
TÀI SẢN
MÃ 
SỐ

THUYẾT 
MINH

SỐ CUỐI KỲ DƯ ĐẦU NĂM

A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) 100 42,780,670,874 44,698,389,088

  I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 2,658,156,901 2,795,787,752

   1. Tiền 111 V.01 1,658,156,901 1,795,787,752

   2. Các khoản tương đương tiền 112 1,000,000,000 1,000,000,000

 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 V.02 0 0

   1. Đầu tư ngắn hạn 121 0

   3. Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn (*) 129
III. Các khoản phải thu 130 13,601,753,146 15,758,964,381

   1. Phải thu của khách hàng 131 11,919,937,425 13,123,064,627

   2. Trả trước cho người bán 132 855,750,000 1,806,446,328

   3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133
   4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134
   5. Các khoản phải thu khác 135 V.03 1,629,817,205 1,633,204,910

   6. Dự phòng khoản thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 (803,751,484) (803,751,484)

 IV. Hàng tồn kho 140 26,329,318,100 25,900,047,228

   1. Hàng tồn kho 141 V.04 26,329,318,100 25,900,047,228

   2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149
 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 191,442,727 243,589,727

   1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151
   2. Thuế GTGT được khấu trừ 152
   3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 154 V.05
   4. Tài sản ngắn hạn khác 158 191,442,727 243,589,727

B. Tài sản dài hạn (200=220+240+250+260) 200 5,474,647,940 5,871,453,496

Mẫu số B 01-DN
ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ  TOÁN 
Ngày 30 tháng 6 năm 2012

ạ ( ) , , , , , ,

  I. Các khoản phải thu dài hạn 210
   1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211
   2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 212
   3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.06
   3. Phải thu dài hạn khác 213 V.07
   4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219
  II. Tài sản cố định 220 4,542,772,349 4,926,745,905

   1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.08 980,973,164 1,241,260,720

    - Nguyên giá 222 6,731,245,470 6,710,109,106

    - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (5,750,272,306) (5,468,848,386)

   2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.09
    - Nguyên giá 225
    - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226
   3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 3,561,799,185 3,685,485,185

    - Nguyên giá 228 4,737,621,400 4,737,621,400

    - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (1,175,822,215) (1,052,136,215)

   4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11
 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 474,529,000 487,361,000

    - Nguyên giá 241 641,581,000 641,581,000

    - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 (167,052,000) (154,220,000)

 IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 457,346,591 457,346,591

   1. Đầu tư vào công ty con 251
   2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252
   3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 500,000,000 500,000,000

   4. Dự phòng giảm giá Đ.tư Chứng khoán dài hạn (*) 259 (42,653,409) (42,653,409)

 V. Tài sản dài hạn khác 260
  1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14
  2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21
  3. Tài sản dài hạn khác 268
        Tổng cộng tài sản (270=100+200) 270 48,255,318,814 50,569,842,584

Nguồn vốn
A. Nợ phải trả (300=310+320) 300 22,471,483,612 23,939,643,479

  I. Nợ ngắn hạn 310 22,431,904,386 23,900,496,153

   1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.15 591,052,000

   2. Phải trả người bán 312 1,533,286,626 1,278,171,996

   3. Người mua trả tiền trước 313 10,780,797,112 11,440,918,482

   4. Thuế & các khoản phải nộp NN 314 V.16 907,010,944 1,667,842,170



   5. Phải trả người lao động 315 4,241,697,796 5,759,731,570

   6. Chi phí phải trả 316 V.17 1,036,054,362 1,510,886,909

   7. Phải trả nội bộ 317
   8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch Xây dựng 318
   9. Các khoản phải trả & phải nộp khác 319 V.18 2,908,504,403 1,899,765,883

   10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320
   11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi 431 433,501,143 343,179,143

 II. Nợ dài hạn 330 39,579,226 39,147,326

   1. Phải trả dài hạn người bán 331
   2. Phải trả dài hạn nội bộ 332 V.19
   3. Phải trả dài hạn khác 333
   4.  Vay và nợ dài hạn 334 V.20
   5.  Thuế thu nhập hoãn lãi phải trả 335 V.21
   6.  Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 39,579,226 39,147,326

