
Chỉ tiêu Mã Thuyết 31/03/2012 01/01/2012
chỉ tiêu minh

TÀI SẢN 0

A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 42,158,122,618 47,612,901,562

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1 5,422,206,629 9,580,134,009

1. Tiền 111 2,373,806,629 2,031,734,009

2. Các khoản tương đương tiền 112 3,048,400,000 7,548,400,000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 11 0 0

1. Đầu tư ngắn hạn 121 0 0

2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 0 0

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 2 7,388,822,920 6,211,213,558

1. Phải thu khách hàng 131 3,705,253,671 4,265,173,972

2. Trả trước cho người bán 132 2,165,091,330 732,826,234

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 0 0

4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 0 0

5. Các khoản phải thu khác 135 2,629,234,977 2,567,138,716

6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 -1,110,757,058 -1,353,925,364

IV. Hàng tồn kho 140 3 28,949,179,712 31,002,905,951

1. Hàng tồn kho 141 29,866,424,024 32,029,096,102

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 -917,244,312 -1,026,190,151

V.Tài sản ngắn hạn khác 150 4 397,913,357 818,648,044

1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 0 0

2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 197,297,028 517,147,807

3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 0 0

4. Tài sản ngắn hạn khác 158 200,616,329 301,500,237

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 39,728,387,622 39,563,340,503

I. Các khoản phải thu dài hạn 210 5 0 0

1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 0 0

2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 0 0

3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 0 0

4. Phải thu dài hạn khác 218 0 0

5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 0 0

II.Tài sản cố định 220 31,214,601,032 30,414,553,913

1. Tài sản cố định hữu hình 221 6 29,292,588,115 29,762,602,198

    - Nguyên giá 222 73,343,411,177 73,343,411,177

    - Giá tr ị hao mòn lũy kế 223 -44,050,823,062 -43,580,808,979

2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 7 0 0

    - Nguyên giá 225 0 0

    - Giá tr ị hao mòn lũy kế 226 0 0

3. Tài sản cố định vô hình 227 8 482,590,415 490,250,579
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Chỉ tiêu Mã Thuyết 31/03/2012 01/01/2012
chỉ tiêu minh

    - Nguyên giá 228 684,909,514 684,909,514

    - Giá tr ị hao mòn lũy kế 229 -202,319,099 -194,658,935

4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 9 1,439,422,502 161,701,136

III. Bất động sản đầu tư 240 10 0 0

    - Nguyên giá 241 0 0

    - Giá tr ị hao mòn lũy kế 242 0 0

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 11 8,513,786,590 9,148,786,590

1. Đầu tư vào công ty con 251 0 0

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 0 0

3. Đầu tư dài hạn khác 258 8,513,786,590 9,148,786,590

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 0 0

V. Tài sản dài hạn khác 260 0 0

1. Chi phí trả trước dài hạn 261 0 0

2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 12 0 0

3. Tài sản dài hạn khác 268 13 0 0

VI. Lợi thế thương mại 269 0 0

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 81,886,510,240 87,176,242,065

NGUỒN VỐN 0 0

A. NỢ PHẢI TRẢ 300 32,142,590,996 32,756,901,394

I. Nợ ngắn hạn 310 31,384,526,268 31,994,466,501

1. Vay và nợ ngắn hạn 311 14 11,728,610,165 6,888,610,165

2. Phải trả người bán 312 15 610,286,786 5,416,818,979

3. Người mua trả tiền trước 313 15 92,683,099 371,685,090

4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 314 16 3,818,907,735 3,424,827,312

5. Phải trả người lao động 315 3,898,568,990 7,404,582,282

6. Chi phí phải trả 316 17 916,731,450 994,986,950

7. Phải trả nội bộ 317 0 0

8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 0 0

9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 18 8,508,898,743 5,029,562,487

10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 0 0

11. Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 21 1,809,839,300 2,463,393,236

II. Nợ dài hạn 330 758,064,728 762,434,893

1. Phải trả dài hạn người bán 331 0 0

2. Phải trả dài hạn nội bộ 332 19 0 0

3. Phải trả dài hạn khác 333 0 0

4. Vay và nợ dài hạn 334 20 720,706,482 720,706,482

5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 13 0 0

6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 17 37,358,246 41,728,411

7. Dự phòng phải trả dài hạn 337 0 0

8. Doanh thu chưa thực hiện 338 0 0

9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 339 0 0

B.VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 49,743,919,244 54,419,340,671

I. Vốn chủ sở hữu 410 21 49,743,919,244 54,419,340,671

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 21 20,002,050,000 20,002,050,000
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chỉ tiêu minh

2. Thặng dư vốn cổ phần 412 21 1,593,954,840 1,593,954,840

3. Vốn khác của chủ sở hữu 413 21 17,282,470,374 1,290,450,000

4. Cổ phiếu quỹ 414 -2,050,000 -2,050,000

5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 0 0

6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 0 0

7. Quỹ đầu tư phát triển 417 21 9,007,362,432 18,443,995,581

8. Quỹ dự phòng tài chính 418 21 1,394,426,513 783,160,000

9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 21 0 0

10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 28 465,705,085 12,307,780,250

11. Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 0 0

12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 422 0 0

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 0 0

1. Nguồn kinh phí 432 22 0 0

2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433 0 0

C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 439 0 0

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 81,886,510,240 87,176,242,065

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG ĐVT 0 0

1. Tài sản thuê ngoài VNĐ 0 0

2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công VNĐ 0 14,840,000

3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược VNĐ 0 0

4. Nợ khó đòi đã xử lý VNĐ 525,469,574 282,301,268

5. Ngoại tệ các loại USD 85,000 85,000

6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án VNĐ 0 0

Từ Sơn, ngày 20 tháng 04 năm 2012
                  Lập biểu                                    Kế toán tr ưởng                                  Giám đốc

            Nguyễn Thị Ngà                                Tr ần Hoàng Anh

3



Mẫu số B02a-DN

Chỉ tiêu Mã Thuyết Quí 1 Quí 1 Luỹ kế Luỹ kế 
chỉ tiêu minh Năm 2012 Năm 2011 năm 2012 năm 2011

