ho¹t ®éng kinh doanh 06 1,401,476,603     2,614,172,003      

7- TiÒn chi kh¸c cho ho¹t ®éng kinh doanh 07 15,343,276,316   11,703,354,500    

L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 20 6,606,432,686     15,776,256,617    

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

1- TiÒn chi mua s¾m, XD TSC§ vμ c¸c TS dμi h¹n ≠ 21 234,711,314        263,073,688         

2- TiÒn thu thanh lý, nh−îng b¸n TSC§ vμ c¸c TS dμi h¹n 22 -                       -                        

3- TiÒn chi cho vay, mua c«ng cô nî cña ®¬n vÞ kh¸c 23 -                       1,600,000,000      

4- TiÒn thu håi cho vay, b¸n l¹i c«ng cô nî cña ®¬n vÞ kh¸c 24 -                       -                        

5- TiÒn chi ®Çu t− gãp vèn vμo ®¬n vÞ kh¸c 25 -                       -                        

6- TiÒn thu håi ®Çu t− gãp vèn vμo ®¬n vÞ kh¸c 26 -                        

7- Thu l·i cho vay, cæ tøc vμ lîi nhuËn ®−îc chia 27 30,905,167          37,494,494           

L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng ®Çu t− 30 (203,806,147)      (1,825,579,194)    

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

1- TiÒn thu tõ ph¸t hμnh cæ phiÕu, nhËn vèn gãp cña chñ

së h÷u
31 -                       -                        

2- TiÒn chi tr¶ vèn gãp cho c¸c chñ së h÷u, mua l¹i cæ 

phiÕu cña doanh nghiÖp ®· ph¸t hμnh
32 -                        

3- TiÒn vay ng¾n h¹n, dμi h¹n nhËn ®−îc 33 12,064,004,785   5,187,680,000      

4- TiÒn chi tr¶ nî gèc vay 34 21,449,070,217   16,812,178,761    

5- TiÒn chi tr¶ nî thuª tμi chÝnh 35 -                       -                        

6- Cæ tøc, lîi nhuËn ®· tr¶ cho chñ së h÷u 36 -                       2,421,936,540      

L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng tμi chÝnh 40 (9,385,065,432)   (14,046,435,301)  

L−u chuyÓn tiÒn thuÇn trong kú 50 (2,982,438,893)    (95,757,878)          

TiÒn vμ t−¬ng ®−¬ng tiÒn ®Çu kú 60 5,469,807,291     6,927,626,532      

¶nh h−ëng cña thay ®æi tû gi¸ quy ®æi ngo¹i tÖ 61 -                       (79,549,131)          

TiÒn vμ t−¬ng ®−¬ng tiÒn cuèi kú 70 VII.34 2,487,368,398     6,752,319,523      

LËp ngμy 20 th¸ng 04 n¨m 2012

              Ng-êi lËp biÓu                         KÕ to¸n tr-ëng Gi¸m ®èc

ThuyÕt

minh

M·

sè
ChØ tiªu

Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý

B¸o c¸o hîp nhÊt l-u chuyÓn tiÒn tÖ
(Theo ph−¬ng ph¸p trùc tiÕp)

Quý 1/2012

MÉu sè: B 03-DN

(Ban hμnh theo Q§ sè 38/2007/Q§-BTC

ngμy 18/04/2007 cña Bé Tμi chÝnh)



C«ng ty cæ phÇn Vang Th¨ng long
3/191 L¹c Long Qu©n - nghÜa ®«- CÇu giÊy - Hµ néi

§iÖn tho¹i: 04 7534862;  Fax: 04 8361898

  

1 2 3 4 5 6 7

1- Doanh thu b¸n hμng vμ cung cÊp dÞch vô 01 VI.25 25,115,880,824   28,884,722,445   25,115,880,824      28,884,722,445     

2- C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu 02 7,277,306,487     2,001,177,935     7,277,306,487        2,001,177,935       

3- Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hμng vμ cung cÊp dÞch vô 10 17,838,574,337   26,883,544,510   17,838,574,337      26,883,544,510     

4- Gi¸ vèn hμng b¸n 11 VI.27 14,129,682,387   21,034,256,318   14,129,682,387      21,034,256,318     

5- Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hμng vμ cung cÊp dÞch vô 20 3,708,891,950     5,849,288,192     3,708,891,950        5,849,288,192       

6- Doanh thu ho¹t ®éng tμi chÝnh 21 VI.26 41,504,607          47,690,345          41,504,607             47,690,345            

7- Chi phÝ tμi chÝnh 22 VI.28 471,715,328        1,681,776,890     471,715,328           1,681,776,890       

     Trong ®ã: Chi phÝ l·i vay 23 471,715,328        1,666,217,997     471,715,328           1,666,217,997       