   7.  Dự phòng phải trả dài hạn 337
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+420) 400 25,783,835,202 26,630,199,105

 I. Vốn chủ sở hữu 410 V.22 25,783,835,202 26,630,199,105

   1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 20,000,000,000 20,000,000,000

   2. Thặng dư vốn cổ phần 412 248,050,000 248,050,000

   3. Vốn khác của chủ sở hữu 413
   4. Cổ phiếu quỹ (*) 414
   5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415
   6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416
   7. Quỹ đầu tư phát triển 417 3,648,632,462 3,535,113,577

   8. Quỹ dự phòng tài chính 418 1,144,326,643 955,136,643

   9. Quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu 419
   10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 742,826,097 1,891,898,885

   11. Nguồn vốn đầu tư XDCB 421
 II. Nguồn kinh  phí và quỹ khác 430
   1. Nguồn kinh phí 432 V.23
   2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433
          Tổng cộng nguồn vốn (430=300+400) 440 48,255,318,814 50,569,842,584

CHỈ TIÊU SỐ CUỐI QUÝ DƯ ĐẦU NĂM

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

      Người lập biểu                                 Kế toán trưởng

    Nguyễn Hữu Vương                       Phùng Thị Thơm

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

THUYẾT 
MINH

24

Ngày 10 tháng 7 năm 2012

Nguyễn Ngọc Khánh

Giám đốc



BIỂU B 02 - DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ Tài Chính)

Năm nay Năm trước Năm nay Năm trước

1 2 3 4 5 6 7

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Ï 01 VI.25 6,191,910,048 6,349,021,427 10,588,345,101 12,764,016,439

2. Các khoản giảm trừ  03

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 
(10=01-03) 10 6,191,910,048 6,349,021,427 10,588,345,101 12,764,016,439
4. Giá vốn hàng bán 11 VI.28 5,191,471,599 5,173,804,309 8,164,536,066 9,426,995,619

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

20
1,000,438,449 1,175,217,118 2,423,809,035 3,337,020,820

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.29 34,878,378 133,332,531 80,239,048 267,872,034

7. Chi phí hoạt động tài chính 22 VI.30 3,789,574 3,000,000 3,789,574 3,000,000
    - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 3,789,574 3,000,000 3,789,574 3,000,000

8. Chi phí bán hàng 24
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 772,907,974 784,429,509 1,579,823,713 1,490,539,820
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh  
{30=20+(21-22)-(24+25)]

30
258,619,279 521,120,140 920,434,796 2,111,353,034

11. Thu nhập khác 31 35,454,545 53,250,662 70,000,000 105,068,843

12. Chi phí khác 32 0 0 0 982,657,221

Luỹ kế từ đầu năm đến
 cuối  quý này

Quý II
CHỈ TIÊU

Mã 
số

Thuyết 
minh

QUÝ II NĂM 2012

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

13. Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 35,454,545         53,250,662   70,000,000 (877,588,378)

14.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 50 294,073,824 574,370,802 990,434,796 1,233,764,656

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VI.31 73,518,456 143,592,700 247,608,699 308,441,164

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 VI.32

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp  
(60=50-51-52) 60 220,555,368 430,778,102 742,826,097 925,323,492

18.Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70

        Người lập biểu                                         

    Nguyễn Hữu Vương Phùng Thị Thơm

Ngày 10 tháng 7 năm 2012
Giám đốc

Nguyễn Ngọc Khánh

 Kế toán trưởng             



I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh

  1.Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 01 6,256,811,023    6,614,015,738        

  2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ 02 (85,850,550)       (568,118,100)          

  3.Tiền đã trả cho người lao động 03 (2,341,482,916)  (2,793,159,500)       

  4.Tiền chi trả lãi vay 04 (3,789,574)         (3,000,000)              

  5.Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05 (174,090,243)     (410,536,580)          

  6.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 356,157,400       58,448,600             