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 24 9,738,247,776 19,645,500,515 9,738,247,776 19,645,500,515
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 0 0 0 0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 10 9,738,247,776 19,645,500,515 9,738,247,776 19,645,500,515
4. Giá vốn hàng bán 11 25 6,798,861,615 13,922,579,234 6,798,861,615 13,922,579,234
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 20 2,939,386,161 5,722,921,281 2,939,386,161 5,722,921,281
6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 24.2 425,352,147 536,666,989 425,352,147 536,666,989
7. Chi phí tài chính 22 26 420,455,064 792,660,777 420,455,064 792,660,777
  - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 26 420,455,064 240,805,196 420,455,064 240,805,196
8. Chi phí bán hàng 24 470,591,551 682,213,369 470,591,551 682,213,369
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 1,984,064,249 1,298,094,242 1,984,064,249 1,298,094,242
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)} 30 489,627,444 3,486,619,882 489,627,444 3,486,619,882
11. Thu nhập khác 31 21,379,336 23,475,146 21,379,336 23,475,146
12. Chi phí khác 32 0 0 0 0
13. Lợi nhuận khác(40=31-32) 40 21,379,336 23,475,146 21,379,336 23,475,146
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh 45 0 0 0 0
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 50 511,006,780 3,510,095,028 511,006,780 3,510,095,028
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 28 127,751,695 877,523,757 127,751,695 877,523,757
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 28 0 0 0 0
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 60 383,255,085 2,632,571,271 383,255,085 2,632,571,271
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số 61 0 0 0 0
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 62 0 0 0 0
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 70 192 2,040 192 2,040

Từ Sơn, ngày 20 tháng 04 năm 2012
                                                 L ập biểu                                                                        Kế toán tr ưởng                                         Giám đốc

                                          Nguy ễn Thị Ngà                                                                     Tr ần Hoàng Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TỪ SƠN

Địa chỉ: Phường Đình Bảng-TX Từ Sơn-Tỉnh Bắc Ninh

Tel: 0241 3831496       Fax: 0241 3831210

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm tài chính 2012

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH



Chỉ tiêu Mã Thuyết Từ 01/01/2012 Từ 01/01/2011

chỉ tiêu minh đến 31/03/2012 đến 31/03/2011

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 511,006,780 3,510,095,028

1. Lợi nhuận trước thuế 01 511,006,780 3,510,095,028

2. Điều chỉnh cho các khoản 146,400,139 1,063,844,932

- Khấu hao TSCĐ 02 477,674,247 820,396,780

- Các khoản dự phòng 03 -326,377,025 0

- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 04 0 551,855,581

- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 -425,352,147 -549,213,206

- Chi phí lãi vay 06 420,455,064 240,805,777

3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn  lưu động 08 657,406,919 4,573,939,960

- Tăng, giảm các khoản phải thu 09 -833,557,148 -1,418,473,061

- Tăng, giảm hàng tồn kho 10 2,162,672,078 866,967,629

#NAME? 11 -8,994,275,701 -3,966,087,873

- Tăng, giảm chi phí trả trước 12 52,258,000

- Tiền lãi vay đã trả 13 -420,455,064 -240,805,777

- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14 -574,647,476

- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15 21,379,336 40,000,000

- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 16 -1,434,391,720 -1,460,273,746

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 -8,841,221,300 -2,127,122,344

Theo phương pháp gián tiếp
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Từ 01/01/2012 đến 31/03/2012

Mẫu số B03-DN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TỪ SƠN
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Chỉ tiêu Mã Thuyết Từ 01/01/2012 Từ 01/01/2011

chỉ tiêu minh đến 31/03/2012 đến 31/03/2011

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 0 0

1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 21 -217,058,227 -1,601,542,807

2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 22 0

3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23 -1,000,000,000 -650,000,000

4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24 635,000,000 524,913,450

5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 0

6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 0

7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 425,352,147 592,339,071

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 -156,706,080 -1,134,290,286

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính 0 0

1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31 0 0

2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 32 0

3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 6,570,000,000 231,996,846

4.Tiền chi trả nợ gốc vay 34 -1,730,000,000 -1,260,000,000

5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35 0

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 0 0

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 4,840,000,000 -1,028,003,154

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50 -4,157,927,380 -4,289,415,784

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 9,580,134,009 18,037,042,161

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 0

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70 31 5,422,206,629 13,747,626,377

Từ Sơn, ngày 20 tháng 04 năm 2012
                  Lập biểu                                    Kế toán tr ường                                      Giám đốc
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Chỉ tiêu Mã Thuyết Từ 01/01/2012 Từ 01/01/2011

chỉ tiêu minh đến 31/03/2012 đến 31/03/2011

            Nguyễn Thị Ngà                                Tr ần Hoàng Anh
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Mẫu số B09-DN
§Þa chØ: Ph−êng §×nh B¶ng-TX Tõ S¬n-TØnh B¾c Ninh

§T: 02413 831496                    Fax: 02413 831 210

I.ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP:
1-Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
2-Lĩnh vực kinh doanh: 
3-Ngành nghề kinh doanh: sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét nung

II.NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN:
1-Niên độ kế toán (bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12)
2-Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VN đồng

III.CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG:
1-Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ ban hành theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006
2-Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung

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 gồm:

-Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền:

-Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán:

2-Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho:

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2012 đến 31/03/2012

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TỪ SƠN

2-Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho:

-Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho:

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

-Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên

-Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

3-Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác:

-Nguyên tắc ghi nhận:

-Lập dự phòng phải thu khó đòi:

4-Nguyên tắc xác định các khoản phải thu, phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng:

-Nguyên tắc xác định khoản phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng:

-Nguyên tắc xác định khoản phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng:

5-Ghi nhận và khấu hao TSCĐ:

-Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình:

-Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình: đường thẳng

6-Hợp đồng thuê tài chính:

-Nguyên tắc ghi nhận nguyên giá TSCĐ thuê TC:

-Nguyên tắc và Phương pháp khấu háo TSCĐ thuê TC:

7-Ghi nhận và khấu háo bất động sản đầu tư:

Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư:-Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư:



-Nguyên tắc và phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư:

8-Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí đi vay và các khoản chi phí khác:

-Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí đi vay:

-Tỷ lệ vốn hoá chi phí đi vay được sử dụng đề xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ:

-Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí khác:

+Chi phí trả trước:

+Chi phí khác:

-Phương pháp phân bổ chi phí trả trước:

-Phương pháp phân bổ lợi thế thương mại:

9-Nguyên tắc kế toán chi phí nghiên cứu và triển khai:

10-Kế toán các khoản đầu tư tài chính:

-Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết:

-Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn: 

-Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn khác:

-Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn:

11-Kế toán các hoạt động liên doanh:

-Nguyên tắc kế toán hoạt động liên doanh dưới hình thức:

12-Ghi nhận các khoản phải trả thương mại và phải trả khác:12-Ghi nhận các khoản phải trả thương mại và phải trả khác:

13-Ghi nhận chi phí phải trả, trích trước chi phí sửa chữa lớn, chi phí bảo hành SP, trích quĩ TCMVL:

14-Ghi nhận các khoản chi phí trả trước, dự phòng:

15-Ghi nhận các trái phiếu có thể chuyển đổi:

16-Nguyên tắc chuyển đổi ngoại tệ và các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái:

17-Nguồn vốn chủ sở hữu:

+Ghi nhận và trình bày cổ phiếu mua lại:

+Ghi nhận cổ tức:

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

18-Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:

+Nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng:

+Nguyên tắc ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ:

+Nguyên tắc ghi nhận doanh thu hoạt động TC:

19-Nguyên tắc ghi nhận doanh thu, chi phí hợp đồng xây dựng:

+Nguyên tắc ghi nhận doanh thu hợp đồng XD:

+Nguyên tắc ghi nhận chi phí hợp đồng XD:



VI.THÔNG TIN BỔ XUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 
VÀ BÁO CÁO KQ HOẠT ĐỘNG KD

1-Tiền và các khoản tương đương tiền: 31/03/2012 01/01/2012

+Tiền mặt 455,077,425 200,658,636

+Tiền gửi Ngân hàng 148,349,204 60,695,373

+Tiền mặt ngoại tệ 1,770,380,000 1,770,380,000

+Kỳ phiếu ngân hàng
+Tín phiếu kho bạc
+Các khoản tương đương tiền khác 3,048,400,000 7,548,400,000

Cộng 5,422,206,629 9,580,134,009

2-Các khoản phải thu ngắn hạn 31/03/2012 01/01/2012

+Phải thu khách hàng 3,705,253,671 4,265,173,972

+Trả trước cho người bán: 2,165,091,330 732,826,234

+Phải thu nội bộ:
+Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD
+Các khoản phải thu khác: 2,629,234,977 2,567,138,716

       Tạm ứng: 0 0

       Ký quỹ, ký cược ngắn hạn: 0 0

       Phải thu khác: 2,629,234,977 2,567,138,716

+Dự phòng phải thu khó đòi: -1,110,757,058 -1,353,925,364

Giá trị thuần của phải thu thương mại và phải thu khác 7,388,822,920 6,211,213,558

3-Hàng tồn kho 31/03/2012 01/01/2012

+Hàng mua đang đi trên đường 0 0

+Nguyên liệu, vật liệu 11,565,565,397 13,054,344,696

+Công cụ, dụng cụ 445,734,178 450,871,810

+Chi phí SXKD dở dang 947,283,751 1,216,845,802

+ Thành phẩm 16,907,840,698 17,307,033,794

+Hàng hoá:+Hàng hoá:
+Hàng gửi bán:
Giá gốc hàng tồn kho: 29,866,424,024 32,029,096,102

+Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: -917,244,312 -1,026,190,151

Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho: 28,949,179,712 33,055,286,253

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

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

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

4-Các khoản thuế phải thu: 31/03/2012 01/01/2012

+Thuế GTGT còn được khấu trừ 197,297,028 517,147,807

+Các khoản thuế nộp thừa cho Nhà nước: 0

Cộng 197,297,028 517,147,807

5-Các khoản phải thu dài hạn 31/03/2012 01/01/2012

+Phải thu dài hạn khách hàng:
+Phải thu nội bộ dài hạn:
        Vốn kinh doanh ở các đơn vị thực tập
         Cho vay nội bộ
         Phải thu nội bộ khác
+Phải thu dài hạn khác

Cộng 0 0

+Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
Giá trị thuần của các khoản phải thu dài hạn: 0 0



9-Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 31/03/2012 01/01/2012

+Chi phí XDCB dở dang 1,439,422,502 161,701,136

Trong đó: những công trình lớn:
      *Công trình: Nhà máy vật liệu không nung 161,701,136 161,701,136

      *Công trình: Nhà lò, hàn kệ NM Từ Sơn 416,749,503

      *Công trình: Hệ thống xử lý khí thải, xe goòng 266,658,939

      *Công trình khác: SCL các hạng mục 594,312,924

10-Tăng, giảm bất động sản đầu tư
Khoản mục Số đầu Tăng trong Giảm trong

01/01/2012 năm năm
1-Nguyên giá bất động sản đầu tư 0 0 0 0

-Quyền sử dụng đất
-Nhà 0 0 0

-Nhà và quyền sử dụng đất

2-Giá trị hao mòn luỹ kế: 0 0 0 0

-Quyền sử dụng đất
-Nhà 0 0 0 0

-Nhà và quyền sử dụng đất

3-Giá trị còn lại của BĐS đầu tư 0 0 0

-Quyền sử dụng đất
-Nhà 0 0 0

-Nhà và quyền sử dụng đất
*ThuyÕt minh sè liÖu vμ gi¶i tr×nh kh¸c theo yªu cÇu cña ChuÈn mùc kÕ to¸n sè 05"BÊt ®éng s¶n ®Çu t−"

11-Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn 31/03/2012 01/01/2012

11.1 Đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0

-Đầu tư chứng khoán ngắn hạn: 0

+Chứng khoán ngắn hạn là tương đương tiền

31/03/2012

      +Chứng khoán ngắn hạn là tương đương tiền
      +Chứng khoán đầu tư ngắn hạn  khác
      +Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn
-Đầu tư ngắn hạn khác 0

       Giá trị thuần của đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0

11.2-Đầu tư tài chính dài hạn: 31/03/2012 01/01/2012

-Đầu tư vào Công ty con
-Đầu tư vào công ty liên kết
-Đầu tư vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát
-Đầu tư dài hạn khác: 8,513,786,590 9,148,786,590

      +Đầu tư chứng khoán dài hạn (TP chính phủ) 147,000,000 147,000,000

      +Cho vay dài hạn 4,466,786,590 5,101,786,590

      +Đầu tư dài hạn khác 3,900,000,000 3,900,000,000

-Dự phòng giảm giá Chứng khoán đầu tư dài hạn 0 0

       Giá trị thuần của đầu tư tài chính dài hạn 8,513,786,590 9,148,786,590

*Danh s¸ch c¸c c«ng ty con, c«ng ty liªn kÕt, liªn doanh quan träng

12-Chi phí trả trước dài hạn 31/03/2012 01/01/2012

-Số dư đầu năm 0 0

-Tăng trong năm 0

-Đã kết chuyển vào chi phí SXKD trong năm 0

-Giảm khác
Số dư cuối năm 0 0

13-Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập phải trả 0 0



21.3-Các giao dịch về vốn các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận
-Vốn đầu tư của chủ sở hữu 20,002,050,000

+Vốn góp đầu năm 20,002,050,000

+Vốn góp tăng trong năm
+Vốn góp giảm trong năm  
+Vốn góp cuối năm 20,002,050,000