8- Chi phÝ b¸n hμng 24 1,943,601,959     1,943,449,116     1,943,601,959        1,943,449,116       

9- Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 25 755,820,402        619,613,528        755,820,402           619,613,528          

10- Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 30 579,258,868        1,652,139,003     579,258,868           1,652,139,003       

11- Thu nhËp kh¸c 31 10                        -                       10                           -                        

12- Chi phÝ kh¸c 32 -                      30,600                 -                          30,600                   

13- Lîi nhuËn kh¸c 40 10                        (30,600)                10                           (30,600)                 

B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh hîp nhÊt
Quý 1/2012

ChØ tiªu
M·

sè

ThuyÕ

t

minh

Quý 1

N¨m nay N¨m tr−íc

MÉu sè: B 02b-DN

(Ban hμnh theo Q§ sè 1538006/7§-BTC

ngμy 18/04/2007 cña Bé Tμi chÝnh)

Lòy kÕ ®Õn cuèi quý 1

N¨m nay N¨m tr−íc

§¬n vÞ tÝnh: §ång ViÖt nam



1 2 3 4 5 6 7

ChØ tiªu
M·

sè

ThuyÕ

t

minh

Quý 1

N¨m nay N¨m tr−íc

Lòy kÕ ®Õn cuèi quý 1

N¨m nay N¨m tr−íc

14- Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n tr−íc thuÕ TNDN 50 579,258,878        1,652,108,403     579,258,878           1,652,108,403       

15- Chi phÝ thuÕ thu nhËp hiÖn hμnh 51 VI.30 57,758,854          413,027,101        57,758,854             413,027,101          

16- Chi phÝ thuÕ TNDN ho·n l¹i 52 VI.30 -                      -                       -                          -                        

17- Lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 60 521,500,024        1,239,081,302     521,500,024           1,239,081,302       

18- L·i c¬ b¶n trªn cæ phiÕu 70 290                      689                      290                         689                        

Ng-êi lËp biÓu                kÕ to¸n tr-ëng

LËp ngμy 20 th¸ng 04 n¨m 2012

Gi¸m ®èc



01- Tiền: Cuối quý Đầu năm
     - Tiền mặt 838,955,006            1,526,857,846        
     - Tiền gửi ngân hàng 1,648,413,392         3,942,949,445        
     - Tiền đang chuyển -                           -                         

Cộng: 2,487,368,398         5,469,807,291        
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn: Cuối quý Đầu năm
     - Chứng khoán đầu tư ngắn hạn -                           -                         
     - Đầu tư ngắn hạn khác -                           -                         
     - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn khác -                           -                         

Cộng: -                         
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác: Cuối quý Đầu năm
     - Phải thu về cổ phần hóa ################ -                         
     - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia: -                           911,414,288           
     - Phải thu người lao động -                         
     - Phải thu khác 2,120,331,780         436,215,025           

Cộng: 2,120,331,780         1,347,629,313        
04- Hàng tồn kho: Cuối quý Đầu năm
     - Hàng mua đang đi đường -                           -                         
     - Nguyên vật liệu 12,878,805,861       13,425,665,170      
     - Công cụ, dụng cụ 506,145,767            459,750,645           
     - Chi phí SX-KD dở dang 29,468,454,485       29,445,435,970      
     - Thành phẩm 1,905,534,940         6,726,806,367        
     - Hàng hóa 1,538,723,557         1,820,127,429        
     - Hàng gửi bán 136,887,413            1,063,868,986        
     - Hàng hóa kho bảo thuế -                           -                         
     - Hàng hóa bất động sản -                           -                         

Cộng giá gốc hàng tồn kho 46,434,552,023       52,941,654,567      
05- Thuế và các khoản phải thu nhà nước: Cuối quý Đầu năm
     - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa -                           -                         
     - Thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa -                           
     - Thuế xuất, nhập khẩu nộp thừa -                           
     - Các khoản phải thu của nhà nước -                           39,814,648             
     - Các khoản thuế khác phải thu -                           36,195,135             

Cộng -                           76,009,783             
06- Phải thu dài hạn nội bộ: Cuối quý Đầu năm
     - Cho vay dài hạn nội bộ -                           -                         
     - …. -                           -                         
     - Phải thu dài hạn nội bộ khác -                           -                         

Cộng: -                           -                         
07- Phải thu dài hạn khác: Cuối quý Đầu năm
     - Ký quỹ, ký cược dài hạn -                           -                         
     - Các khoản tiền nhận ủy thác -                           -                         

V- Thông tin bổ sung cho các khoản trình bày trong Bảng cân đối kế toán:



     - Cho vay không có lãi -                           -                         
     - Phải thu dài hạn khác 160,456,800            160,456,800           

Cộng: 160,456,800            160,456,800           
11- Chi phí SX-KD dở dang: Cuối quý Đầu năm
     - Công trình Nhà máy Nho Ninh Thuận -                           -                         
     - Xưởng SX hàng nhựa 7,933,773,291         7,699,159,377        
     - 181 Lạc Long Quân 887,191,727            887,191,727           
     - 45 (343) Lạc Long Quân 793,764,937            793,728,937           
     - Công trình 323 Vĩnh Hưng -                           
     - Nhà máy bao bì cartton 229,034,127            228,972,727           

Cộng: 9,843,764,082         9,609,052,768        
13- Đầu tư dài hạn khác: Cuối quý Đầu năm
     - Đầu tư cổ phiếu 1,000,000,000         1,000,000,000        
     - Đầu tư trái phiếu -                           -                         
     - Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu -                           -                         
     - Cho vay dài hạn -                           -                         
     - Đầu tư dài hạn khác -                           -                         

Cộng 1,000,000,000         1,000,000,000        
14- Chi phí trả trước dài hạn: Cuối quý Đầu năm
     - Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ -                           -                         
     - Chi phí thành lập doanh nghiệp -                           -                         
     - Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn -                           -                         
     - Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu
chuẩn ghi nhận TSCĐ

323,124,917            357,124,917           

Cộng: 323,124,917            357,124,917           
15- Vay và nợ ngắn hạn: Cuối quý Đầu năm
     - Vay ngắn hạn 32,818,332,197       36,520,319,789      
     - Nợ dài hạn đến hạn trả -                           1,105,625,000        

Cộng: 32,818,332,197       37,625,944,789      
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước: Cuối quý Đầu năm
     - Thuế GTGT 21,061,968              2,541,647,792        
     - Thuế TTĐB 106,262,145            4,796,272,176        
     - Thuế xuất, nhập khẩu 20,666,583              -                         
     - Thuế thu nhập doanh nghiệp 937,804,033            888,750,036           
     - Thuế thu nhập cá nhân 16,201,755              22,263,847             
     - Thuế tài nguyên -                           -                         
     - Thuế khác 20,400,000              -                         
     - Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác -                           -                         

Cộng: 1,122,396,485         8,248,933,851        
17- Chi phí phải trả: Cuối quý Đầu năm
     - Trích trước lãi vay ngắn hạn -                           101,976,647           
     - Trích trước chi phí vận chuyển -                           
     - Trích trước chi phí di dời giải phóng mặt bằng tại N 350,000,000            350,000,000           
     - Chi phí bán hàng phải trả 765,000,000            -                         



Cộng: 1,115,000,000         451,976,647           
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác: Cuối quý Đầu năm
     - Tài sản thừa chờ giải quyết -                           -                         
     - Kinh phí công đoàn 79,395,425              86,560,061             
     - Bảo hiểm xã hội -                           65,212,389             
     - Bảo hiểm y tế -                           -                         
     - Phải trả về cổ phần hóa -                           911,414,288           
     - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn -                           -                         
     - Doanh thu chưa thực hiện -                           -                         
     - Các khoản phải trả, phải nộp khác 764,242,358            1,460,379,403        

Cộng: 843,637,783            2,523,566,141        
19- Phải trả dài hạn nội bộ: Cuối quý Đầu năm
     - Vay dài hạn nội bộ -                           -                         
     - Phải trả dài hạn nội bộ khác -                           -                         

Cộng: -                           -                         
20- Vay và nợ dài hạn: Cuối quý Đầu năm
     a- Vay dài hạn: 5,775,415,136         6,129,790,136        
          - Vay ngân hàng: 5,775,415,136         6,129,790,136        
          - Vay đối tượng khác: -                           -                         
          - Trái phiếu phát hành: -                           -                         
     b- Nợ dài hạn: -                           -                         
          - Thuê tài chính -                           -                         
          - Nợ dài hạn khác -                           -                         

Cộng: 5,775,415,136         6,129,790,136        
21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập Cuối quý Đầu năm
     a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
     b- Thuế thu nhập hoãn lại
22b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu:
     - Vốn góp của nhà nước 7,200,000,000         7,200,000,000        
     - Vốn góp của đối tượng khác 10,800,000,000       10,800,000,000      
Cộng: 18,000,000,000       18,000,000,000      
     - Số lượng cổ phiếu quỹ 1,180                       1,180                      
22c- Giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân
phối cổ tức, phân chia lợi nhuận:
     - Vốn đầu tư của chủ sở hữu
          + Vốn góp đầu năm 18,000,000,000       18,000,000,000      
          + Vốn góp tăng trong năm
          + Vốn góp giảm trong năm
          + Vốn góp cuối năm 18,000,000,000       18,000,000,000      
     - Cổ tức, lợi nhuận đã chia 1,798,820,000         1,798,820,000        
22d- Cổ tức:
     - Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông
     - Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi
     - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế được ghi nhận