  7.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 (3,989,131,030)  (3,880,131,625)       

  Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh 20 18,624,110         (982,481,467)          

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 -                     -                          

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

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

  4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24 -                     -                          

  5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 -                     (2,100,000,000)       

  6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 -                     3,500,000,000        

  7. Tiền thu từ lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 36,257,378         133,332,531           

  Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 30 36,257,378         1,533,332,531        

Quý II  Năm 2012

Chỉ tiêu
Mã
số

Thuyết 
minh

Năm nay

 Mẫu số B 03 - DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

ngày 20/3/2006  của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

Năm trước

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

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

35
-                     -                          

  3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 31 -                     -                          

  4. Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (623,234,000)     -                          

  5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 36 -                     -                          

  6. Cổ tức lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 33 -                     -                          

  Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính 40 (623,234,000)     -                          

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40) 50 (568,352,512)     550,851,064           

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 2,226,509,413    854,773,156           

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

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61) 70 VI 1,658,156,901    1,405,624,220        

      Người lập biểu                                 Kế toán trưởng

Nguyễn Hữu Vương                          Phùng Thị Thơm Nguyễn Ngọc Khánh

Giám đốc
Ngày 10 tháng 7 năm 2012
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         CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO        
         Lầu 6, 151 ter Nguyễn Đình Chiểu P6 Q3      
 

 
 

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
Quý II Năm 2012 

 
 

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp: 
1 - Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ phần 
2 - Lĩnh vực kinh doanh: Dịch vụ  

3. Ngành nghề kinh doanh: 
Tư vấn giám sát thiết kế các công trình dân dụng, công nghiệp, thuỷ điện, thủy lợi, 

giao thông…. 

II. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: 
1. Niên độ kế toán: Bắt đầu từ 01/01 đến 31/12 năm dương lịch. 

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép:  Đồng Việt Nam. 
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác: Tính theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát 

sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm 31/12 các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được quy đổi 
theo tỉ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố. 

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng: 
1. Chế độ kế toán áp dụng:  
Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Quyết định 15/2006/QĐBTC 

ngày 20/03/2006 do Bộ tài chính ban hành. 

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán:  
Tuân thủ các chuẩn mực kế toán ban hành từ năm 2001 đến nay có liên quan đến 

ngành nghề kinh doanh. 
3. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung. 

IV. 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 tiền tương đương tiền: Tương đương tiền là trái phiếu 

nhỏ hơn 3 tháng. 

- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng 
trong kế toán: Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được qui đổi ra VND theo tỷ giá thực 

tế bình quân liên ngân hàng và ghi sổ báo cáo theo tỉ giá thực tế.  

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: 
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Giá gốc.  
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn: được xác định theo phương pháp bình quân gia 

quyền 
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Theo phương pháp kê khai thường xuyên; 

Mẫu số B09-DN 
Ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
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- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 
3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ: 
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Được ghi nhận theo 

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

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình,vô hình, thuê tài chính): Thực hiện theo 

Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản 
lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định và trích theo phương pháp khấu hao đường 

thẳng. 

4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao  bất động sản đầu tư: 
- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư; 
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư 

5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính: 
- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh 

đồng kiểm soát; 
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn; 

- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác; 
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn. 

6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay: 
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Vay vốn dùng cho kinh doanh chi phí trả lãi vay 

tính vào chi phí tài chính.  
- Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ: 

7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác: 
- Chi phí trả trước; 
- Chí phí khác; 

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước; 
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại. 

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: 
9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.  

10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu 
- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của 

chủ sở hữu: Vốn góp thỏa thuận, phát hành cổ phiếu có thặng dư theo dõi riêng ở 4112. 
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản. 

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá. 
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối. 

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: 
- Doanh thu bán hàng:   
- Doanh thu cung cấp dịch vu: giá gốc  
- Doanh thu hoạt động tài chính: giá gốc  
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- Doanh thu hợp đồng xây dựng.  
12.Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: 

13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện 
hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.. 

14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái. 
15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác. 