-Cổ tức, lợi nhuận đã chia 4,000,410,000

21.4-Cổ tức 31/03/2012 01/01/2012

-Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán 4,000,410,000 0

      +Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường 4,000,410,000 0

      +Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi
-Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi luỹ kế chưa đươc ghi nhận

21.5-Cổ phiếu 31/03/2012 01/01/2012

-Số lượng cổ phiếu được phép phát hành 2,000,205 2,000,205

-Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ 2,000,205

      +Cổ phiếu thường 2,000,205 2,000,205

      +Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng cổ phiếu được mua lại 205 205

      +Cổ phiếu thường 205 205

      +Cổ phiếu ưu đãi
-Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 2,000,000 2,000,000

      +Cổ phiếu thường 2,000,000 2,000,000

      +Cổ phiếu ưu đãi
*MÖnh gi¸ cæ phiÕu: 10.000® 10.000®

21.6-Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
-Quỹ hỗ trợ và sắp xếp cổ phần hoá DN:

21.7-Mục đích trích lập Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ dự phòng tài chính và quỹ khác thuộc vốn CSH
21.8-Thu nhập, chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực KT

22-Nguồn kinh phí N¨m 2012 N¨m 2011

N ồ ki h hí đ ấ t ă-Nguồn kinh phí được cấp trong năm
-Chi sự nghiệp
-Nguồn kinh phí còn lại cuối lỳ

23-Tài sản thuê ngoài 31/03/2012 01/01/2012

23.1-Giá trị tài sản thuê ngoài
-TSCĐ thuê ngoài
-TS khác thuê ngoài

23.2-Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của Hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không huỷ ngang theo các thời hạn
-Đến 1 năm
-Từ 1~ 5 năm
-Trên 5 năm

24-Doanh thu QuÝ I - 2012 QuÝ I - 2011

24.1-Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
-Tổng doanh thu 9,738,247,776 19,645,500,515

      +Doanh thu bán hàng 9,738,247,776 19,645,500,515

                Doanh thu bán sản phẩm (bán ra ngoài) 9,738,247,776 19,645,500,515

                Doanh thu bán hàng hoá ( bán ra ngoài) 0

                Doanh thu bán nội bộ
      +Doanh thu cung cấp dịch vụ 0 0

                Doanh thu cung cấp cho bên ngoài 0 0

                Doanh thu cung cấp nội bộ
-Các khoản giảm trừ doanh thu: 0 0

      +Chiết khấu thương mại 0

      +Giảm giá hàng bán 0

      +Hàng bán bị trả lại 0

      +Thuế GTGT phải nộp 0

      +Thuế tiêu thụ đặc biệt 0

      +Thuế xuất khẩu 0

-Doanh thu thuần 9,738,247,776 19,645,500,515Doanh thu thuần 9,738,247,776 19,645,500,515

      +Doanh thu thuần bán hàng (bán ra ngoài) 9,738,247,776 19,645,500,515



      +Doanh thu thuần bán hàng hoá (bán ra ngoài) 0 0

      +Doanh thu thuần cung cấp dịc vụ (bán ra ngoài) 0 0

      +Doanh thu nội bộ 0 0

24.2-Doanh thu hoạt động tài chính 425,352,147 536,666,989

-Lãi tiền gửi, tiền cho vay 425,352,147 536,666,989

-Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu 0

-Cổ tức, lợi nhuận được chia 0

-Lãi bán ngoại tệ 0

-Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện 0

-Lãi bán hàng trả chậm 0

-Doanh thu hoạt động tài chính khác 0

Cộng 425,352,147 536,666,989

24.3-Doanh thu hợp đồng xây dựng
-Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ
-Tổng số doanh thu luỹ kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập BC tài chính
-Số tiền còn phải trả cho khách hàng liên quan đến hợp đồng xây dựng
-Số tiền còn phải thu của khách hàng liên quan đến hợp đồng XD

25-Giá vốn hàng bán QuÝ I - 2012 QuÝ I - 2011

-Giá vốn của thành phẩm (bán ra ngoài) 6,798,861,615 13,922,579,234

-Giá vốn bán hàng hoá (bán ra ngoài) 0 0

-Giá vốn cung cấp dịch vụ (bán ra ngoài) 0 0

-Giá vốn nội bộ 0 0

Cộng 6,798,861,615 13,922,579,234

26-Chi phí tài chính QuÝ I - 2012 QuÝ I - 2011

-Lãi vay 420,455,064 240,805,196

-Chi thuê tài chính, thuê tài sản
-Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn
-Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện 551,855,581

-Chi phí hoạt động tài chính khác-Chi phí hoạt động tài chính khác
Cộng 420,455,064 792,660,777

27-Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố QuÝ I - 2012 QuÝ I - 2011

27.1-Chi phí nguyên liệu, vật liệu 3,039,413,287 5,174,979,705

27.2-Chi phí nhân công 3,101,674,441 6,240,690,746

27.3-Chi phí khấu hao TSCĐ 477,674,247 815,350,327

27.4-Chi phí dịch vụ mua ngoài 540,862,427 725,041,406

27.5-Chi phí khác bằng tiền 1,209,347,892 1,121,790,098

Cộng 8,368,972,294 14,077,852,282

28-Thuế thu nhập DN phải nộp và Lợi nhuận sau thuế trong kỳ
QuÝ I - 2012 QuÝ I - 2011

-Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 511,006,780 3,510,095,028

-Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để 0 0

 xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN
      +Các điều chỉnh tăng
      +Các điều chỉnh giảm
-Tổng thu nhập chịu thuế 511,006,780 3,510,095,028

-Thuế TNDN phải nộp (25% LNTT) 127,751,695 877,523,757

-Thuế TNDN được miễn giảm 0

-Thuế TNDN còn phải nộp 127,751,695

-Lợi nhuận sau thuế TNDN 383,255,085 2,632,571,271

29-Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ
29.1-Các giao dịch không bằng tiền:

-Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê TC
-Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu
-Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu

29.2-Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo
-Tổng giá trị mua hoặc thanh lý:
-Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền-Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền



-Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoăc
thanh lý
-Phần giá trị tài sản và công nợ không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn  
 vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ
      +Đầu tư tài chính ngắn hạn
      +Các khoản phải thu
      +Hàng tồn kho
      +Tài sản cố định
      +Đầu tư tài chính dài hạn
      +Nợ ngắn hạn
      +Nợ dài hạn

29.3-Các khoản tiền và tương đươn tiền doanh nghiệp nắm giữ nhưng không sử dụng:
-Các khoản tiền nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn, dài hạn
-Kinh phí dự án

VII-NHỮNG THÔNG TIN KHÁC
1-Những khoản nợ ngẫu nhiên, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
2-Thông tin so sánh (những thay đổi thông tin năm trước)
3-Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát thực trạng tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp

Chỉ tiêu ĐVT
1 2

1-Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn
1.1-Bố trí cơ cấu tài sản
      -Tài sản cố định/Tổng tài sản % 38.12 27.23

      -Tài sản lưu động/Tổng tài sản % 51.45 62.11

1.2-Bố trí cơ cấu nguồn vốn:
     -Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 39.25 48.68

     -Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % 60.75 51.32

2-Khả năng thanh toán
2.1-Khả năng thanh toán hiện hành lần 2.55 2.05

2 2-Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn lần 1 34 1 37

4

Quí I - Năm 2012 Quí I - Năm 2011
3

2.2-Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn lần 1.34 1.37

2.3-Khả năng thanh toán nhanh lần 0.17 0.41

2.4-Khả năng thanh toán nợ dài hạn lần 41.18 7.87

3-Tỷ suất sinh lời
3.1-Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu
      -Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu % 5.25 17.87

      -Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu % 5.25 13.40

3.2-Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản
      -Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản % 0.62 4.77

      -Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản % 0.47 3.58

3.3-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn chủ s % 1.92 6.98

NGƯỜI LẬP BIỂU                                   KẾ TOÁN TRƯỞNG                           GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Trần Hoàng Anh

Từ Sơn, ngày 20 tháng 04 năm 2012



14-C¸c kho¶n vay vμ nî ng¾n h¹n 31/03/2012 01/01/2012

-Vay ng¾n h¹n 5,447,684,000 5,447,684,000

-Vay dμi h¹n ®Õn h¹n tr¶ 1,440,926,165 1,440,926,165

-Nî thuª TC ®Õn h¹n tr¶ 0 0

-Tr¸i phiÕu ph¸t hμnh ®Õn h¹n tr¶ 0 0

Céng 6,888,610,165 6,888,610,165

15-Ph¶i tr¶ ng−êi b¸n vμ ng−êi mua tr¶ tiÒn tr−íc 31/03/2012 01/01/2012

-Ph¶i tr¶ ng−êi b¸n 610,286,786 5,416,818,979

-Ng−êi mua tr¶ tiÒn tr−íc 92,683,099 371,685,090

Céng 702,969,885 5,788,504,069

16-ThuÕ vμ c¸c kho¶n ph¶i nép nhμ n−íc Sè d− Sè d− cuèi

16.1-ThuÕ ph¶i nép nhμ n−íc 01/01/2012 Sè ph¶i tr¶ Sè ®· tr¶ 31/03/2012

-ThuÕ GTGT 20,476,732 321,505,455 174,767,567 167,214,620

-ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt 0 0

-ThuÕ xuÊt, nhËp khÈu 0 0 0 0

-ThuÕ TNDN 3,404,350,580 127,751,695 0 3,532,102,275

-ThuÕ tμi nguyªn 0 0

-ThuÕ nhμ ®Êt 0 0

-TiÒn thuª ®Êt 0 119,590,840 0 119,590,840

-C¸c lo¹i thuÕ kh¸c 0 5,000,000 5,000,000 0

Céng 3,424,827,312 573,847,990 179,767,567 3,818,907,735

16.2-C¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c

-C¸c kho¶n phÝ, lÖ phÝ

-C¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c

Céng 0 0 0 0

Tæng céng 3,424,827,312 573,847,990 179,767,567 3,818,907,735

17-Chi phÝ ph¶i tr¶ 31/03/2012 01/01/2012

-Chi phÝ ph¶i tr¶: vËn chuyÓn 916,731,450 982,143,153

-Quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lμm 37,358,246 41,728,411

L·i h¶i ¶ 41 869 766

Ph¸t sinh trong n¨m

- L·i vay ph¶i tr¶ 41,869,766

Céng 954,089,696 1,023,871,564

18-C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c Sè d− Sè d− cuèi

31/03/2012 Sè ph¶i tr¶ Sè ®· tr¶ 01/01/2012

-Tμi s¶n thõa chê xö lý 0 0 0

-B¶o hiÓm y tÕ 0 0

-B¶o hiÓm x· héi 210,187,261 789,202,432 697,043,292 302,346,401

-Kinh phÝ c«ng ®oμn 179,159,058 48,780,686 50,000,000 177,939,744

-B¶o hiÓm thÊt nghiÖp 0 57,543,708 57,543,708 0

-Doanh thu ch−a thùc hiÖn 0 0

-Quü qu¶n lý cña cÊp trªn 0 0

-Cæ tøc ph¶i tr¶ 8,188,100 4,000,410,000 0 4,008,598,100

-C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c 4,603,002,099 630,789,429 1,213,777,030 4,020,014,498

Céng 5,000,536,518 5,526,726,255 2,018,364,030 8,508,898,743

19-Ph¶i tr¶ dμi h¹n néi bé 31/03/2012 01/01/2012
-Ph¶i tr¶ dμi h¹n néi bé vÒ cÊp vèn
-Vay dμi h¹n néi bé
-Ph¶i tr¶ dμi h¹n néi bé kh¸c

Céng 0 0

20-C¸c kho¶n vay vμ nî dμi h¹n 31/03/2012 01/01/2012

20.1-Vay dμi h¹n

-Vay ng©n hμng 720,706,482 720,706,482

-Vay ®èi t−îng kh¸c

Céng 720,706,482 720,706,482
20.2-Nî dμi h¹n

-Thuª tμi chÝnh 0 0
-Tr¸i phiÕu ph¸t hμnh
-Nî dμi h¹n kh¸c

Céng 0 0

Tæng céng 720,706,482 720,706,482

*Gi¸ trÞ tr¸i phiÕu cã thÓ chuyÓn ®æi

Ph¸t sinh trong n¨m

Gi¸ trÞ tr¸i phiÕu cã thÓ chuyÓn ®æi

*Thêi h¹n thanh to¸n tr¸i phiÕu



6-T¨ng, gi¶m tμi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh

M¸y mãc Ph−¬ng tiÖn ThiÕt bÞ TSC§ Tæng

Kho¶n môc Nhμ cöa thiÕt bÞ vËn t¶i dông cô kh¸c céng

truyÒn dÉn qu¶n lý

1-Nguyªn gi¸ TSC§ h÷u h×nh

-Sè d− ®Çu n¨m: 32,264,861,829 37,243,428,413 3,661,780,026 125,840,909 47,500,000 73,343,411,177

-T¨ng trong n¨m: 0 0 0 0 0 0

       +Mua trong n¨m: 0

       +§Çu t− XDCB hoμn thμnh 0

-Gi¶m trong n¨m 0

-Sè d− cuèi n¨m: 32,264,861,829 37,243,428,413 3,661,780,026 125,840,909 47,500,000 73,343,411,177