22e- Cổ phiếu:
     - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 1,800,000                1,800,000               
     - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng 1,800,000                1,800,000               
          + Cổ phiếu phổ thông 1,800,000                1,800,000               
          + Cổ phiếu ưu đãi
     - Số lượng cổ phiếu mua lại
          + Cổ phiếu phổ thông 1,180                       1,180                      
          + Cổ phiếu ưu đãi
     - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 1,798,820                1,798,820               
          + Cổ phiếu phổ thông 1,798,820                1,798,820               
          + Cổ phiếu ưu đãi
22f- Các quỹ của doanh nghiệp:
     - Quỹ đầu tư phát triển
     - Quỹ dự trữ tài chính
     - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

Quý 1/2012 Quý 1/2011
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 25,115,880,824        28,884,722,445       

26- Các khoản giảm trừ doanh thu: 7,277,306,487          2,493,214,787         

Trong đó:

     - Chiết khấu thương mại 3,534,619,475          464,341,509           

     - Giảm giá hàng bán -                           -                          

     - Hàng bán bị trả lại 468,695,676             22,715,389             

     - Thuế TTĐB 3,273,991,336          2,006,157,889        

     - Thuế xuất khẩu
27- Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV 17,838,574,337        26,391,507,658       

28- Giá vốn hàng bán: 14,129,682,387        708,635,690            

     - Giá vốn thành phẩm -                            (2,347,858,491)        

     - Giá vốn hàng hóa -                            3,056,494,181         

     - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp -                            -                           

29- Doanh thu hoạt động tài chính 41,504,607               47,690,345              

     - Lãi tiền gửi, tiền cho vay 41,504,607               45,484,168              

     - Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tính phiếu -                            -                           

     - Cổ tức, lợi nhuận được chia -                            -                           

     - Lãi chênh lệch tỷ giá ngoại tệ -                            2,206,177                

     - Doanh thu hoạt động tài chính khác -                            -                           

30- Chi phí tài chính 471,715,328             1,681,776,890         

     - Lãi tiền vay 471,715,328             1,666,217,997         

     - Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm -                            -                           

     - Lỗ chênh lệch tỷ giá -                            15,558,893              

     - …. -                            -                           

VI- Thông tin bổ sung trình bày trong Báo cáo Kết quả HĐKD



     - Chi phí tài chính khác -                            -                           

31- Chi phí thuế thu nhập hiện hành: 57,758,854               54,320,338              
     - Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế
năm hiện hành

57,758,854               54,320,338              

     - Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước -                            

33- Chi phí SXKD theo yếu tố: 15,193,172,714        9,690,183,828         

     - Chi phí nguyên, vật liệu 11,733,989,789        5,834,800,058         

     - Chi phí nhân công 1,400,879,957          1,915,272,093         

     - Chi phí KH TSCĐ 717,472,679             876,119,701            

     - Chi phí dịch vụ mua ngoài 1,011,967,273          557,861,126            

     - Chi phí bằng tiền khác 328,863,016             506,130,850            

       NGƯỜI LẬP                               KẾ TOÁN TRƯỞNG GIÁM ĐỐC



STT ChØ tiªu §VT Kú tr−íc Kú b¸o c¸o

1 C¬ cÊu tμi s¶n

 - Tμi s¶n dμi h¹n/Tæng tμi s¶n % 23% 25%

 - Tμi s¶n ng¾n h¹n/Tæng tμi s¶n % 77% 75%

2 C¬ cÊu nguån vèn

 - Nî ph¶i tr¶/Tæng nguån vèn % 64% 59%

 - Nguån vèn Chñ së h÷u/Tæng nguån vèn % 36% 41%

3 Kh¶ n¨ng thanh to¸n

 - Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh LÇn 0.34             0.35            

 - Kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hμnh LÇn 1.36             1.46            

4 TØ suÊt lîi nhuËn

 - TØ suÊt lîi nhuËn tr−íc thuÕ/Tæng tμi s¶n % 1.79% 0.71%

 - TØ suÊt lîi nhuËn sau thuÕ/Doanh thu thuÇn % 4.61% 2.92%

 - TØ suÊt lîi nhuËn sau thuÕ/Nguån vèn chñ së h÷u % 3.70% 1.54%

C¸c chØ tiªu tµi chÝnh c¬ b¶n

Hμ Néi ngμy 20 th¸ng 04 n¨m 2012

Gi¸m §èc C«ng Ty