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

01. Tieàn Cuoái quyù Ñaàu naêm
- Tieàn maët: 896,996,578           119,343,436
- Tieàn göûi ngaân haøng: 761,160,323           1,676,444,316
- Tieàn ñang chuyeån:
- Caùc khoaûn töông ñöông tieàn 1,000,000,000 1,000,000,000

Coäng 2,658,156,901 2,795,787,752  
 

02. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn Cuoái quyù Ñaàu naêm
- Chöùng khoaùn ñaàu tö ngaén haïn :
- Ñaàu tö ngaén haïn khaùc :
- Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn khaùc:

Coäng 0 0

 
 

03. Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn khaùc: Cuoái quyù Ñaàu naêm 
- Phaûi thu veà coå phaàn hoaù 
- Phaûi thu veà coå töùc vaø lôïi nhuaän ñöôïc 
chia
- Phaûi thu ngöôøi lao ñoäng 
- Phaûi thu khaùc 1,629,817,205     1,633,204,910

Coäng 1,629,817,205 1,633,204,910
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04.  Haøng toàn kho: Cuoái quyù Ñaàu naêm 
- Haøng mua ñang ñi ñöôøng
- Nguyeân lieäu, vaät lieäu: 11,984,752       51,926,189
- Coâng cuï, duïng cuï:
- Chi phí SX, KD dôû dang: 26,317,333,348 25,848,121,039
- Thaønh phaåm :
- Haøng hoaù :
- Haøng göûi ñi baùn :
- Haøng hoaù kho baûo thueá
- Haøng hoaù baát ñoäng saûn

Coäng giaù goác haøng toàn kho : 26,329,318,100 25,900,047,228
 

 
* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải 

trả…..  
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm ….. 
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá 

hàng tồn kho: …… 
 

05. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi thu nhaø nöôùc: Cuoái quyù Ñaàu naêm 
- Thueá thu nhaäp doanh nghieäp noäp thöøa
- ………………………………………………………………
- Caùc khoaûn khaùc phaûi thu Nhaø nöôùc 
+ …………………………………:

Coäng -                    
 

 

07.Phaûi thu daøi haïn khaùc: Cuoái quyù Ñaàu naêm 
- Kyù quyõ, kyù cöôïc daøi haïn
- Caùc khoaûn tieàn nhaän uyû thaùc 
- Cho vay khoâng coù laõi 
- Phaûi thu daøi haïn khaùc

Coäng -                     -                     
 

 

 

08. Tăng, giảm TSCĐ hữu hình: 
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Khoaûn muïc
Nhaø cöûa vaät 

kieán truùc
Maùy moùc 
thieát bò 

Phöông tieän 
vaän taûi

Thieát bò duïng 
cuï quaûn lyù

Toång coäng

Nguyeân giaù TSCÑ
Soá dö ñaàu kyø 3,527,926,353 1,827,841,121 1,375,477,996 6,731,245,470

- Mua trong kyø 0

- Ñaàu tö XDCB hoaøn thaønh
- Taêng khaùc
- Chuyeån sang BÑS ñaàu tö
- Thanh lyù nhöôïng baùn
- Giaûm khaùc
Soá dö cuoái kyø 0 3,527,926,353 1,827,841,121 1,375,477,996 6,731,245,470

Giaù trò hao moøn luõy keá
Soá dö ñaàu kyø 2,796,656,944 1,597,231,636 1,216,979,806 5,359,092,186

- KH trong kyø 71,408,000 33,413,000 34,582,920 139,403,920

- Taêng khaùc 
- Chuyeån sang BÑS ñaàu tö
- TL nhöôïng baùn 0

- Giaûm khaùc
Soá dö cuoái kyø 0 2,868,064,944 1,630,644,636 1,251,562,726 5,750,272,306

GTCL cuûa TSCÑHH
- Taïi ngaøøy ñaàu kyø 0 731,269,409 230,609,485 158,498,190 1,120,377,084

- Taïi ngaøy cuoái kyø 0 659,861,409 197,196,485 123,915,270 980,973,164

 
* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay; 
* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng; 
* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý; 

 * Các cam kết về việc mua bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện. 