2-Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ

-Sè d− ®Çu n¨m: 14,961,178,720 27,101,935,506 1,446,849,941 54,907,312 15,937,500 43,580,808,979

-T¨ng trong n¨m: 299,689,665 23,777,061 138,346,893 5,809,839 2,390,625 470,014,083

      +KhÊu hao trong n¨m 299,689,665 23,777,061 138,346,893 5,809,839 2,390,625 470,014,083

      +T¨ng do nhËn bμn giao 0

      +Do kiÓm kª 0

      +Do lu©n chuyÓn nhãm 0

      +T¨ng do s¸p nhËp 0

      +T¨ng do ®¸nh gi¸ l¹i 0

      +T¨ng kh¸c 0

-Gi¶m trong n¨m: 0 0 0 0 0 0

      +ChuyÓn sang bÊt ®éng s¶n ®Çu t− 0

      +ChuyÓn sang C«ng ty CP 0

      +Thanh lý, nh−îng b¸n 0

      +§iÒu ®éng tμi s¶n 0

      +Gi¶m do bμn giao 0

      +ChuyÓn thμnh c«ng cô dông cô 0

      +Do lu©n chuyÓn nhãm 0

      +Gi¶m do ®¸nh gi¸ l¹i 0

      +Kh«ng cÇn dïng, chê thanh lý 0

      +Gi¶m kh¸c 0

-Sè d− cuèi n¨m: 15,260,868,385 27,125,712,567 1,585,196,834 60,717,151 18,328,125 44,050,823,062

3-Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ h÷u h×nh 0

      +T¹i ngμy ®Çu n¨m 17,303,683,109 10,141,492,907 2,214,930,085 70,933,597 31,562,500 29,762,602,198

      +T¹i ngμy cuèi n¨m 17,003,993,444 10,117,715,846 2,076,583,192 65,123,758 29,171,875 29,292,588,115

*Gi¸ trÞ cßn l¹i cuèi n¨m cña TSC§ h÷u h×nh ®· dïng ®Ó 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



20.3-C¸c kho¶n nî thuª  TC
Kú nμy Kú tr−íc

DiÔn gi¶i Tæng kho¶n Tr¶ tiÒn Tr¶ nî Tæng kho¶n Tr¶ tiÒn Tr¶ nî 
thanh to¸n l·i thuª gèc thanh to¸n l·i thuª gèc

thuª TC thuª TC

-D−íi 1n¨m

-Tõ 1~5 n¨

-Trªn 5 n¨m

21-Vèn chñ së h÷u

21.1-B¶ng ®èi chiÕu biÕn ®éng cña Vèn chñ së h÷u

DiÔn gi¶i Vèn ThÆng d− Cæ phiÕu Chªnh lÖch Vèn kh¸c cña Quü ®Çu Quü dù Quü kh¸c Lîi nhuËn

gãp vèn cæ ng©n quü ®¸nh chñ së h÷u t− ph¸t phßng TC thuéc vèn sau thuÕ

phÇn gi¸ l¹i TS triÓn CSH (KT-PL) ch−a PP

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1-Sè d− ®Çu

n¨m tr−íc 12,904,550,000 1,593,954,840

-T¨ng vèn trong 7,097,500,000

 n¨m tr−íc

-Lîi nhuËn t¨ng 

trong n¨m tr−íc

-Chia cæ tøc

2-Sè d− cuèi n¨m

tr−íc 20,002,050,000 1,593,954,840 0 0 1,290,450,000 18,443,995,581 783,160,000 2,463,393,236 7,137,526,247

3-Sè d− ®Çu n¨m nay 20,002,050,000 1,593,954,840 0 0 1,290,450,000 18,443,995,581 783,160,000 2,463,393,236 7,137,526,247

-T¨ng vèn kú nμy 0 2,050,000 15,380,753,861 50,000,000

-Lîi nhuËn t¨ng trong kú 383,255,085

-K.chuyÓn LN 5,170,254,003

-Chia cæ tøc 4,000,410,000

-TrÝch lËp c¸c quü tõ LNST 611,266,513 5,944,120,712 611,266,513 611,266,513 7,777,920,251

-Chi sö dông c¸c quü 15,380,753,861 1,314,820,449 447,000,000

4-Sè d− cuèi n¨m nay 20,002,050,000 1,593,954,840 2,050,000 0 17,282,470,374 9,007,362,432 1,394,426,513 1,809,839,300 465,705,085

21.2-Chi tiÕt vèn ®Çu t− cña chñ së h÷u

DiÔn gi¶i Vèn cæ Vèn cæ vèn cæ Vèn cæ 

Tæng sè phÇn phÇn −u Tæng sè phÇn phÇn −u 

th−êng ®·i th−êng ®·i

-Vèn ®Çu t− cña nhμ n−íc 4,987,120,000 4,987,120,000 4,987,125,000 4,987,125,000

-Vèn gãp (cæ ®«ng, thμnh viªn…) 15,014,930,000 15,014,930,000 15,014,925,000 15,014,925,000 0

-ThÆng d− vèn 1,593,954,840 1,593,954,840

-Cæ phiÕu ng©n 0 0

-Vèn kh¸c cña CSH 17,282,470,374 1,290,450,000

Céng 38,878,475,214 20,002,050,000 0 22,886,454,840 20,002,050,000 0

* Gi¸ trÞ tr¸i phiÕu ®· chuyÓn thμnh cæ phiÕu trong n¨m

31/03/2012 01/01/2012



7-T¨ng, gi¶m TSC§ thuª TC:

Nhμ cöa M¸y mãc Ph−¬ng tiÖn ThiÕt bÞ TSC§ Tæng 

Kho¶n môc thiÕt bÞ vËn t¶i dông cô kh¸c céng

truyÒn dÉn qu¶n lý

1-Nguyªn gi¸ TSC§ thuª TC

-Sè d− ®Çu n¨m 0

-T¨ng trong n¨m 0

      +Thuª TC trong n¨m

      +Mua l¹i TSC§ thuª TC

-Gi¶m trong n¨m:

      +Tr¶ l¹i TSC§ thuª TC

-Sè d− cuèi n¨m 0 0 0 0

2-Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ

-Sè d− ®Çu n¨m 0

-T¨ng trong n¨m 0

      +KhÊu hao trong n¨m 0

      +Mua l¹i TSC§ thuª TC

-Gi¶m trong n¨m:

      +Tr¶ l¹i TSC§ thuª TC

-Sè d− cuèi n¨m 0 0 0 0

3-Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ thuª TC:

      +T¹i ngμy ®Çu n¨m 0 0

      +T¹i ngμy cuèi n¨m 0 0 0 0

*TiÒn thuª ph¸t sinh thªm ®−îc ghi nhËn lμ chi phÝ trong n¨m

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

*§iÒu kho¶n gia h¹n thuª hoÆc quyÒn mua tμi s¶n

8-T¨ng, gi¶m TSC§ v« h×nh

QuyÒn sö B¶n quyÒn Nh·n hiÖu PhÇn mÒm TSC§ v« Tæng 

Kho¶n môc dông ®Êt b»ng s¸ng hμng ho¸ m¸y h×nh kh¸c céng

chÕ vi tÝnh

1-Nguyªn gi¸ TSC§ v« h×nh

-Sè d− ®Çu n¨m 684,909,514 684,909,514

-T¨ng trong n¨m 0 0 0 0

      +Mua trong n¨m 0

      +T¹o ra tõ néi bé doanh nghiÖp 0

      +T¨ng do hîp nhÊt kinh doanh 0

      +T¨ng kh¸c 0

-Gi¶m trong quÝ: 0 0

      +Thanh lý, nh−îng b¸n 0

      +Gi¶m kh¸c 0

-Sè d− cuèi n¨m 0 0 684,909,514 684,909,514

2-Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ

-Sè d− ®Çu n¨m: 194,658,935 194,658,935

-T¨ng trong n¨m 0 0 7,660,164 7,660,164

      +KhÊu hao trong n¨m 0 7,660,164 7,660,164

      +T¨ng kh¸c:

-Gi¶m trong n¨m 0 0 0 0

      +Thanh lý, nh−îng b¸n

      +Gi¶m kh¸c

-Sè d− cuèi n¨m: 0 0 202,319,099 202,319,099

3-Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ v« h×nh

      +T¹i ngμy ®Çu n¨m 0 0 490,250,579 490,250,579

      +T¹i ngμy cuèi quÝ 0 0 482,590,415 482,590,415

*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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C«ng ty cæ phÇn 
Viglacera Tõ S¬n 

Sè :           /TCKT-VTS 
V/v: Gi¶i tr×nh biÕn ®éng KQSXKD 

quÝ I n¨m 2012 so víi quÝ I n¨m 

2011. 

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam 
§éc lËp � Tù do � H¹nh phóc 

 
Tõ S¬n, ngμy      th¸ng 04 n¨m 2012

 
 

KÝnh göi: Së giao dÞch chøng kho¸n Hμ Néi. 

          Uû ban chøng kho¸n nhμ n−íc 
 

- C¨n cø Th«ng t− 09/2010/TT-BTC ngμy 15/01/2010 vμ cã hiÖu lùc tõ ngμy 

01/03/2010 cña Bé tμi chÝnh h−íng dÉn vÒ c«ng bè th«ng tin trªn thÞ tr−êng chøng kho¸n. 

- C¨n cø C«ng v¨n sè 348/SGDHN-QLNY ngμy 22/03/2011 cña Së giao dÞch chøng 

kho¸n Hμ Néi vÒ viÖc thùc hiÖn c«ng bè th«ng tin ®Þnh kú 2012 cña c¸c C«ng ty niªm yÕt. 

- C¨n cø kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh quÝ I n¨m 2012 vμ quÝ I n¨m 2011. 

 

I. Gi¶i tr×nh nguyªn nh©n biÕn ®éng kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh so víi cïng 

kú n¨m tr−íc: 

C«ng ty cæ phÇn Viglacera Tõ S¬n (MCK: VTS) xin gi¶i tr×nh biÕn ®éng kÕt qu¶ s¶n 

xuÊt kinh doanh quÝ I n¨m 2012 so víi quÝ I n¨m 2011  nh− sau: Phô lôc ®i kÌm 

§Ó ®¹t kÕt qu¶ SXKD quÝ I n¨m 2012 víi lîi nhuËn sau thuÕ ®¹t 383.255.085 ®ång, 

C«ng ty ®· thùc hiÖn hμng lo¹t gi¶i ph¸p nh»m h¹n chÕ tèi ®a nh÷ng khã kh¨n nh−: 

- TiÕt gi¶m tèi ®a chi phÝ b¸n hμng b»ng tiÒn kh¸c: chi phÝ b¸n hμng trong quÝ 1-

2012 chñ yÕu lμ trÝch tiÒn l−¬ng; 

- TÝch tr÷ nguyªn vËt liÖu chÝnh, h¹n chÕ nh÷ng t¸c ®éng do t¨ng gi¸. 

- T¨ng c−êng c«ng t¸c thu håi c«ng nî. 

- TËp trung s¶n xuÊt vμ tiªu thô c¸c s¶n phÈm theo ®¬n ®Æt hμng cã gi¸ trÞ cao; 

- H¹n chÕ tèi ®a vay vèn Ng©n hμng trong ®iÒu kiÖn l·i suÊt cao tõ 17-20%.  

Tuy nhiªn, quÝ 1 võa qua lμ giai ®o¹n rÊt khã kh¨n kh«ng chØ víi riªng C«ng ty mμ 

lμ t×nh h×nh chung cña toμn bé nÒn kinh tÕ, ®Æc biÖt lμ lÜnh vùc vËt liÖu x©y dùng. So s¸nh 

lîi nhuËn sau thuÕ quÝ I n¨m 2012 so víi quÝ I n¨m 2011 ®¹t rÊt thÊp (chØ b»ng 14,558% 

so víi quÝ I-2011) lμ do nh÷ng nguyªn nh©n chñ yÕu sau: 

- Doanh thu sôt gi¶m vμ chØ b»ng 49,57% so víi cïng kú 2011 do thÞ tr−êng bÊt 

®éng s¶n còng nh− vËt liÖu x©y dùng vÉn ®ang ®×nh trÖ;  

- Gi¸ vèn hμng b¸n t¨ng cao do gi¸ tån kho còng nh− gi¸ thμnh s¶n xuÊt quÝ 1 - 

2012 ®Òu cao h¬n so víi cïng kú 2011; 

- Gi¸ nguyªn vËt liÖu ®Çu vμo liªn tôc t¨ng dÉn ®Õn gi¸ thμnh s¶n xuÊt t¨ng. Trong 

®ã chiÕm chñ yÕu lμ c¸c nguyªn vËt liÖu chÝnh nh− than, ®Êt;  
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- Chi phÝ qu¶n lý t¨ng lμ do trong quÝ 1 C«ng ty ®ang t¹m dõng 02 hÖ lß ®Ó söa ch÷a 

®Þnh kú, do ®ã c¸c kho¶n chi phÝ chñ yÕu ®−îc h¹ch to¸n vμo chi phÝ qu¶n lý. §ång thêi 

hμng lo¹t c¸c chi phÝ qu¶n lý ®Çu vμo còng t¨ng do yÕu tè l¹m ph¸t; 

- C«ng t¸c tiªu thô gÆp nhiÒu khã kh¨n do t×nh h×nh chung cña nÒn kinh tÕ, mét sè 

c«ng tr×nh ®· vμ ®ang ph¶i gi·n tiÕn ®é thi c«ng; 

- Gi¸ b¸n thÊp h¬n so víi kÕ ho¹ch ®· ®Æt ra: gi¸ b×nh qu©n trong quÝ chØ ®¹t 

864®/vQTC vμ chØ b»ng 95% so víi kÕ ho¹ch; 

- Ngoμi ra C«ng ty kh«ng cã biÕn ®éng nμo ®¸ng kÓ dÉn tíi chªnh lÖch KQ SXKD 

so víi QuÝ 1 n¨m 2011. 