 
 

10. Tăng giảm TSCĐ vô hình : 
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Khoaûn muïc
Quyeàn söû 
duïng ñaát

Nhaõn 
hieäu 
haøng 
hoaù

Phaàn meàm 
maùy vi tính

TSCÑ voâ hình 
khaùc

Toång coäng

Nguyeân giaù TSCÑ VH
Soá dö ñaàu kyø 2,389,054,000 348,567,400 2,000,000,000 4,737,621,400
- Mua trong kyø
- Taïo ra töø noäi boä DN
Taêng do hôïp nhaát KD
- Taêng khaùc
- Thanh lyù, nhöôïng baùn
- Giaûm khaùc
Soá dö cuoái kyø 2,389,054,000 348,567,400 2,000,000,000 4,737,621,400
GT hao moøn luõy keá
Soá dö ñaàu kyø 63,979,215 1,050,000,000 990,293,215
- Khaáu hao trong kyø 11,843,000 50,000,000 61,843,000
- Taêng khaùc
- Thanh lyù, nhöôïng baùn
- Giaûm khaùc
Soá dö cuoái kyø 75,822,215 1,100,000,000 1,175,822,215
GT coøn laïi cuûa TSCÑ 
- Taïi ngaøy ñaàu kyø 2,389,054,000 284,588,185 950,000,000 3,623,642,185
- Taïi ngaøy cuoái kyø 2,389,054,000 272,745,185 900,000,000 3,561,799,185  
 

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác theo yêu cầu của chuẩn mực kế toán số 04 
‘TSCĐ vô hình’ 

 

11. Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang Cuoái quyù Ñaàu naêm
- Toång soá chi phí XDCB dôû dang:
Trong ñoù (Nhöõng coâng trình lôùn)
+ Coâng trình ………..
+ Coâng trình …………
+ …………………

 
 

 
 
 
  

12. Tăng giảm bất động sản đầu tư: 
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Khoaûn muïc Số đầu kỳ
Tăng trong 

kỳ
Giảm 

trong kỳ
Số  cuối kỳ

Nguyeân giaù baát động sản đầu tư 641,581,000 0 0 641,581,000
 - Quyền sử dụng đất
 - Nhà 641,581,000 641,581,000
 - Nhà và quyền sử dụng đất
 - Cơ sở hạ tầng

GT hao moøn luõy keá 160,636,000 6,416,000 0 167,052,000
 - Quyền sử dụng đất

 - Nhà 160,636,000 6,416,000 167,052,000
 - Nhà và quyền sử dụng đất

 - Cơ sở hạ tầng

GT coøn laïi cuûa bất động sản đầu tư 480,945,000 0 0 474,529,000
 - Quyền sử dụng đất

 - Nhà 480,945,000 474,529,000
 - Nhà và quyền sử dụng đất

 - Cơ sở hạ tầng

 
13. Ñaàu tö daøi haïn khaùc: Cuoái quyù Ñaàu naêm
- Ñaàu tö coå phieáu:
- Ñaàu tö traùi phieáu 
- Ñaàu tö tín phieáu, kyø phieáu 
- Cho vay daøi haïn 
- Ñaàu tö daøi haïn khaùc 500,000,000 500,000,000

Coäng 500,000,000 500,000,000

 
14. Chi phí traû tröôùc daøi haïn : Cuoái quyù Ñaàu naêm
- Chi phí traû tröôùc veà thueâ hoaït ñoäng TSCÑ 
- Chi phí thaønh laäp doanh nghieäp
- Chi phí nghieân cöùu coù giaù trò lôùn
- Chi phí cho GÑ trieån khai khoâng ñuû tieâu 
chuaån ghi nhaän laø TSCÑ voâ hình
- Chi phí lôïi theá kinh doanh