II. KÕ ho¹ch trong QuÝ II vμ n¨m 2012: 

2.1. Qu¶n trÞ tèt c«ng t¸c kho 

- Lu«n ®¶m b¶o dù tr÷  nguyªn, nhiªn liÖu vμ thμnh phÈm ë møc hîp lý ®Ó  ®¶m b¶o 

chñ ®éng s¶n xuÊt, b¸n hμng vμ ®Æc biÖt lμ hiÖu qu¶ kinh doanh. 

- T×m ®èi t¸c cung cÊp nguyªn, nhiªn liÖu cã chÊt l−îng æn ®Þnh vμ tËp kÕt khi cÇn 

thiÕt ®Ó gi¶m thiÓu ¶nh h−ëng cña viÖc t¨ng gi¸ vËt t− ®Çu vμo. 

2.2. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt 

- N©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm, tËp trung c¸c s¶n phÈm cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. 

- Rμ so¸t l¹i ®Þnh møc tiªu hao vËt t−, n¨ng xuÊt lao ®éng... ®Ó cã biÖn ph¸p phï hîp 

nh»m gi¶m gi¸ thμnh vμ n©ng cao hiÖu qu¶ SXKD cña C«ng ty. 

- TuyÓn dông thªm lao ®éng vμ bè trÝ, s¾p sÕp l¹i tæ chøc s¶n xuÊt cho phï hîp víi 

®iÒu kiÖn hiÖn nay (theo c¬ cÊu s¶n xuÊt vμ sè l−îng lao ®éng hiÖn cã cho phï hîp). 

- KhuyÕn khÝch ¸p dông s¸ng kiÕn c¶i tiÕn vÒ kü thuËt, qu¶n lý vμ ®Çu t− theo chiÒu 

s©u nh»m c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lμm viÖc, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña C«ng ty. 

2.3. C«ng t¸c tiªu thô 

- TiÕp tôc khai th¸c nh÷ng thÕ m¹nh cña C«ng ty vÒ mét sè s¶n phÈm, thÞ tr−êng... 

- T¨ng c−êng ho¹t ®éng xóc tiÕn khuyÕch tr−¬ng th−¬ng hiÖu nh»m cñng cè vÞ thÕ 

cña C«ng ty trªn thÞ tr−êng vμ ph¸t triÓn thÞ tr−êng míi. 

- H¹n chÕ nî ph¶i thu b¸n hμng vμ lu«n ®¶m b¶o l−îng thμnh phÈm tån kho ë møc 

hîp lý nh»m chñ ®éng trong b¸n hμng vμ ®¶m b¶o yÕu tè ho¹t ®éng cña kinh doanh. 

2.4. C«ng t¸c tμi chÝnh 

- Cã kÕ ho¹ch c©n ®èi dßng tiÒn, chñ ®éng vÒ mÆt tμi chÝnh. 

- Huy ®éng vèn tõ nhiÒu kªnh kh¸c nhau vμ h¹n chÕ b¸n hμng tr¶ chËm nh»m  gi¶m 

¸p lùc vμ chi phÝ tμi chÝnh. 

- §Èy m¹nh thu håi c¸c c«ng nî cò. 
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- Rμ so¸t l¹i c¸c chi phÝ qu¶n lý; x©y dùng qui chÕ kho¸n cô thÓ nh»m tiÕt gi¶m tèi 

®a c¸c chi phÝ b»ng tiÒn; ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng tiÕt kiÖm, chèng l·ng phÝ phÊn ®Êu tiÕt 

gi¶m 5-10% chi phÝ qu¶n lý; n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh; 

2.5. C«ng t¸c ®Çu t− 

- TriÓn khai c¸c c«ng viÖc cô thÓ phôc vô c«ng t¸c chuÈn bÞ di chuyÓn 01 hÖ s¶n 

xuÊt t¹i Nhμ m¸y Tõ S¬n ®Õn vÞ trÝ thÝch hîp theo yªu cÇu lé tr×nh di chuyÓn cña UBND 

tØnh B¾c Ninh; 

- TiÕp tôc triÓn khai c¸c b−íc ®Çu t− Nhμ m¸y vËt liªu kh«ng nung Viglacera Tõ S¬n 

theo tr×nh tù, quy ®Þnh t¹i NghÞ quyÕt §H§C§ C«ng ty vμ ph¸p luËt hiÖn hμnh. 

- TiÕp tôc ®Çu t− theo chiÒu s©u mét sè h¹ng môc kh¸c nh»m t¨ng n¨ng xuÊt lao 

®éng, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lμm viÖc vμ t¨ng n¨ng lùc hiÖu qu¶ cña C«ng ty 

 

VËy C«ng ty lμm c«ng v¨n kÝnh tr×nh Uû ban chøng kho¸n nhμ n−íc, Së giao dÞch 

chøng kho¸n Hμ Néi vμ nhμ ®Çu t− ®−îc biÕt. 

 

 

N¬i nhËn: 
-Nh− kÝnh göi 
-L−u VT, TCKT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B¶ng ®i kÌm C«ng v¨n sè:��./TCKT-VTS ngμy        th¸ng 04 n¨m 2012 
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ChØ tiªu 

QuÝ I - N¨m 2011 QuÝ I - N¨m 2012 BiÕn ®éng 

QuÝ I-2011 Luü kÕ n¨m 2011 QuÝ I-2012 
Luü kÕ n¨m 

2012 

QuÝ I-2011 so víi 

QuÝ I-2011 (%) 

2012 so víi 2011 

(%) 

  2 3 4 5 6=1-(4/2) 7=1-(5/3) 

 

1 

 

Lîi nhuËn sau thuÕ 

 

2.632.571.271 2.632.571.271 383.255.085 383.255.085 85,442

 

85,442 

 