Coäng 0 0

 
15. Vay vaø nôï ngaén haïn: Cuoái quyù Ñaàu naêm
- Vay ngaén haïn 591,052,000   
- Nôï daøi haïn ñeán haïn traû

Coäng 591,052,000   -                
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16. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp NN Cuoái quyù Ñaàu naêm
- Thueá GTGT 820,504,488 1,189,604,889
- Thueá tieâu thuï ñaëc bieät
- Thueá xuaát, nhaäp khaåu
- Thueá thu nhaäp doanh nghieäp 73,518,456 278,991,856
- Thueá TNCN 12,988,000 63,968,000
- Thueá nhaø ñaát vaø tieàn thueâ ñaát
- Caùc loaïi thueá khaùc 135,277,425
- Caùc khoaûn phí, leä phí, caùc khoaûn phaûi noäp 

Coäng 907,010,944 1,667,842,170

 
17. Chi phí phaûi traû Cuoái quyù Ñaàu naêm
- Trích tröôùc chi phí tieàn löông trong 
thôøi gian nghæ pheùp
- Chi phí söûa chöõa lôùn TSCÑ
- Chi phí trong thôøi gian ngöøng kinh doanh 
- Chi phí phaûi traû khaùc 1,036,054,362 1,510,886,909

Coäng 1,036,054,362 1,510,886,909
 

18. Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp ngaén haïn khaùc Cuoái quyù Ñaàu naêm
- Taøi saûn thöøa chôø giaûi quyeát
- Kinh phí coâng ñoaøn 174,953,473 182,779,973
- Baûo hieåm xaõ hoäi
- Baûo hieåm y teá 13,543,490  
- Baûo hieåm thaát nghieäp 609,530        
- Phaûi traû veà CP hoaù
- Nhaän kyù quyõ, kyù cöôïc ngaén haïn
- Doanh thu chöa thöïc hieän
- Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp khaùc 2,719,397,910 1,716,985,910

Coäng 2,908,504,403 1,899,765,883
 

 
 

19. Phaûi traû daøi haïn noäi boä Cuoái quyù Ñaàu naêm
- Vay daøi haïn noäi boä
- ………………….

- Phaûi traû daøi haïn noäi boä

Coäng
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20- Vay vaø nôï daøi haïn Cuoái quyù Ñaàu naêm
a - Vay daøi haïn
- Vay ngaân haøng
b - Nôï daøi haïn
- Thueâ taøi chính
- Nôï daøi haïn khaùc

Coäng -                      -                     
  

22. Vốn chủ sở hữu : 
a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở  hữu: 

Voán ñaàu tö 
cuûa chuû sôû 

höõu 

Quyõ ñaàu tö 
phaùt trieån

Quyõ döï 
phoøng taøi 

chính

Cheânh 
leäch tyû 
giaù hoái 

ñoaùi

Lôïi nhuaän sau 
thueá chöa 
phaân phoái

Coäng 

A 1 2 3 4 5 6

Soá dö ñaàu naêm tröôùc 20,248,050,000 2,546,351,077 585,117,643 4,316,886,500 27,696,405,220

Taêng voán naêm tröôùc 988,762,500 370,019,000 2,233,960,565 3,592,742,065

Lôïi nhuaän sau thueá 2,233,960,565 2,233,960,565

Trích laäp caùc quyõ 0

Giaûm voán naêm tröôùc 4,658,948,180 4,658,948,180

Phaân phoái lôïi nhuaän 4,658,948,180 4,658,948,180

Chia coå töùc 0

Giaûm khaùc 0

Soá dö ñaàu naêm nay 20,248,050,000 3,535,113,577 955,136,643 0 1,891,898,885 26,630,199,105

Taêng voán naêm nay 113,518,885 189,190,000 742,826,097 1,045,534,982

Lôïi nhuaän sau thueá 742,826,097 742,826,097

Giaûm voán naêm tröôùc 1,891,898,885 1,891,898,885

Phaân phoái lôïi nhuaän 491,898,885 491,898,885

Chia coå töùc 1,400,000,000 1,400,000,000

Soá dö cuoái kyø 20,248,050,000 3,648,632,462 1,144,326,643 0 742,826,097 25,783,835,202

 
b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu: 

Cuoái quyù Ñaàu naêm
- Voán ñaàu tö cuûa Nhaø nöôùc 14.080.000.000  14.080.000.000    
- Voán goùp (coå ñoâng, thaønh vieân,…) 5.920.000.000    5.920.000.000      
- Thaëng dö voán coå phaàn 248.050.000       248.050.000         
- Coå phieáu ngaân quyõ

Coäng 20.248.050.000  20.248.050.000    
* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm. 
* Số lượng cổ phiếu quỹ: 

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận: 
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Cuoái quyù Ñaàu naêm
- Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu 20.000.000.000 20.000.000.000
+ Voán goùp ñaàu naêm

+ Voán goùp taêng trong naêm
+ Voán goùp giaûm trong naêm
+ Voán goùp cuoái naêm
- Coå töùc, lôïi nhuaän ñaõ chia

 
d- Cổ tức : 
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán : 
+ 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 luỹ kế chưa được ghi nhận :………………. 

 
đ- Cổ phiếu : 

Cuoái quyù Ñaàu naêm
- Soá löôïng coå phieáu ñöôïc pheùp phaùt haønh
- Soá löôïng coå phieáu ñaõ ñöôïc phaùt haønh vaø goùp voán
ñaày ñuû
+ Coå phieáu thöôøng
+ Coå phieáu öu ñaõi
- Soá löôïng coå phieáu ñöôïc mua laïi
+ Coå phieáu thöôøng
+ Coå phieáu öu ñaõi
- Soá löôïng coå phieáu ñang löu haønh 2,000,000       2,000,000        
+ Coå phieáu thöôøng 2,000,000       2,000,000        
+ Coå phieáu öu ñaõi

 
 

* Mệnh giá cổ phiếu : 10.000,đ 
e-Các quỹ của doanh nghiệp: 
- Quỹ đầu tư phát triển: 3.648.632.462,đ 
- Quỹ dự phòng tài chính: 1.144.326.643,đ 
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu  
* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp 
 

g. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu 
theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể. 

 
23. Nguồn kinh phí : 
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Cuoái quyù Ñaàu naêm
- Nguoàn kinh phí ñöôïc caáp trong naêm

- Chi söï nghieäp

- Nguoàn kinh phí coøn laïi cuoái kyø

 
 
 
 

24. Tài sản thuê ngoài : 

Cuoái quyù Ñaàu naêm

24.1. Giaù trò taøi saûn thueâ ngoaøi

- TSCÑ thueâ ngoaøi
- Taøi saûn khaùc thueâ ngoaøi
24.2. Toång soá tieàn thueâ toái thieåu trong töông lai cuûa Hôïp ñoàng thueâ hoaït ñoäng
 TSCÑ khoâng huûy ngang theo caùc thôøi haïn

 
VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả 

hoạt động kinh doanh. 
            

25. Doanh thu Naêm nay Naêm tröôùc

Trong ñoù

 - Doanh thu baùn haøng
 - Doanh thu cung caáp dòch vuï 6,191,910,048 6,349,021,427
 - Doanh thu hôïp ñoàng xaây döïng

Coäng 6,191,910,048 6,349,021,427
 

28. Giaù voán haøng baùn Naêm nay Naêm tröôùc

- Giaù voán cuûa haøng hoaù ñaõ baùn

- Giaù voán cuûa thaønh phaåm ñaõ baùn
- Giaù voán cuûa dòch vuï ñaõ cung caáp 5,191,471,599 5,173,804,309
……………….

Coäng 5,191,471,599 5,173,804,309
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29. Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính Naêm nay Naêm tröôùc 

- Laõi tieàn göûi, tieàn cho vay 34,878,378 133,332,531
- Laõi ñaàu tö traùi phieáu, kyø phieáu, tín phieáu

- Coå töùc, lôïi nhuaän ñöôïc chia

- Laõi baùn ngoaïi teä

- Laõi cheânh leäch tyû giaù ñaõ thöïc hieän 

- Laõi cheânh leäch tyû giaù chöa thöïc hieän
- Laõi baùn haøng traû chaäm
- Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính khaùc

Coäng 34,878,378 133,332,531
 

30. Chi phí taøi chính Naêm nay Naêm tröôùc 

- Laõi tieàn vay 3,789,574       3,000,000

- Chieát khaáu thanh toaùn, laõi baùn haøng traû chaämg ï
haïn
- Loã baùn ngoaïi teä
- Loã cheânh leäch tyû giaù ñaõ thöïc hieän 
- Loã cheânh leäch tyû giaù chöa thöïc hieän
- Döï phoøng giaûm giaù caùc khoaûn ñaàu tö ngaén 
haïn, daøi haïn
- Chi phí taøi chính khaùc 

Coäng 3,789,574      3,000,000       
 

31. Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hieän haønh Naêm nay Naêm tröôùc 
- Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp tính treân
thu nhaäp chòu thueá naêm hieän haønh 73,518,456      143,592,700
- Ñieàu chænh chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp
cuûa caùc naêm tröôùc vaøo chi phí thueá thu nhaäp
hieän haønh naêm nay.
- Toång chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hieän 
haønh 73,518,456    143,592,700  
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32-Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hoaõn laïi Naêm nay Naêm tröôùc
- Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hoaõn laïi
phaùt sinh töø caùc khoaûn cheânh leäch taïm tôøi phaûi
chòu thueá
- Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hoaõn laïi
phaùt sinh töø vieäc hoaøn nhaäp taøi saûn thueá thu
nhaäp hoaõn laïi.
- Thu nhaäp thueá thu thu nhaäp doanh nghieäp 
hoaõn laïi phaùt sinh töø caùc khoaûn cheânh leäch taïm 
thôøi ñöôïc khaáu tröø
- Thu nhaäp thueá thu thu nhaäp doanh nghieäp 
hoaõn laïi phaùt sinh töø caùc khoaûn loã tính thueá vaø 
öu ñaõi thueá chöa söû duïng 
- Thu nhaäp thueá thu thu nhaäp doanh nghieäp 
hoaõn laïi phaùt sinh töø vieäc hoaøn nhaäp thueá thu 
nhaäp hoaõn laïi phaûi traû
- Toång CP thueá thu nhaäp doanh nghieäp hoaõn laïi -                

 
33. Chi phí saûn xuaát kinh doanh theo yeáu toá Naêm nay Naêm tröôùc

- Chi phí nguyeân lieäu vaät lieäu 208,804,276 359,934,462
- Chi phí nhaân coâng 2,475,797,914 2,484,364,414
- Chi phí saûn xuaát chung 2,383,568,248 1,988,329,042
     + Chi phí nhaân coâng phaân xöôûng 503,356,602 516,696,634
     + Chi phí vaät lieäu 32,275,874
     + Chi phí duïng cuï saûn xuaát 17,592,757 55,125,324
     + Chi phí khaáu hao TSCÑ 199,244,920 642,006,890
     + Chi phí dòch vuï mua ngoaøi 1,326,054,971 379,989,545
     + Chi phí khaùc baèng tieàn 305,043,124 394,510,649

Coäng 5,068,170,438 4,832,627,918
 

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu 
chuyển tiền tệ : 

         (Đơn vị tính: VNĐ) 
34. Các giao dịch không bằng tiền ảhnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và 

các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng. 
a- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua 

nghiệp vụ cho thuê tài chính: 
b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo. 
c- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh 

nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các 
ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện. 
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 VIII- Những thông tin khác: 
1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác. 
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm. 
3. Thông tin về các bên liên quan. 
4. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin năm trước). 
5.Thông tin về hoạt động liên tục. 
6. Những thông tin khác. 

  
                                                                                         Ngày 10 tháng 7 năm 2012 

                     Người lập                         Kế toán trưởng                        Giám đốc 
 
 
 
 
 

    Nguyễn Hữu Vương             Phùng Thị Thơm            Nguyễn Ngọc Khánh 
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